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1. 290481  Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van 

regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet) 

De commissie besluit de nadere procedure voor het wetsvoorstel nogmaals te 

bespreken in haar vergadering van 18 november 2008.  

 

2. 313201 Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen           

              energie-efficiëntie)  

313741 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de 

werking van de elektriciteits- en gasmarkt  

De commissie besluit in haar vergadering van 18 november 2008 inbreng te leveren 

voor het nader voorlopig verslag.  

 

3. De commissie heeft geen bezwaren ten opzichte van de subsidiariteit, proportionaliteit 

en de rechtsgrondslag van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende consumentenrechten (COM (2008) 614). De commissie zal de 

Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets hierover per brief informeren. 

Daarnaast zal de commissie de minister van Economische Zaken terzake een vraag 

voorleggen.  

 

4. De commissie gaat akkoord met de notitie gemaakt naar aanleiding van het reeds eerder 

geagendeerde memo d.d. 10 oktober 2008 inzake afwijking van de wet door gedelegeerde 

regelgeving.  

 

5. De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 29 oktober 

2008, inzake Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) (EK 30 475, G) 

te bespreken in haar vergadering van 18 november 2008.  

 

6. De commissie besluit de stand van zaken van de tenuitvoerlegging van de motie-

Sylvester c.s. inzake verlichting van administratieve lasten voor bedrijven met minder 

dan tien werknemers (EK 30 300 XIII, C) te bespreken in haar vergadering van 

18 november 2008. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,  

Warmolt de Boer 


