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 1.    

30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling 

van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden 

van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse 

andere onderwerpen 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA 

(Doek), PvdA (Van Driel), SP (Reuten) en SGP (Van den Berg; mede namens 

ChristenUnie).  

 

2. 

30536 Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie 

van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken voor 

kennisgeving aan en besluit de vóór 20 mei 2008 toegezegde brief van de 

staatssecretaris af te wachten, opdat verdere behandeling op 20 mei 2008 kan 

plaatsvinden.  

 

3. 

30501  Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende 

diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) 

De commissie stelt voor op 27 mei 2008 inbreng te leveren voor nadere vragen aan 

de regering. Ter voorbereiding hierop zal de commissiestaf een beknopte notitie over 

de bijlagen bij de nadere memorie van antwoord alsmede over artikel 26 van de 

Aanbestedingswet opstellen. 

 

4. 

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16 april 

2008 inzake voortgangsinformatie toezeggingen aan de Eerste Kamer, stuurt de 

commissie de minister een brief inzake de door haar gedane toezegging bij de 

behandeling van 30475 Informatieuitwisseling ondergrondse netten over de toets die 

de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding uitvoert naar de beveiliging van 

informatieuitwisseling. 



 blad 2 

 

 

 

5.  

  In de rondvraag besluit de commissie:  

 

 de regering en de Tweede Kamer te berichten door het aanhouden van de 

wetsbehandeling in de Tweede Kamer geen mogelijkheid te zien 31320 Wet 

implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie vóór het zomerreces af te 

ronden.  

 de minister van Economische Zaken te wijzen op het feit dat de website van 

het ministerie op enig moment ten onrechte vermeldde dat wetsvoorstel 

30661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de 

instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het 

verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling 

van diverse andere onderwerpen, reeds door de Eerste Kamer was 

aangenomen.   

 

  

De griffier a.i. van de commissie, 

Peter van Oort 


