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1. 32412 

Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de 

Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om 

vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal 

feestdagen  

De commissie stelt 5 maart 2013 vast als inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag. 

 

2. 33400 XIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Smaling) en 

GroenLinks (Vos). 

 

3. 33400 F 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2013 

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

hamerstuk. 

 

4. E1300121 

Voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten en tot 

intrekking van Richtlijn 87/357/EEG en Richtlijn 2001/95/EG 

De commissie houdt de procedure aan tot na ontvangst van het BNC-fiche. De commissie 

verzoekt de minister van EZ per brief om het BNC-fiche op korte termijn toe te zenden. 

 

5. T01207 

 Toezegging informeren over uitkomsten consultatie (31531) 

 De commissie besluit naar aanleiding van de brief - met twee bijlagen - van de minister van 

 EZ van 30 januari 2013 (31531, P) om: 

 toezegging T01207 als openstaand geregistreerd te laten; 
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 de minister van EZ per brief te verzoeken om de in een AO van 6 februari 2013 aan 

 de Tweede Kamer toegezegde informatie over de voortgang van de pilots (voorzien 

 begin september 2013) ook aan de Eerste Kamer te zenden; 

 na ontvangst van deze informatie de status van de toezegging nogmaals in de 

 commissie te bespreken. 

 

6. T01051  

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van EZ van 18 februari 

2013 inzake stand van zaken uitrol slimme meters (29023, 140) om: 

 toezegging T01051 als openstaand geregistreerd te laten; 

 na ontvangst van de door de minister in de brief genoemde definitieve rapportages 

 van de NMa en Agentschap NL (voorzien najaar 2013) de status van de toezegging 

 nogmaals in de commissie te bespreken. 

 

7. Terugkoppeling OECD Parliamentary Days, Parijs 11 - 13 februari 2013 

 Het lid Elzinga (SP) doet verslag van het OECD High-Level Parliamentary Seminar: 

 Following the money: Trade, tax and banks. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


