Eerste Kamer der Staten-Generaal

1

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

B

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 17 november 2011
De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 15 juli 2011 een brief gestuurd
aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake
de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die
door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.
De minister heeft op 17 november 2011 gereageerd.
De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1
brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie,
Warmolt de Boer

1
Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kneppers-Heynert (VVD),
(voorzitter), Terpstra (CDA), Noten (PvdA),
(vice-voorzitter), Sylvester (PvdA), Essers
(CDA), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Elzinga
(SP), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap
(VVD), Smaling (SP), Flierman (CDA), Hoekstra
(CDA), Van Boxtel (D66), Backer (D66), Vos
(GL), De Lange (OSF), Schrijver (PvdA),
Postema (PvdA), Vlietstra (PvdA), Klever
(PVV), Van Strien (PVV), Faber-van de
Klashorst (PVV), Ester (CU), Van Rey (VVD),
Bröcker (VVD) en Beckers (VVD).

kst-33000-XIII-B
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XIII, B

1

BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
LANDBOUW EN INNOVATIE
Den Haag, 15 juli 2011
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Hierbij treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn
volgens onze informatie op 1 juli 2011 is verstreken. Teneinde een
geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te
kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele correcties en een prognose
van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen,
graag voor vrijdag 9 september 2011.
Daarnaast treft u ter informatie een overzicht aan van de openstaande of
deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2012
verloopt. Beide overzichten worden u ook digitaal toegezonden.1
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt
voldaan, rechtstreeks naar deze Kamer worden gezonden, onder
vermelding van het registratienummer.
De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G. J. de Graaf

1
Rappel:
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
viqzbalbids8&ministerie=vijlkno415yh
Vooruitblik:
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
viqzblm1vlz1&ministerie=
vijlkno415yh
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,
LANDBOUW EN INNOVATIE
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 17 november 2011
Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer (kenmerk 148910.04U)
vindt u hierbij de stand van zaken op de toezeggingen zoals die eerder aan
uw Kamer zijn gedaan.
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 XIII, B

3

Stand van zaken toezeggingen
T00489: Formulering artikel 288 lid 2 onder b (29 942)
Momenteel is een AMvB in voorbereiding voor artikel 48, eerste lid, onder
d van de Wet op het consumentenkrediet, waarmee private partijen onder
voorwaarden worden toegestaan schuldbemiddeling tegen betaling aan
te bieden. Over de precieze invulling zal uw kamer voor het einde van het
jaar nader geïnformeerd worden.
T00923: Toezegging monitoring van jaarlijkse fluctuaties van
jaarlijks tarief (29 048)
Afgedaan. Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede
Kamer van 30 juni 2010 is besloten om de Warmtewet op een aantal
punten te wijzigen alvorens deze inwerking te laten treden. Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn
bepalingen opgenomen omtrent monitoring. De monitoring zal worden
uitgevoerd door de NMA.
T00924: Toezegging Monitoring onderscheid tussen beleidsregels
en uitvoeringsregels in de praktijk (29 048)
Afgedaan. Zie brief 29 maart 2011.
T00925: Toezegging Stroomlijning consumentenbepalingen
(29 048)
Zie stand van zaken bij T01036.
T00926: Toezegging Evaluatie reikwijdte van de wet (29 048)
Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van
30 juni is besloten om de Warmtewet op een aantal punten te wijzigingen
alvorens deze inwerking te laten treden. Zoals afgesproken in dat overleg
is de reikwijdte van de wet één van de onderwerpen dat wordt bezien bij
de voorbereiding van het voorstel tot de wetswijziging. Het voorstel tot
wijziging ligt momenteel bij de Raad van State.
T01036: Toezegging Stroomlijning bepalingen consumentenbescherming Gaswet en Energiewet (31 320/31 374)
Zie brief met Kamerstuk 31 374, S. In de begroting 2012 van EL&I is naar
aanleiding van het Energierapport 2011 een wetgevingstraject tot
herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aangekondigd. Het
verzoek van en de toezegging aan de Eerste Kamer zal in dit proces
worden betrokken.
T01049: Communicatie op afstand uitleesbare meter (31 320/
31 374)
Wat betreft het beschikbaar stellen van informatie vanuit de overheid
verwijs ik naar mijn brief aan uw Kamer van 23 mei 2011 (Kamerstukken I,
2010–2011, 32 500 XIII, D). Dit deel van de toezegging acht ik gestand
gedaan. De toezegging dat ik energiebedrijven en woningmarktpartijen
een brief zal sturen waarin ik hen wijs op de vereiste transparante
communicatie doe ik dit najaar, voor aanvang van de kleinschalige uitrol,
gestand. Hierbij informeer ik u dat de netbeheerders mij reeds per brief
bevestigd hebben afnemers transparant, uniform en klantgericht te zullen
benaderen. Zij hebben inmiddels ook een communicatieplan opgesteld.
Dit is met mijn ministerie besproken. In dit gesprek is het belang van
communicatie over keuzevrijheid nog eens onderstreept.
T01051: Evaluatiecriteria kleinschalige uitrol op afstand
uitleesbare meter (31 320/31 374)
In het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen is beschreven aan
welke functionele eisen een slimme meter moet voldoen. De parlemen-
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taire behandeling van dit besluit is afgerond. Nu advies van de Raad van
State is ontvangen en de zogeheten stand still periode van de notificatie in
Brussel is afgelopen, kan het besluit naar verwachting medio november
gepubliceerd worden.
Tijdens de kleinschalige uitrol van slimme meters, die per 1 januari 2012
start, zal door de NMa en Met de Agentschap NL, in samenwerking met de
netbeheerders, intensief gemonitord worden. netbeheerders is een
monitoringstraject afgesproken tijdens de kleinschalige uitrol van de
slimme meter, die per 1 januari 2012 start. De NMa en Agentschap NL
zullen daarbij de aspecten monitoren, zoals mijn ambtsvoorganger die
heeft toegezegd aan uw Kamer. Hiermee acht ik deze toezegging gestand
gedaan. Als toegezegd in mijn brief van 17 december 2010 (Kamerstuk
32 373, C) zal ik uw Kamer voorafgaand aan de grootschalige uitrol, met
beoogde startdatum 1 januari 2014, informeren over de uitkomsten van de
monitoring.
T01054: informatiecode (31 320/31 374)
Afgedaan. Op 1 juli 2011 is de Regeling gegevensbeheer en afdracht
elektriciteit en gas in werking getreden (Stc. 2011 nr. 10775, 21 juni 2011).
Zoals toegezegd worden hierin voorwaarden gesteld aan de toegankelijkheid van de uitwisseling van gegevens voor ondernemingen die zich
bezighouden met transporteren, leveren of meten van elektriciteit of gas.
Ook wordt bepaald dat in de zogenoemde informatiecode beschreven
staat op welke wijze correctie van meetgegevens plaatsvindt.
T01063: Nulmeting bij internetaanbieders (31 145)
Afgedaan. De toezegging is voldaan in augustus 2010 met het toesturen
van het rapport Nulmeting wet bewaarplicht (Kamerstuk 2010–2011,
31 145, nr. Q). Het rapport bevat zowel de aanpak als resultaten van het
onderzoek. Zie ook de TK-brief (Kamerstuk 2010–2011, 29 628, 271) van de
Minister van Veiligheid en Justitie van 3 oktober j.l.
T01118: Toezegging verfijndere meting van de oppervlaktewaterkwaliteit (31 945)
Afgedaan. Zie brief van 14 juli 2011 (32500 XIII, F).
T01207: Toezegging informeren over uitkomsten consultatie
(31 531)
Afgedaan. Zie brief van 7 oktober 2010 (31 531, K).
T01210: Toezegging veiligheidseisen zeedijken op Belgisch
grondgebied.
Zoals aan uw Kamer op 14 januari 2011 per brief (Kenmerk 141041.32U) is
bericht, blijft deze toezegging onveranderd van kracht.
T01243: Toezegging inspanning voor en ter beschikking stelling
van cijfers van het MKB en/of de brancheorganisaties (31 728)
Afgedaan. Navraag bij het Centraal Bureau voor de Statistiek leert dat zij
geen beschikking heeft over deze gegevens. Ook bij de brancheorganisaties blijken de cijfers niet beschikbaar te zijn.
T01244: Toezegging technische aanpassing wetsvoorstel
aanpassing bestuursprocesrecht (31 728)
Afgedaan. Inmiddels is een nota van wijziging uitgebracht op de Wet
aanpassing bestuursprocesrecht (TK 32 450, nr. 8, dd 17-8-2011) waarin de
technische wijziging t.a.v. de beroepsbepaling in de Wet aanpassing
bestuursprocesrecht is doorgevoerd.
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T01262: Toezegging Sturen brief inzake keuzevrijheid slimme
meters (32 373/32 374)
Zie T01049.
T01281: Toezegging Voorhang AMvB integrale kostendoorberekening (31 354)
Onderhanden. De AMvB is in voorbereiding en zal tijdig bij de Kamer
worden voorgehangen.
T01282: Toezegging Notitie Belastingplicht overheidsbedrijven
(31 354)
Afgedaan. Ambtelijk onder de aandacht bij het ministerie van Financiën
gebracht. Het onderwerp zal bij de behandeling van het Belastingplan
2012 in de Eerste Kamer (op 20 december 2011) aan de orde komen.
Overigens is de notitie nog niet af er wordt een compromis gezocht
tussen een evenwichtige belastingheffing en het voorkomen van nodeloze
administratieve lasten en het rondpompen van geld.
T01284: Toezegging Verlenen van inspraak opnemen in evaluatie
(31 354)
Onderhanden. De evaluatie vindt plaats binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet M&O en de AMvB. Dit onderdeel komt aan bod tijdens
de vormgeving van de evaluatie.
T01285: Toezegging Keuze algemeen verbindend voorschrift
opnemen in evaluatie (31 354)
Onderhanden. De evaluatie vindt plaats binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid en de AMvB. Dit onderdeel komt
aan bod tijdens de vormgeving van de evaluatie.
T01286: Toezegging VNG betrekken bij uitvoering wet (31 354)
Onderhanden. De VNG is op dit moment betrokken bij het vormgeven van
de AMvB en de Handreiking Markt en Overheid.
T01287: Toezegging Hoger onderwijs betrekken bij evaluatie wet
(31 354)
Onderhanden. De Kamer ontvangt nog schriftelijk bericht over de stand
van zaken.
T01288: Toezegging Opnemen juridische grondslag in wet op
hoger onderwijs (31 354)
Onderhanden. De Kamer ontvangt nog schriftelijk bericht over de stand
van zaken.
T01289: Toezegging Meenemen wetsvoorstel bij rechtmatigheidscontroles gemeenten (31 354)
Onderhanden. De VNG is op dit moment betrokken bij het vormgeven van
de AMvB en de Handreiking Markt en Overheid.
T01292: Toezegging Werkingsduur in formele wet (31 354)
Onderhanden. Dit komt aan bod bij het wijzigen van de werkingsduur van
de Wet Markt en Overheid.
T01293: Toezegging Betrekken drietal aspecten bij evaluatie
(31 354)
Onderhanden. De evaluatie vindt plaats binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid en de AMvB. Dit onderdeel komt
aan bod tijdens de vormgeving van de evaluatie.
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T01294: Toezegging Onderzoek naar voordeel wet voor burger
(31 354)
Onderhanden. De evaluatie vindt plaats binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid en de AMvB. Dit onderdeel komt
aan bod tijdens de vormgeving van de evaluatie.
T01295: Toezegging Europese regels in evaluatie (31 354)
Onderhanden. De evaluatie vindt plaats binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid en de AMvB. Dit onderdeel komt
aan bod tijdens de vormgeving van de evaluatie
T01296: Toezegging Onduidelijke terminologie in Europese
mededingingsregelgeving (31 354).
Afgedaan. De minister van VenJ is op het onderwerp van onduidelijke
terminologie aangesproken.
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