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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 juli
2014 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken inzake de
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn
gedaan. De Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken
hebben op 29 september 2014 gereageerd.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Economische Zaken
Den Haag, 29 juli 2014
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vj4udx85sgks
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vj4udx85sgks
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 12 september 2014 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
verstreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 september 2014
Hierbij treft u onze reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijks rappel
toezeggingen. U vindt onze reactie op de toezeggingen in de bijlage bij
deze brief.
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma
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Bijlage

Stand van zaken
Toezegging Formulering artikel 288 lid 2
onder b (29 942) (T00489)
Toezegging Stroomlijning consumentenbepalingen (29 048) (T00925)

Toezegging Stroomlijning bepalingen
consumentenbescherming Gaswet en
Energiewet (31 320/31 374) (T01036)
Toezegging Volgend actieprogramma
Nitraatrichtlijn (31 945) (T01117)

Toezegging Bevorderen ondubbelzinnige
terminologie in mededingingswetgeving
(31 354) (T01290)

Toezegging Niet in werking laten treden
artikel 5.4, tweede lid, Telecommunicatiewet
en voorbereiden wetsvoorstel (32 549/32 403)
(T01531)
Toezegging Inzet bijzondere opsporingsbevoegdheden visstroperij (32 574) (T01557)

Toezegging Aanscherping strafverzwaring
Wet Natuur (32 574) (T01559)
Toezegging Vergoeding asbestverwijdering
(30 826/32 369/33 076) (T01679)

Toezegging Zenden Defensie Industrie
Strategie aan Eerste Kamer (32 768) (T01690)
Toezegging Aanpassing wet bezien in het
licht van bij Aanbestedingswet 2012
aangenomen motie (32 440, M) (T01691)

Op 4-7-2014 is het ontwerpvrijstellingsbesluit
voorgehangen aan beide Kamers.
De wet waarbij de bagatelvrijstelling in de
Mededingingswet is verruimd, is met ingang
van 3 december 2011 in werking getreden. Drie
jaar daarna, uiterlijk 3 december 2014, zal de
evaluatie zijn afgerond en aan beide Kamers
worden verzonden.
Afgedaan met wetsvoorstel STROOM, door EK
aangenomen.
Deze toezegging is voldaan. Het vastgestelde
vijfde actieprogramma biedt ruimte voor
maatwerk, bijvoorbeeld door de introductie van
de mogelijkheid voor equivalente maatregelen.
Aan initiatieven, die door wetenschappelijke
onderbouwing en (private) borging kunnen
aantonen en garanderen dat tenminste een
equivalent milieuresultaat wordt behaald, kan
vanaf 2015 vrijstelling van de generieke
gebruiksnormen worden verleend.
Aan deze toezegging is voldaan. Het belang van
ondubbelzinnigheid in de terminologie en de
eventuele wenselijkheid van een wettelijke
definitie van het begrip mededinging is onder
de aandacht gebracht van de Europese
Commissie. De Eerste Kamer is hiervan op de
hoogte gebracht in Kamerstukken I 2013/14,
33 622, E en G. Voorts is tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel Stroomlijningswet ACM
toegezegd de terminologie op enkele punten
aan te passen. Dit wordt meegenomen in het
wetsvoorstel ter verhoging van de maxima van
ACM-boetes. Dit wetsvoorstel zal rond het
Kerstreces bij de Tweede Kamer worden
ingediend.
Onderhanden. Het wetsvoorstel waarin de
aanpassing van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet is opgenomen wordt binnenkort voor
advies naar de Raad van State gezonden.
Afgedaan.
Over de inzet van bijzondere opsporingsmethoden bij de aanpak van visstroperij onder de Wet
Economische Delicten (WED) heeft overleg
plaatsgevonden met het Ministerie van Justitie
(het OM). Inmiddels is in een aantal zaken reeds
gebruik gemaakt van de ruimere bevoegdheden
voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden onder de WED. Concreet betreft
dit bijvoorbeeld de inzet van bakens (peilzender) en taps. De inzet van deze instrumenten
heeft dus inmiddels zijn plek gevonden in de
totaalinzet van middelen bij de bestrijding van
visstroperij.
Uitvoering is voorzien in het wetsvoorstel
natuurbescherming (33 348).
Op dit moment wordt gewerkt aan de AMvB op
grond van de Wet verbod pelsdierhouderij.
De planning is dat deze AMvB rond de zomer
van 2014 gereed zal zijn.
Aan deze toezegging is invulling gegeven met
brief van 13-12-2013 (Kamerstuknr. 31 125,
nr. 20).
Deze motie is nog onderhanden. Er wordt
bezien of deze motie uitgevoerd kan worden,
waarna dit meegaat met de eerst volgende
wijziging van de Aanbestedingswet (implementatiewetsvoorstel gaat lente 2015 naar de
Kamer).
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Stand van zaken
Toezegging Spreken met collegabewindslieden over en op de een of andere
wijze in de Eerste Kamer bespreken van
systeem van eigen bijdragen (33 186)
(T01706)
Toezegging Uitgaven voor onderwijs en
innovatie CPB-model (21 501-20, B en C)
(T01726)
Toezegging Natuurvisie (33 441) (T01860)
Toezegging Verantwoordelijkheid agrarisch
natuurbeheer (33 441) (T01861)

Toezegging Voornemen continuering
dierrechten (33 322) (T01881)

Afgehandeld met een brief aan de Tweede
Kamer en Eerste Kamer van 7 mei 2014 over
het rapport van de interdepartementale
werkgroep Herziening Maat houden (Kamerstukken II, 2013–2014, 24 036, nr. 407).
Onderhanden. Het voornemen is om de
toezegging mee te nemen in de kabinetsreactie
op het KNAW-rapport in de Visie Wetenschap.
De Natuurvisie is 27 augustus 2014 aan de EK
aangeboden.
Deze toezegging is behandeld en daarmee
afgedaan in een brief op 6 december 2013 (TK
28 625, nr. 168) en een brief op 2 april 2014 (TK
28 625, nr. 189).
Toezegging is voldaan met brief aan uw Kamer
van 12 december 2013, inzake de (reactie op de)
ex ante evaluatie mestbeleid 2013 (Kamerstukken I 2013/14, 33 037, nr. A).
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