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1. 32722 

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. E1200441 

Mededeling tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen 

De commissie houdt de procedure aan totdat het BNC-fiche van de regering is verschenen. 

 

3. T01558 

Initiatieven horeca aanduiding herkomst vis (32574) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van EL&I van 9 oktober 2012 (32574, 

G) voor kennisgeving aan en besluit om toezegging T01558 als openstaand geregistreerd te 

laten in afwachting van de informatie over de stappen die de horeca gaat nemen. 

 

4. Mededelingen en rondvraag 

a. Vanuit de commissie wensen geen leden deel te nemen aan de IPU-EP Parliamentary 

Conference on the World Trade Organization (WTO) op 15 en 16 november 2012 te 

Genève. 

b. De commissie besluit om op 30 oktober 2012 de nadere procedure te bespreken met 

betrekking tot wetsvoorstel 33076 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en 

Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. Voorts stelt de 

commissie, onder voorbehoud van tijdige en adequate afronding van de schriftelijke 

voorbereiding van wetsvoorstel 33076, voor om de wetsvoorstellen 30826 Voorstel van 

wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de 

pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij), 32369 Voorstel van wet van de leden 

Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij en 33076 

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de 

Wet verbod pelsdierhouderij plenair te behandelen op 27 november 2012. 
 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


