Den Haag, 6 april 2020

Noot:

Deze procedurevergadering beperkt zich tot de reeds ingediende wetsvoorstellen
die het kabinet als spoedeisend heeft aangemerkt, en tot de brievenlijst.
Dat wil zeggen dat alle andere kwesties niet aan de orde komen. Dat betekent dat
de nog niet ingediende wetsvoorstellen die als spoed zijn aangemerkt door het
kabinet niet aan de orde komen, net als andere commissie-activiteiten zoals
technische briefings en rondetafelgesprekken. Ook zal er geen rondvraag zijn bij
deze procedurevergadering.
Deze procedurevergadering verloopt via een videoconferentie en kan als zodanig
niet gestreamd worden. In aanvulling op de besluitenlijst wordt om die reden een
woordelijk verslag opgesteld van deze procedurevergadering.

Noot:

Noot:

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Volgcommissie(s):

BiZa
FIN

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 7 april 2020
13.30 - 14.30 uur
Besloten i.v.m. videoconferentie (wel woordelijk verslag en besluitenlijst)

Onderwerp:

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende
wetsvoorstellen en brievenlijst (videoconferentie)

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

4
3

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de
goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen,
aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische
eenheden

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 1 april 2020
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband
met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de
Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op
motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
(Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858) - 35427
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 mei 2020.
Wetsvoorstel niet plenair behandelen voor het zomerreces.

Voorstel:
Voorstel:

3.

Agendapunt:

Wet Mobiliteitsfonds

Zaak:

Volgcommissie(s):

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 31 maart 2020
Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) 35426
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 mei 2020.
Wetsvoorstel niet plenair behandelen voor het zomerreces.
FIN

Agendapunt:

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer 14 februari 2020
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de
omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke
omvorming ProRail) - 35396
Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.
BiZa

Voorstel:
Voorstel:

4.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wegenverkeerswet i.v.m. het ongeldig maken van
getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van
nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen

Zaak:

Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen
Wijbenga - 7 januari 2020
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken
van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing
ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de
opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) 35372
Dit wetsvoorstel na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag
aanmelden als hamerstuk.

Voorstel:

Einde vergadering (geen rondvraag)

Griffier:

M.Y. Israel

Activiteitnummer:

2020A01503
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