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 1. 

30475* Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netten)  

Ten behoeve van het voorlopig verslag wordt inbreng geleverd door de fracties van CDA 
(Franken), VVD (Kneppers-Heynert, volgt), PvdA (Van Driel, volgt), SP (Reuten) en SGP 
(Van den Berg) mede namens ChristenUnie. De fractie van de SP (Reuten) sluit zich, 
voor wat betreft de vragen over de beveiliging, aan bij de inbreng van de SGP en de 
ChristenUnie. Naar aanleiding van de brief inzake de door de gemeente Rotterdam 
gesignaleerde problemen zal in algemene zin een commissievraag worden geformuleerd.  
               

 2. 
  30959*  Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van 

vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet 
vereenvoudiging vergunningen) 

  Ten behoeve van het verslag wordt inbreng geleverd door de VVD-fractie (Asscher).  
 
 3. 

30975(R1821)* Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar 
aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 en 2006 (Evaluatie 
2006 Rijksoctrooiwet 1995) 

  Ten behoeve van het verslag wordt inbreng geleverd door de VVD-fractie (Kneppers-
Heynert).  

 
 4.  
  30857* Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en fabrieken 1997  
 
  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te kunnen 

handelen.  
 
 5.  
  COM(2007)165: Medeling van de Commissie over de verbeteringen in het octrooisysteem  
 
  De voorzitter geeft een mondelinge rapportage over COM(2007)165. Deze wordt voor 

kennisgeving aangenomen.  
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 6.  
Kennismakingsgesprek met de minister van Economische Zaken op dinsdag 9 oktober 
2007, van 17.00 – 18.00 uur    
 

  De commissie stelt zich voor dat de minister van Economische Zaken het 
kennismakingsgesprek opent met een korte uiteenzetting over haar toekomstige 
wetgevingsplannen. Daarnaast wenst de commissie met de minister van gedachten te 
wisselen over:  

 
- de concurrentiepositie van Nederland, 
- energiepolitiek en interdepartementale samenwerking op het gebied van energie en 

milieu, en  
- venture capital investment funds en interdepartementale afstemming  

 
 
  De waarnemend griffier van de commissie, 
  Eliane Janssen   


