Den Haag, 5 februari 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
EU
FIN
I&W
J&V
LNV
OCW
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 6 februari 2019
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Uitnodiging UU voor werkbezoek rondom het thema klimaat en
energie d.d. 8 of 18 februari 2019

Zaak:

Brief derden - Universiteit Utrecht (UU) te Utrecht - 17 januari 2019
Uitnodiging UU voor werkbezoek rondom het thema klimaat en energie d.d. 8
of 18 februari 2019 - 2019Z00779
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Verzoek DBC om een gesprek over visie op toekomst van blockchain
en maatschappelijk relevante blockchain use cases

Zaak:

Brief derden - Dutch Blockchain Coalition (DBC) te - 24 januari 2019
Uitnodiging DBC voor gesprek over visie op toekomst van blockchain en
maatschappelijk relevante blockchain use cases - 2019Z01329
Ter bespreking.
I&W, FIN, J&V, BiZa, OCW, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Verzoek Waddenvereniging tot aanbieding petitie voorafgaand aan
algemeen overleg Mijnbouw d.d. 7 februari 2019

Zaak:

Brief derden - Waddenvereniging te Harlingen - 28 januari 2019
Verzoek Waddenvereniging tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen
overleg Mijnbouw d.d. 7 februari 2019 - 2019Z01508
Petitieaanbieding organiseren op 7 februari 2019 vooraf aan het algemeen
overleg Mijnbouw.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting InvestNL)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
januari 2019
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en
ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 35123
Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 14 februari 2014.
In de procedurevergadering van 22 januari 2019 besloten.
FIN

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Stukken van de minister van EZK
6.

Agendapunt:

Stand van zaken oprichting Invest-NL

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
januari 2019
Stand van zaken oprichting Invest-NL - 28165-298
Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Machtigingswet
oprichting Invest.NL (Kamerstuk 35123).
FIN, BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

8.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 20 december 2018, over het bericht
‘Milieubeweging stapt uit klimaatonderhandeling met kabinet uit
woede over CO2-heffing’

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 20 december 2018, over het bericht ‘Milieubeweging
stapt uit klimaatonderhandeling met kabinet uit woede over CO2-heffing’ 32813-266
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.

Agendapunt:

Verslag Energieraad van 19 december 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23
januari 2019
Verslag Energieraad van 19 december 2018 - 21501-33-741
Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 21 februari 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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9.

Agendapunt:

Werkorders NCG en NAM in het kader van de versterkingsoperatie op
21 december 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22
januari 2019
Werkorders NCG en NAM in het kader van de versterkingsoperatie op 21
december 2018 - 33529-578
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Rapportage van het PBL “Korte termijnraming voor emissies en
energie in 2020” en proces uitvoering Urgenda-vonnis

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25
januari 2019
Rapportage van het PBL “Korte termijnraming voor emissies en energie in
2020” en proces uitvoering Urgenda-vonnis - 32813-267
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en Energie op 13 februari 2019.
BiZa, LNV, I&W

Voorstel:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht
dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht dat energiebedrijf
Eneco via veiling wordt verkocht - 29023-242
Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht ‘Energiebedrijf Eneco
wordt verkocht via veiling’.

Voorstel:

12.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken hervorming
salderingsregeling

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28
januari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken hervorming
salderingsregeling - 31239-296
Voor kennisgeving aannemen.
• Het streven van de minister is om aan het einde van het eerste kwartaal
van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de
salderingsregeling te komen.
• Het doel van de minister is een start van de nieuwe regeling per 1 januari
2021 (was 1 januari 2020)

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

FIN
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13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over alle stukken
rondom de cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 22 januari 2019, over alle stukken rondom de
cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken - 32813-268
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de
gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en
Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de gesprekken die in de zomer
zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van
de kolencentrale van Engie - 32813-269
Betrekken bij het plenaire debat over het Klimaatakkoord.

Voorstel:

15.

16.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Moorlag over de verhouding tussen
de energierekening en koopkrachtplaatjes en moties van de leden
Moorlag en Beckerman (Kamerstuk 35004-13) en de leden Agnes
Mulder en Sienot over de ODE (Kamerstuk 35004-15)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
januari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Moorlag over de verhouding tussen de
energierekening en koopkrachtplaatjes en moties van de leden Moorlag en
Beckerman (Kamerstuk 35004-13) en de leden Agnes Mulder en Sienot over
de ODE (Kamerstuk 35004-15) - 35004-18
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en Energie op 13 februari 2019.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Energieakkoord 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
januari 2019
Voortgangsrapportage Energieakkoord 2018 - 30196-615
Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat en Energie op 13 februari 2019.

Voorstel:

Stukken van de staatssecretaris van EZK
17.

Agendapunt:

Informatie over de laagvermogen middengolf, de overdracht van de
hoogvermogen middengolf 1008 en de herverdeling van kavel B05 (FM
Randstad)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 24 januari 2019
Antwoorden op vragen commissie inzake laagvermogen middengolf,
overdracht hoogvermogen middengolf 1008 en herverdeling kavel B05 (FM
Randstad) - 24095-460
Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 4 april 2019.

Voorstel:
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Stukken van andere bewindspersonen
18.

Agendapunt:

Fiche: Gecoördineerd actieplan Kunstmatige Intelligentie (AI) voor
Europa

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Fiche: Gecoördineerd actieplan Kunstmatige Intelligentie (AI) voor Europa 22112-2758
Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor
Concurrentievermogen op 12 februari 2019.
Technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie (bij
voorkeur in maart 2019).
Algemeen overleg voeren over het nationaal strategisch actieplan AI na
ommekomst daarvan (naar verwachting in de eerste helft van 2019).
Rondetafelgesprek organiseren met deskundigen op het gebied van
kunstmatige intelligentie, voorafgaand aan het algemeen overleg over het
nationaal strategisch actieplan AI.
EU

Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:
Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

19.

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 31 januari 2019
Stafnotitie Behandelvoorstel EU-actieplan kunstmatige intelligentie 2019Z01807
Zie hierboven.

Agendapunt:

Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Fiche: EU-lange termijn strategie voor klimaat - 22112-2757
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de
behandeling over te nemen met het oog op agendering voor het algemeen
overleg Milieuraad d.d. 20 februari 2019 en de vaste commissie voor
Economische Zaken en Klimaat voor dat algemeen overleg uit te nodigen.
• Het voorstel voor een EU-lange termijn klimaatstrategie is op 28
november 2018 door de Europese Commissie uitgebracht. De commissie
voor Economische Zaken en Klimaat heeft dit onderwerp als prioritair EUdossier aangemerkt. De Kamer heeft op vrijdag 25 januari 2019 het BNCfiche met de eerste kabinetsappreciatie van het voorstel ontvangen.
• In Brussel heeft de Milieuraad een leidende rol bij de behandeling van het
betreffende voorstel. Het eerste inhoudelijke debat in de Milieuraad vindt
plaats op 5 maart aanstaande. De Nederlandse inzet voor die Raad wordt
op 20 februari besproken tijdens het algemeen overleg Milieuraad van 20
februari aanstaande. De Minister van EZK zal aan dat overleg deelnemen.
Eurocommissaris Cañete (Klimaatactie) uitnodigen voor een gesprek tijdens
zijn werkbezoek aan Nederland.
Eurocommissaris Cañete (Klimaatactie) heeft een tournee door de EU
aangekondigd om de publieke discussie over de lange termijn klimaatstrategie
te stimuleren en is voornemens ook een werkbezoek aan Nederland af te
leggen. De datum van dat werkbezoek is op moment van schrijven nog niet
bekend.
EU

Voorstel:

Noot:

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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20.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling transparantie en rechtszekerheid geharmoniseerde
normen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 januari 2019
Fiche: Mededeling transparantie en rechtszekerheid geharmoniseerde normen
- 22112-2756
Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor
Concurrentievermogen op 12 februari 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overige stukken
21.

Agendapunt:

Overzicht van aangemeld wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
geplande algemeen overleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 23 januari 2019
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande
algemeen overleggen - 2019Z01091
Ter informatie.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Voorstel van het lid Wörsdörfer voor een rondetafelgesprek over
juridische aspecten van het databankenrecht met het oog het
wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk
34687)

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Wörsdörfer (VVD) - 31
januari 2019
Voorstel van het lid Wörsdörfer voor een rondetafelgesprek over juridische
aspecten van het databankenrecht met het oog het wetsvoorstel Wijziging van
de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687) - 2019Z01808
Ter bespreking.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Afschrift van de reactie van de minister van Economische Zaken en
Klimaat op de brief van GS van Drenthe over duurzame energie en
netcapaciteit ten behoeve van het algemeen overleg Klimaat en
energie op 13 februari 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber
(ChristenUnie) - 31 januari 2019
Afschrift van de reactie van de minister van Economische Zaken en Klimaat op
de brief van GS van Drenthe over duurzame energie en netcapaciteit ten
behoeve van het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019 2019Z01712
Ter bespreking.

Voorstel:

24.

Agendapunt:
Voorstel:
Noot:

Lief- en leedpot
Eenmalig een bedrag van 10 euro op de schadeloosstelling inhouden.
In de vorige procedurevergadering is besloten een lief- en leedpot in te
stellen. Aan de griffier is verzocht met een nadere invulling te komen.

6

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
25.

Agendapunt:

Reactie op aanbevelingen corporate governance stelsel Commissie
Van Manen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23
januari 2019
Reactie op aanbevelingen corporate governance stelsel Commissie Van Manen
- 31083-57
Geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 31 januari
2019.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Grace period in het octrooirecht

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31
januari 2019
Grace period in het octrooirecht - 30635-6
Betrokken bij het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 31 januari 2019.

Voorstel:

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2019A00412
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