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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 16 juli 
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 heeft op 4 september 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, 16 juli 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 juli 2020 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2021 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlae9guonmo5&ministerie=vkisj77v3oz9 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlaeabtl6vrs&ministerie=vkisj77v3oz9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 4 september 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 STAATSSECRETARIS VAN ECONO-
MISCHE ZAKEN EN KLIMAAT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 september 2020 

Hierbij treft u de reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijkse rappel 
toezeggingen (167139.01u). 

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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toezeggingen en stand van zaken 

Toezegging Stand van zaken 

Toezegging Aanpassing wet bezien 
in het licht van bij Aanbestedings-
wet 2012 aangenomen motie 
(32 440, M) (T01691) 

De toezegging aan het lid Reuten ten aanzien van een verplichte melding 
door opdrachtgevers in de Aanbestedingswet 2012 om niet-naleving op 
het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de 
uitvoering van een overheidsopdracht bij de Inspectie SZW te melden 
(T01691) heb ik ingevuld met het wetsvoorstel ter implementatie van de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen in 2015 (Handelingen II, 2015/16, 
34 329, nr. 2). De betreffende regelgeving staat tegenwoordig in artike-
len 1.21a en 2.81a van de Aanbestedingswet 2012 voor zowel nationale als 
Europese aanbestedingen. 

Toezegging Zorgdragen voor het 
inventariseren en aanvullen van de 
middelen voor het Waarborgfonds 
Mijnbouwschade (34 041/34 390/
34 348) (T02409) 

Voorafgaand aan het AO over Mijnbouw / Groningen op 10 september 
2020 zal een brief naar de Tweede Kamer worden gestuurd over de 
uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de verjaring van 
mijnbouwschade. In deze brief zal ook invulling worden gegeven aan de 
toezegging 

Toezegging Informeren over 
wijziging aanvullende overeen-
komst Invest-NL (35 123) (T02811) 

De Kamer heeft eerder op 4 februari jl. de uiteindelijke aanvullende 
overeenkomst ontvangen. Op dit moment is geen wijziging in de 
aanvullende overeenkomst voorzien. Zodra daarvan sprake is, zal de 
Kamer vooraf worden geïnformeerd. 

Toezegging Informeren over de 
werkgelegenheidsbevordering na 
de sluiting van de Hemwegcentrale 
(35 167) (T02817) 

Deze toezegging is in behandeling. Ik verwacht uw Kamer zeer binnenkort 
per brief te kunnen informeren om aan de toezegging te voldoen.

 

Bijlage:
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