Den Haag, 20 maart 2014

LET OP! GEWIJZIGDE DATUM EN TIJDSTIP
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
EU
FIN
I&M
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 26 maart 2014
10.30 - 11.45 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

10
6, 9, 24, 25, 28, 30, 32, 33
10
3, 4, 5, 35
10
8
5, 39

ECONOMIE EN INNOVATIE 10.30 - 10.50

Geen agendapunten
Brievenlijst deel Economie en Innovatie nrs. 1 t/m 12
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen Economie en Innovatie
2.

Agendapunt:

Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM

Zaak:

Brief derden - Autoriteit Consument en Markt (ACM) te Den Haag - 13 maart
2014
Aanbieding jaarverslag 2013 van ACM - 2014Z04744
De raad van bestuur van de ACM uitnodigen voor een toelichting op het
jaarverslag.
Agenderen voor het t.z.t. te plannen AO Marktwerking, Mededinging en
Staatssteun

Voorstel:
Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van
PBL

Zaak:

Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 14
maart 2014
Aanbieding rapport "Interactive biomassa: wensen en grenzen" van PBL 2014Z04815
Het PBL heeft aangegeven het rapport desgewenst te kunnen komen

Voorstel:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Aanbod IEA om hun analyse over het Nederlandse energie- en
klimaatbeleid toe te lichten

Zaak:

Brief derden - International Energy Agency (IEA) te Paris Cedex 15 - 17 maart
2014
Informatie IEA over lancering van grondige herziening van energiebeleid van
Nederland 2014 en aanbod voor gesprek over energiebeleid d.d. 23 april 2014
- 2014Z05015
Ter bespreking.
Een gesprek met mw. van der Hoeven in haar hoedanigheid van directeur van
het International Energy Agency waarin zij het rapport met een analyse van
het energie en klimaat beleid van Nederland toelicht, kan plaatsvinden op 23
april 2014 van 13.00 tot 14.00 uur.
I&M

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

5.

toelichten en u wordt verzocht zich hier over uit te spreken.
I&M

Agendapunt:

Verzoek KNHS, mede namens NTFU en Watersportverbond, tot
aanbieding petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet'
d.d. 8 april 2014

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) te Ermelo
- 17 maart 2014
Verzoek KNHS, mede namens NTFU en Watersportverbond, tot aanbieding
petities 'Red de Buitenrit' en 'Behoud het Toervaartnet' d.d. 8 april 2014 2014Z04988
Verzoek honoreren om een petitieaanbieding inzake 'Red de Buitenrit' en
'Behoud het Toervaartnet' op dinsdag 8 april 2014 om 13.30 uur.
I&M, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Energie
6.

Agendapunt:

Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling
COM(2014)23 final en de Aanbeveling C(2014) 267 final (schaliegas)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2014
Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2014) 23
final en de Aanbeveling COM (2014) 267 final - 22112-1806
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Besluit grootschalige uitrol slimme meters

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 maart
2014
Aanbieding ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-160
Ter bespreking.
Deze ontwerpwijziging betreft een zogeheten ‘lichte’ voorhangprocedure
waardoor er alleen een informatieplicht geldt en er geen mogelijkheid is tot
'stuiten'. Desgewenst kan de minister van EZ worden verzocht geen
onomkeerbare stappen te zetten zodat gedurende de voorhangtermijn er
gelegenheid is om (feitelijke) vragen te stellen en eventuele wensen /
bedenkingen te delen. De voorhangtermijn loopt af op dinsdag 8 april 2014.

Voorstel:

7.

Voorstel:
Noot:
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Economie en Innovatie
8.

Agendapunt:

Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart
2014
Actieplan werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta - 32637-124
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Marktwerking,
Mededinging en Staatssteun
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

9.

Agendapunt:

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21
februari 2014

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 maart 2014
Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 februari 2014 21501-30-323
Agenderen voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad 12-13 mei 2014
(informeel) op 6 mei 2014 te 12.00 uur.
EU

Agendapunt:

Ambitieus Ondernemerschap Een agenda voor startups en groeiers

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart
2014
Ambitieus Ondernemerschap: Een agenda voor startups en groeiers - 31311104
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Innovatie.
FIN, BuHa-OS, OCW

Voorstel:

10.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het
vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren
(Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 augustus 2013
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van
parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling
parkeertarieven per minuut) - 33707
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 10 april 2014 te
12.00 uur.

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 12 maart 2014
Nota van wijziging - 33707-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel van wet van het lid
Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut
bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)
Overig Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Reeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

12.

Agendapunt:

Reactie op motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van
winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K)
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Zaak:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 maart
2014
Reactie op de motie Holdijk c.s. over het versterken van de positie van
winkeliers in winkelcentra (Kamerstuk 32412, K) - 32412-20
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en
MVO op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.

Verzoek van de leden Ozturk en Ziengs om het algemeen overleg
Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen.
Besluit: Via een spoed emailprocedure is op 18 maart 2014 besloten om het
algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO een uur later te beginnen.
Het nieuwe tijdstip van het algemeen overleg is van 14:00 tot 17:00 uur.

Rondvraag Economie en Innovatie
14.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ouwehand tijdens de RvW van 18 maart jl. om een
kabinetsreactie op het rapport van Urgenda betreffende duurzame
energievoorziening

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand
(PvdD) - 19 maart 2014
Verzoek van het lid Ouwehand tijdens de RvW van 18 maart jl. om een
kabinetsreactie op een rapport van Urgenda betreffende duurzame
energievoorziening - 2014Z05054
Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van Urgenda betreffende
duurzame energievoorziening honoreren.
Ter informatie: Het verzoek om een debat hierover is tijdens de RvW niet
gehonoreerd.

Voorstel:
Noot:

Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie
Geen agendapunten
Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en
Natuur 10.50 - 10.55
15.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van
de vaste en algemene commissies ‘Behandeling rapporten Algemene
Rekenkamer’

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 2014Z04366
Ter informatie.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van
de vaste en algemene commissies ‘Advies behandelwijze van
beleidsdoorlichtingen'.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de
Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014
Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379
Ter informatie.

Voorstel:
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17.

Agendapunt:

Stafnotitie EU-raden planning van de de AO's en SO’s, VAO’s en VSO’s
etc.

Zaak:

Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 20 maart 2014
Planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen t.b.v. EU-Raden in
het tweede semester van 2014 - 2014Z05181
Ter bespreking.
De volgende beslispunten worden u voorgelegd:

Voorstel:

1. Instemmen met de (planning van) de algemeen overleggen en schriftelijk
overleggen ter voorbereiding van de Europese Raden in het tweede
semester van 2014.
2. Voeren van een schriftelijk in plaats van een algemeen overleg ten
behoeve van de Telecomraad van 4 november a.s.
3. Het laten vervallen van het reeds geplande schriftelijk overleg van 29
april 2014 (meireces) ten behoeve van de Informele Landbouw- en
Visserijraad d.d. 5-7 mei 2014 en de agendapunten te betrekken bij het
algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 en 15 april 2014 op
9 april 2014 van 11.00-13.30 uur

18.

Agendapunt:

Voorstel werkwijze commissie EZ m.b.t. inventarisatie vragen m.b.t.
brieven gevraagd bij RvW
Voorstel: Ter bespreking (notitie wordt nagezonden)

19.

Agendapunt:

Overzicht (30-leden) debatten, ter informatie.

Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)

Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)

Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)

Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU
(lid Smaling)

Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)

Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)

Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees
over het hoofd zien (lid Dikkers)

Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in
Grubbenvorst (lid Van Gerven)

Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)

LANDBOUW EN NATUUR 10.55 - 11.30
Geen agendapunten
Brievenlijst Landbouw en Natuur
Geen agendapunten
Uitnodigingen Landbouw en Natuur
20.

Agendapunt:

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door
Nederland i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China

Zaak:

Brief derden - R. Schlossarek te Diemen - 13 februari 2014
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. invoerstop op Angorawol door Nederland
i.v.m. de mishandeling van Angora konijnen in China - 2014Z04421
Verzoek honoreren om een petitieaanbieding inzake een invoerstop op
Angorawol te organiseren op dinsdag 1 april 2014 om 13.45 uur.

Voorstel:
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21.

Agendapunt:

Uitnodiging “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue
Growth”, 22-25 april 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13
maart 2014
Uitnodiging “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue
Growth”, 22-25 april 2014 - 30196-244
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

Landbouw/Dierhouderij
22.

23.

Agendapunt:

Voedselprijzenmonitoring

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8
maart 2014
Voedselprijzenmonitoring - 31532-130
Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Voedsel.

Agendapunt:

Vogelgriep Bruchem

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Uitbraak van vogelgriep in Bruchem - 28807-165
Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierziekten en
antibioticabeleid.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Voortgangsrapportage omtrent het plant- en diergezondheidspakket - 3364314
Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april
2014 van 11.00-13.30 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

25.

Stafnotitie - adjunct-griffier, K.A. van Bree - 19 maart 2014
Stafnotitie inzake brieven welke geagendeerd staan voor een t.z.t. te plannen
AO Plant- en diergezondheidspakket te agenderen voor het AO Landbouw- en
Visserijraad op 9 april 2014. - 2014Z05088
Instemmen met het voorstel om de twee brieven van het t.z.t. te plannen AO
Plant- en diergezondheidspakket te agenderen voor het AO Landbouw- en
Visserijraad op 9 april 2014 van 11.00-13.30 uur.

Agendapunt:

Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en
schadebestrijding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en
schadebestrijding - 2014Z04957
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0014.00 uur.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Natuur
26.

Agendapunt:

Voorlichting Raad van State amendementen voorstel van wet tot
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische
aanpak stikstof) (Kamerstukken 33669)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10
maart 2014
Aanbieding van de Voorlichting van de Raad van State over amendementen bij
het voorstel van wet tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998
(programmatische aanpak stikstof) - 33669-40
Desgewenst betrekken bij de voortzetting van het debat over de Wijziging van
de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof
(Kamerstuk 33 669).

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van
een ‘groot-wild-enquête’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11
maart 2014
Reactie op een rapport van Natuurmonumenten met resultaten van een
‘groot-wild-enquête’ - 31389-142
Agenderen voor het algemeen overleg Wildbeheer op 16 april 2014 van 11.0016.00 uur.

Voorstel:

Visserij
28.

Agendapunt:

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18
maart 2014
Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 3220170
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.
Vanwege de nauwe relatie tussen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
(GVB) en nationaal visserijbeleid is het voorstel om op korte termijn een
algemeen overleg Visserij te plannen, waarin beide onderwerpen aan de orde
kunnen komen.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overig Landbouw en Natuur
29.

Agendapunt:

Technische briefing over grondgebonden teelt
Voorstel: Ter bespreking
Noot:
Tijdens het algemeen overleg Milieuraad op 19 februari jl. van de vaste
commissie voor I&M heeft de staatssecretaris van I&M toegezegd een
technische briefing te willen geven over grondgebonden teelt. Onder de daar
aanwezige leden bleek hier voldoende animo voor. U wordt verzocht zich uit te
spreken over het houden van een technische briefing, voorafgaand aan het
algemeen overleg Biotechnologie op 10 april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur. De
technische briefing kan desgewenst plaatsvinden op woensdag 9 april a.s. van
10.00 tot 11.00 uur.
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Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur
30.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 14
maart 2014
Fiche: Mededeling bestrijding handel in wilde dieren en planten - 22112-1814
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 maart 2014 - 21501-32768
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.

Voorstel:

31.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe
voedingsmiddelen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14
maart 2014
Uitstel toezending BNC-fiche inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen 22112-1813
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.
EU

Agendapunt:

Fiche: verordeningen schoolfruit- en schoolmelkprogramma’s

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 7
maart 2014
Fiche: verordeningen schoolfruit- en schoolmelkprogramma’s - 22112-1807
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 24
en 25 maart 2014 op 18 maart 2014.
EU

Voorstel:

33.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 24
maart 2014

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20
maart 2014
Verslag schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 24 maart
2014 - 2014Z05132
Desgewenst betrokken bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 24 en 25
maart 2014.

Voorstel:

35.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de vaststelling van het
Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder (Kamerstuk 30 862, nr.
96)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 12
maart 2014
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Voorstel:
Volgcommissie(s):

Antwoorden op vragen over de vaststelling van het Rijksinpassingsplan
Hertogin Hedwigepolder - 30862-97
Reeds geagendeerd voor het plenair debat inzake de Hedwigepolder
I&M

Rondvraag Landbouw en Natuur
36.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel
uit de Volkskrant over genetische diversiteit

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 13 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel uit de
Volkskrant over genetische diversiteit - 2014Z04719
Honoreren van het verzoek om een kabinetsreactie op een artikel uit de
Volkskrant over genetische diversiteit, waarbij ook ingegaan wordt op risico’s
van de afhankelijkheid van enkele gewassen en het tegengaan van
kwetsbaarheden in het systeem.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven om een toelichting op de motivering
waarom het OM afziet van vervolging van Foppen inzake de
salmonella besmetting zalm

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 14 maart 2014
Verzoek van het lid Van Gerven om een toelichting op de motivering waarom
het OM afziet van vervolging van Foppen inzake de salmonella besmetting
zalm - 2014Z04816
Ter bespreking.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op het boek
'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?' Van Marcel van Silfhout.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 14 maart 2014
Verzoek van het lid Dik-Faber om een kabinetsreactie op het boek
'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?' Van Marcel van Silfhout. 2014Z04765
Het verzoek honoreren om een kabinetsreactie te vragen op het boek
'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog'.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Dikkers tijdens de RvW op 13 maart jl. om een
kabinetsreactie op het artikel 'Commerciële voedsellaboratoria zien
paardenvlees over het hoofd' ten behoeve van het betreffende debat.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers
(PvdA) - 13 maart 2014
Verzoek van het lid Dikkers om een kabinetsreactie op het artikel
'Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd' ten
behoeve van het betreffende debat. - 2014Z04729
Het verzoek om een kabinetsreactie op het artikel uit de Volkskrant van 13
maart jl. 'Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd'
honoreren.
Ter informatie: Het verzoek om een debat hierover is tijdens de RvW
gehonoreerd.
VWS

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):
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40.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Thieme tijdens de RvW van 20 maart jl. om een
kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de
NVWA.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD)
- 20 maart 2014
Verzoek van het lid Thieme tijdens de RvW van 20 maart jl. om een
kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA. 2014Z05194
Het verzoek om een kabinetsreactie op het interview met de InspecteurGeneraal van de NVWA te honoreren.
Ter informatie: Het verzoek om een debat hierover is tijdens de RvW niet
gehonoreerd.

Voorstel:
Noot:

Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Geen agendapunten

Griffier:

M.C.T.M. Franke

Activiteitnummer:

2014A00372
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