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1. T01555
Voortgangsbrief vervolgstappen convenant onbedwelmd ritueel slachten (31571)
Brief - met bijlage - van 1 november 2012 (31571, Q) inzake voorhang ontwerpbesluit tot
wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van
het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming
Brief van de staatssecretaris van EZ van 28 februari 2013 naar aanleiding van brief van
30 januari 2013 (verslag schriftelijk overleg 31571, S)
Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties
van PVV (Faber-van de Klashorst), GroenLinks (Vos) en Partij voor de Dieren
(Koffeman). De staf zal op basis hiervan een conceptbrief opstellen en deze per mail rond
doen gaan, opdat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.
2. T01608
Kamer op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen AMvB en daarin meenemen
terminologie in wet ("aanbestedende dienst") versus ARW ("aanbesteder") (32440)
T01613
eventuele tegenstrijdigheden Gids en ARW bezien en prevaleren wet opnemen in voorwoord
(32440)
Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 7 maart 2013 (32440, P) inzake
inwerkingtreding Aanbestedingswet en instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
De commissie besluit toezeggingen T01608 en T01613 als voldaan aan te merken. De fractie
van de SP (Reuten) wenst - mede namens de fracties van PVV en D66 - een vraag aan de
regering te stellen over de verhouding tussen de voorgenomen datum van inwerkingtreding
van het wetsvoorstel (1 april 2013) en de vaste verandermomenten. De staf zal hiertoe een
brief opstellen.
3. Terugkoppeling meeting of Chairpersons of Agriculture and Fisheries Committees
of EU Member States and the European Parliament, Dublin 10 - 11 maart 2013
onderwerp bijeenkomst: The future of the Common Agriculture and Fisheries Policies and
support strategies for young farmers
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Het lid Vlietstra (PvdA), ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, geeft een
mondelinge terugkoppeling van de bijeenkomst. Er zal, in samenwerking met de Tweede
Kamer, een schriftelijk verslag worden opgesteld.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

