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1. 32768 
Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 

juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door 

aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op 

defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 

(Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) 

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Vlietstra), PVV (Faber-

van de Klashorst) en SP (Reuten). De commissie acht het wetsvoorstel, onder voorbehoud 

van tijdige en adequate beantwoording van het verslag, gereed voor plenaire behandeling. 

  

2. 33076 
Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet 

verbod pelsdierhouderij 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap) 

en CDA (Terpstra). 

 

3. 33186 
Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit 

Consument en Markt)   

De commissie besluit om de nadere procedure aan te houden tot 20 november 2012. 

 

4. 33115 
Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)  
De commissie besluit, na kennis te hebben genomen van de brief van de minister van EZ van 

12 november 2012 (33115, A), om het wetsvoorstel Wet opslag duurzame energie (33135) 

af te wachten.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie heeft op 27 november 2012 14:30 tot 15:30 uur een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden van het ministerie van 

Economische Zaken. 
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b. De commissie besluit om een aanbod van de Algemene Rekenkamer om een 

technische briefing te geven over het onderzoeksrapport 'Europees Aanbesteden' te 

aanvaarden. De commissie verzoekt de commissiestaf om een geschikte datum te 

vinden, met inachtneming van het plenaire en commissieschema in november en 

december. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


