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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31569 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele 

regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een concessie voor 

openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van 

stamlijnen   

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van de PvdA (Haubrich), 

VVD (Hofstra) en SGP (Van de Berg, mede namens de ChristenUnie). Additionele inbreng 

wordt uiterlijk vrijdag 3 april aan de staf van de co mmissie gezonden.   

 

2. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31515  Wijziging van de Waterschapswet, de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet 

modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van 

wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard 

stelt de commissie voor het wetsvoorstel op dinsdag 28 april 2009 plenair te behandelen.  
  

3. De commissie besluit de toezegging T00660 inzake de arbeidsvergoeding loodsen op basis 

van de desbetreffende regeling, als voldaan te beschouwen.  

 

4. Met betrekking tot de Europese dossiers  

  - E090032 “Voorstel voor een Verordening betreffende de rechten van passagiers die over 

zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 

betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 

handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming” (dossier en 

regeringsstandpunt bijgevoegd) en 
  - E090035 “Voorstel voor een verordening betreffende de rechten van autobus- en 

touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende 

samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming” (dossier en regeringsstandpunt bijgevoegd) 

  besluit de commissie een brief inzake de samenhang tussen de dossiers en het internationale 
en nationale aspect te sturen aan de minister van Verkeer en Waterstaat.   

 

5. De commissie neemt de lijst Balkenende voor kennisgeving aan.  

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga  
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