Den Haag, 8 november 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
I&W
LNV

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 13 november 2018
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

4, 22
3
9, 10, 14
22
22

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen

Geen agendapunten
Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 - 35000-XIII
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
november 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-XIII-10
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 7
november 2018
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
op 6 november 2018 - 2018Z20391
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

3.

Agendapunt:

Gedeeltelijke herziening van het ITU Radioreglement 1979 (WRC-15);
Genève, 27 november 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 oktober 2018
Gedeeltelijke herziening van het ITU Radioreglement 1979 (WRC-15); Genève,
27 november 2015 - 30952-317
Voor kennisgeving aannemen.
Overeenkomstig artikel 13, eerste en tweede lid, en artikel 7, onderdeel b, van
de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen ligt deze
verdragswijziging alleen ter kennisgeving aan de Kamer voor.
BuZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen
(Waarborgwet 20..)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 7 november 2018
Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet
20..) - 35075
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 december 2018 om
12.00 uur.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de minister van EZK
5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel ‘Holland Solar en RVO
willen onderzoek naar brand door zonnepanelen’

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake het artikel ‘Holland Solar en RVO willen
onderzoek naar brand door zonnepanelen’ - 32757-149
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en energie op 29 november
2018.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Afschrift antwoord aan FNV over de betrokkenheid van de
maatschappelijke organisaties bij de gasproblematiek in Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 2
november 2018
Afschrift antwoord aan FNV over de betrokkenheid van de maatschappelijke
organisaties bij de gasproblematiek in Groningen - 2018Z19923
Agenderen voor het algemeen overleg Nationaal Programma Groningen op 22
november 2018.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Start eerste projecten Nationaal Programma Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
november 2018
Start eerste projecten Nationaal Programma Groningen - 33529-531
Agenderen voor het algemeen overleg Nationaal Programma Groningen op 22
november 2018.

Voorstel:
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8.

Agendapunt:

Plan van aanpak versterking Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
november 2018
Plan van aanpak versterking Groningen - 33529-532
Betrekken bij het plenair debat over de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie Groningen.

Voorstel:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
9.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Wörsdörfer over de
samenloop en overlap van e-Privacy en de AVG (Kamerstuk 21501-30443)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 oktober 2018
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Wörsdörfer over de samenloop en
overlap van e-Privacy en de AVG (Kamerstuk 21501-30-443) - 32761-126
Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 4 december 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Agendapunt:

Stand van zaken stelsel van CE-markering en onderzoek naar
betrokkenheid van belanghebbenden bij normalisatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 29 oktober 2018
Stand van zaken stelsel van CE-markering en onderzoek naar betrokkenheid
van belanghebbenden bij normalisatie - 27879-65
Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 21
november 2018.
EU

Agendapunt:

Staat van het MKB 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 oktober 2018
Staat van het MKB 2018 - 32637-332
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.

Voorstel:

11.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 8 oktober 2018
Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering - 27879-64
Ter bespreking.
Aangehouden in de procedurevergadering van 30 oktober 2018. Tijdens de
procedurevergadering werden twee opties voorgesteld:
• agenderen voor een apart algemeen overleg over de consumentenagenda;
• agenderen voor een algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.
Nieuwe stukken over consumentenbescherming zullen vermoedelijk pas in de
tweede helft van 2019 naar de Kamer komen.

Voorstel:
Noot:
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13.

Agendapunt:

Effect uitspraak CBb toegangsregulering post

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 31 oktober 2018
Effect van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBb) over toegangsregulering post - 29502-170
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Post.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september
2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 oktober 2018
Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 21501-30-444
Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 21
november 2018.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Overige stukken
15.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) voor een onderzoek
naar de tevredenheid eigenaren aanbod oude schadegevallen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee
(GroenLinks) - 26 oktober 2018
Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) een onderzoek naar de
tevredenheid eigenaren aanbod oude schadegevallen - 2018Z19194
Ter bespreking.
Aangehouden in de procedurevergadering van 30 oktober 2018.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Stafnotitie - Begroting werkbezoek 24ste Klimaatconferentie
Katowice, Polen (COP24)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 6 november 2018
Stafnotitie - Begroting werkbezoek 24ste Klimaatconferentie Katowice, Polen
(COP24) - 2018Z20110
Instemmen met de begroting en deze na akkoord doorsturen aan het
presidium voor goedkeuring.
Omdat de COP24 buiten het reces plaatsvindt is formele goedkeuring van het
presidium noodzakelijk.

Voorstel:
Noot:

4

17.

Agendapunt:

Brief van de voorzitter van ATR over een advies en het
onderzoeksrapport inzake regeldruk in de klus- en deeleconomie

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 oktober 2018
Brief van de voorzitter van ATR over een advies en het onderzoeksrapport
inzake regeldruk in de klus- en deeleconomie - 33009-65
Betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.
Naar aanleiding van het dertigledendebat van 5 oktober 2017 over het rapport
‘Eerlijk delen’ van het Rathenau Instituut heeft het Adviescollege toetsing
regeldruk (ATR) op verzoek van de Kamer onderzocht welke mogelijkheden de
ontwikkelingen in de klus- en deeleconomie bieden om de regeldruk te
verminderen. De resultaten van het onderzoek liggen hierbij voor.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2018

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 18 oktober 2018
Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen - 2018Z18968
De inbrengtermijn voor het verslag (feitelijke vragen) centraal vastgesteld op
donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur.
• De minister zal worden verzocht uiterlijk donderdag 13 december 2018 om
14.00 uur de nota naar aanleiding van het verslag bij de Kamer in te
dienen.
• De plenaire behandeling van de supploire begrotingen samenhangende
met de Najaarsnota vindt in week 51 plaats (18 – 20 december 2018).
De staf zal een notitie opstellen ten behoeve van de inbreng voor de feitelijke
vragen over de suppletoire begroting.

Voorstel:
Noot:

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en
Klimaat

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5
november 2018
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
- 2018Z19976
Ter bespreking.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen,
(dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 5 november 2018
Stafnotitie - Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten
en geplande algemeen overleggen - 2018Z19977
Ter informatie.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019
Europese Commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 7 november 2018
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese
Commissie - 2018Z20375
Via e-mailprocedure de selectie van prioriteiten inventariseren.

Voorstel:
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
22.

Agendapunt:

Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5
oktober 2018
Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord 32813-220
Betrokken bij het plenaire debat over de kabinetsappreciatie voorstel voor
hoofdlijnen van een klimaatakkoord op 31 oktober 2018.
LNV, I&W, BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018, over het bericht
dat het CVW nog meer winst maakt dan vorig jaar ondanks haar
aangenomen motie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 5
november 2018
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 30 oktober 2018, over het bericht dat het CVW nog meer
winst maakt dan vorig jaar - 33529-530
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Voorstel:

24.

25.

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31
oktober 2018
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsappreciatie voorstel voor
hoofdlijnen van een Klimaatakkoord - 32813-245
Betrokken bij het plenaire debat over de kabinetsappreciatie voorstel voor
hoofdlijnen van een klimaatakkoord op 31 oktober 2018.
BiZa, LNV, I&W

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 6 november 2018, over kernenergie

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
november 2018
Reactie op het verzoek van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 november 2018, over kernenergie - 32645-89
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Uitspraak rechtbank Limburg inzake Waarborgfonds mijnbouwschade

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 6
november 2018
Uitspraak rechtbank Limburg inzake Waarborgfonds mijnbouwschade - 32849151
Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
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BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2018A02742
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