Den Haag, 7 april 2020

Noot:

In aanvulling op de besluitenlijst wordt een woordelijk verslag opgesteld van
deze procedurevergadering in de vorm van een videoconferentie. 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 vergadering.
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de
goedkeuring van en het markttoezicht 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.

Besluit:
Besluit:

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.
De minister verzoeken om aan te geven in hoeverre consequenties zijn
verbonden aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel na het zomerreces.
Dit in verband met de planning van de dummybegroting en de eerste begroting
voor het Mobiliteitsfonds, om op basis daarvan te besluiten over de verdere
behandeling van het wetsvoorstel.
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
De commissie voorziet plenaire behandeling na het zomerreces met dien
verstande dat zij nagaat welke eerste stappen in de behandeling reeds voor de
zomer mogelijk zijn. Het betreft de ontvangst van het verslag van de
consultatie van de lagere regelgeving en een besloten technische briefing door
de Raad van State, die zo mogelijk per videoconferentie kan plaatsvinden. De
commissie wenst het rondetafelgesprek in de reguliere vorm te handhaven,
mogelijk voorafgegaan door het opvragen van position papers vervolgt door
een inbreng ten behoeve van het wetsverslag. De commissie acht het gezien
dehuidige beperkingen en de wens tot een zorgvuldige behandeling aannemelijk
dat de plenaire bespreking van dit wetsvoorstel na de zomer plaats zal vinden.
BiZa

Besluit:
Besluit:

4.

Besluit:

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, met dien verstande dat leden in staat worden
gesteld dit wetsvoorstel alsnog plenair in behandeling te nemen indien de nota
daar aanleiding toe geeft. Indien het wetsvoorstel als hamerstuk wordt
aangenomen dan wenst de PVV-fractie aantekening te worden verleend tegen
het wetsvoorstel te zijn.
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