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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 januari 
2020 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en 
Klimaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die 
door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
hebben op 6 maart 2020 gereageerd. 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer 

1 Samenstelling:
Koffeman (PvdD), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA), 
N.J.J. van Kesteren (CDA) (voorzitter), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), Van 
Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), De Blécourt-Wouterse (VVD), Crone (PvdA), Dessing 
(FVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Huizinga-Heringa (CU), Kluit (GL), van der Linden (FVD) 
(ondervoorzitter), Meijer (VVD), Otten (Fractie-Otten), Van Pareren (FVD), Prins-Modderaar 
(CDA), Recourt (PvdA), Vendrik (GL), Van der Voort (D66)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 28 januari 2020 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2020 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2020 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5ndjd1cwi6&ministerie=vkisj77v3oz9 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vl5net53e4od&ministerie=vkisj77v3oz9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 6 maart 2020 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,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 maart 2020 

Hierbij treft u de reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijkse rappel 
toezeggingen (kenmerk 165291.01u). 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
M.C.G. Keijzer 
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BIJLAGE: TOEZEGGINGEN EN STAND VAN ZAKEN 

Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Werkings-
duur in formele wet 
(31.354) (T01292) 

Deze toezegging is in behandeling. Bij besluit van 4 februari 2019 (Stb. 
2017, 34) is de werkingsduur van de wet markt en overheid per AMvB 
verlengd tot 1 juli 2021. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel 
waarmee de wet inhoudelijk wordt gewijzigd en waarin de horizonbe-
paling in de wet markt en overheid wordt geschrapt, waardoor de wet 
ook na 1 juli 2021 werking houdt. 

– Toezegging 
Openbaar maken van 
adviezen aangaande 
operationele strategie 
(34.957) (T02662) 

Tijdens het debat over de wijziging van de Mijnbouwwet op 9 oktober 
2018 heb ik naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman 
(Handelingen I, 2018/2019, nr. 3, item 7, blz. 32) uw Kamer toegezegd 
dat alle adviezen die van invloed zijn op mijn weging bij het vaststellen 
van de operationele strategie openbaar worden gemaakt. Bij zowel de 
publicatie van het ontwerpvaststellingsbesluit voor het gasjaar 
2019–2020 op 17 juni 2019 als het definitieve vaststellingsbesluit op 
10 september 2019 heb ik alle adviezen via de website van het Bureau 
Energieprojecten (https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-
energieprojecten) openbaar gemaakt. Alle stukken lagen tevens ter 
inzage bij diverse gemeentehuizen in de provincie Groningen. Het 
vaststellingsbesluit wordt vanaf nu jaarlijks genomen. De komende 
jaren zal ik dan ook dezelfde werkwijze ten aanzien van openbaarma-
king hanteren. Hiermee is aan de toezegging voldaan. 

Toezegging Aanvul-
lende overeenkomst 
Invest-NL (35.123) 
(T02807) 

De toezegging betreft dat in de aanvullende overeenkomst die wordt 
gesloten tussen de staat en Invest-NL wordt geborgd dat Invest-NL 
geen investeringen zal doen die niet verenigbaar zijn met de transitie 
in de aanvullende overeenkomst. In de getekende versie van de 
aanvullende overeenkomst die u heeft ontvangen op 4 februari 2020, is 
opgenomen dat activiteiten van Invest-NL op het ene doel (ondersteu-
ning van het mkb en scale-ups) nooit onverenigbaar mogen zijn met 
het bereiken van het andere doel (transitie). Daarmee is aan de 
toezegging voldaan. 

– Toezegging 
Informeren over 
samenstelling van 
raad van bestuur en 
raad van commissa-
rissen Invest-NL 
(35.123) (T02808) 

Deze toezegging betreft het informeren van uw Kamer over de 
uiteindelijke samenstelling van de raad van commissarissen en de raad 
van bestuur van Invest-NL. Op dit moment is de raad van commissaris-
sen van Invest-NL nog niet compleet. De raad van bestuur zal 
voorlopig – gezien de beperkte omvang van de organisatie – maar één 
bestuurder hebben. Het streven is om vóór het einde van dit jaar een 
voltallige raad van vijf commissarissen te kunnen presenteren. Ik 
bevestig u hierbij dat uw Kamer over deze uiteindelijke samenstelling 
wordt geïnformeerd. 

– Toezegging 
Afstemmen met 
Invest-NL manage-
ment om geen lock-in 
investeringen te doen 
(35.123) (T02810) 

De toezegging betreft wordt uitgesloten dat investeringen worden 
gedaan die een lock-in veroorzaken. Ten aanzien van de lock-in effecten 
heb ik Invest-NL laten weten dat het belangrijk is om te voorkomen dat 
dergelijke effecten ontstaan. De mogelijkheid van eventuele lock-ins 
werkt ook negatief door bij de beoordeling van business cases. 
Invest-NL zal verder in het eigen beleid ervoor waken dat dergelijke 
effecten zich materialiseren. Hiermee is voldaan aan de toezegging.
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