Den Haag, 28 januari 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 2 februari 2021
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (via videoverbinding)
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i.v.m.
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i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
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i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
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7, 9, 23, 28, 48, 49, 52
29
20, 43, 51, 52, 54, 56, 61, 64
32, 33, 63, 65
13, 35
25
64, 69
50, 63, 65
40, 41

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
2.

Agendapunt:

Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf
het bel-me-niet-register'

Zaak:

Brief derden - G. Hartholt te Dedemsvaart - 11 december 2020
Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het belme-niet-register' - 2020Z24724
Ter bespreking.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Verzoek KHN tot aanbieding petitie 'Meer steun en snelle heropening
van de horeca' d.d. 19 januari 2021

Zaak:

Brief derden - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te Woerden - 17 december
2020
Verzoek KHN tot aanbieding petitie 'Meer steun en snelle heropening van de
horeca' d.d. 19 januari 2021 - 2020Z25586
Ter bespreking.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Uitnodiging New Energy Coalition voor Nationaal energietransitie
debat d.d. 1 maart 2021

Zaak:

Brief derden - New Energy Coalition te Groningen - 12 januari 2021
Uitnodiging New Energy Coalition voor Nationaal energietransitie debat d.d. 1
maart 2021 - 2021Z00556
Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel:

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in
verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 29
december 2020
Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband
met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU - 35693
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 februari 2021 te 14.00 uur.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele
suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch
steun- en herstelpakket)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting
inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) 35685
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 februari
2021 te 12.00 uur.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen in
verband met typologie en NPR:2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen in verband
met typologie en NPR:2020 - 33529-834
Voor kennisgeving aannemen.
Het ontwerpbesluit behelst de wijziging van het Besluit versterking gebouwen
Groningen zodat de update van de NPR en de typologieaanpak kunnen worden
toegepast bij de beoordeling van gebouwen in Groningen. De voorlegging van
dit ontwerpbesluit geschiedt op verzoek van de commissie zoals aangegeven
in de brief van 28 april 2020. De voorhangtermijn is inmiddels verlopen (21
februari 2021).
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

2

8.

Agendapunt:

Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het
Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 12 januari 2021
Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Instellingsbesluit
Adviescollege toetsing regeldruk - 29515-453
Voor kennisgeving aannemen.
Het ontwerpbesluit behelst een wijziging van het Instellingsbesluit
Adviescollege toetsing regeldruk. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 5, tweede lid, van de Kaderwet Adviescolleges) en
biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 9 februari 2021 uit te spreken
over het ontwerpbesluit voordat het zal worden vastgesteld.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de
versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
oktober 2020
Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen - 35603
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling nog voor het verkiezingsreces,
conform commissiebesluit d.d. 8 december 2020.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

10.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 januari 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35603-13
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't
Wout - 27 januari 2021
35603 Nota van wijziging inzake wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in
verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen 2021Z01535
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa

Agendapunt:

Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op 150 kV-onderdelen van
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en
hoogspanningsstation Tilburg

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
januari 2021
Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op 150 kV-onderdelen van
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en hoogspanningsstation
Tilburg - 29023-265
Voor kennisgeving aannemen.
De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk
voorgeschreven nahangprocedure (artikel 3.35, eerste en negende lid, van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag
na bekendmaking van het besluit en werkt terug tot en met 12 oktober
2020. Aan het besluit wordt geen uitvoering gegeven dan nadat beide Kamers
der Staten-Generaal daarmee hebben ingestemd. Met het besluit wordt geacht
te zijn ingestemd indien geen van beide Kamers binnen vier weken na
toezending een besluit heeft genomen omtrent de behandeling daarvan.

Voorstel:
Noot:
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11.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in
verband met beperking van de CO2-emissie

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 8
december 2020
Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband
met beperking van de CO2-emissie - 35668
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

12.

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en
Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2021
Nota naar aanleiding van het verslag - 35668-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 januari 2021
Verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) - 35420211
Voor kennisgeving aannemen.
De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de
Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 28 maart 2021.

Voorstel:
Noot:

Stukken van de minister van EZK
13.

Agendapunt:

Aanscherping uitzondering winkelopening

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
december 2020
Aanscherping uitzondering winkelopening - 2020Z25121
Voor kennisgeving aannemen.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

14.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over VDL Nedcar: geen
vervolgorder BMW (Kamerstuk 29826-122)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Antwoorden op vragen commissie over VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW 29826-127
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen algemeen overleg
Bedrijfslevenbeleid.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof - 32813-653
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie met als
inbrengdatum 11 februari 2021 om 14.00 uur.
In de extra-procedurevergadering van 26 januari 2021 is besloten schriftelijk
overleg te voeren over de stukken die waren geagendeerd voor het

Voorstel:
Noot:

4

notaoverleg Klimaat en energie van 1 februari 2021. De inbrengdatum moet
nog worden vastgesteld.

16.

Agendapunt:

Resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening - 30196-743
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie op 11 februari
2021.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Wijziging van de Investeringssubsidie Duurzame Energie-regeling
(ISDE) vanaf 1 januari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Wijziging van de Investeringssubsidie Duurzame Energie-regeling (ISDE)
vanaf 1 januari 2021 - 30196-744
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie op 11 februari
2021.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Appreciatie Innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering
Routekaart Groen Gas

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Appreciatie Innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering
Routekaart Groen Gas - 32813-654
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie op 11 februari
2021.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Verloop openstelling SDE++ 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
januari 2021
Verloop openstelling SDE++ 2020 - 31239-328
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie op 11 februari
2021.

Voorstel:

20.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie inzake de
werking van de Europese koolstofmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13
januari 2021
Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie inzake de werking
van de Europese koolstofmarkt - 21501-08-818
Agenderen voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie op 11 februari
2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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21.

Agendapunt:

Nadere informatie over de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s.
over de mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 25 januari 2021
Nadere informatie over de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. over de
mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578) - 2021Z01348
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie die, onder voorbehoud van
vaststelling van de datum in deze procedurevergadering, is gepland op 11
februari 2021.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Herbeoordeling signalen waardedaling en Commissie Bijzondere
Situaties op afstand van NAM

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Herbeoordeling signalen waardedaling en Commissie Bijzondere Situaties op
afstand van NAM - 33529-832
Agenderen voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de
typologieaanpak

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de
typologieaanpak - 33529-841
Agenderen voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

Voortgang overeenkomsten Norg om de gaswinning versneld te
beëindigen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 26 januari 2021
Voortgang overeenkomsten Norg om de gaswinning versneld te beëindigen 33529-840
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied - 2020Z25331
Ter bespreking.
• Aangehouden tijdens de extra-procedurevergadering (groslijst
controversieel verklaren) van 26 januari 2021.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.

Voorstel:
Noot:
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26.

Volgcommissie(s):

LNV

Agendapunt:

Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden - 33529-836
Ter bespreking.
• Aangehouden tijdens de extra-procedurevergadering (groslijst
controversieel verklaren) van 26 januari 2021.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het
notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de
delfstoffenwinning onder de Waddenzee

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
augustus 2020
Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van
28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de
Waddenzee - 29684-205
Ter bespreking.
• Aangehouden tijdens de extra-procedurevergadering (groslijst
controversieel verklaren) van 26 januari 2021.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Stand van zaken diverse onderwerpen Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
januari 2021
Stand van zaken diverse onderwerpen Groningen - 33529-837
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport 2018 over
inwinning van aardolie, aardgas en minerale delfstoffen door
bedrijven aan de Staat

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 januari 2021
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport 2018 over
inwinning van aardolie, aardgas en minerale delfstoffen door bedrijven aan de
Staat - 2021Z01598
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze voor
kennisgeving aan te nemen.
BuHa-OS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

7

30.

Agendapunt:

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake
wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op
milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de
salderingsregeling voor kleinverbruikers (Kamerstuk 35594)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17
december 2020
Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van
de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter
uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers 35594-7
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

31.

32.

Agendapunt:

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over oprichting
van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.
(Kamerstuk 35632-1)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Uitstel beantwoording vragen commissie over oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. - 35632-2
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Nationaal Groeifonds: Overzicht voorstellen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
januari 2021
Nationaal Groeifonds: Overzicht voorstellen - 2021Z00650
Nadere informatie afwachten.
De Kamer zal in het tweede kwartaal van 2021 geïnformeerd worden over het
advies van de beoordelingscommissie.
FIN

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de
FNV-brief met investeringsvoorstellen voor de Recovery and
Resilience Facility

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14
januari 2021
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de FNVbrief met investeringsvoorstellen voor de Recovery and Resilience Facility 21501-20-1642
Voor kennisgeving aannemen.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken van de staatssecretaris van EZK
34.

Agendapunt:

Verslag informele Telecomraad 7 december

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Verslag informele Telecomraad 7 december - 2020Z25103
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen schriftelijk overleg Telecomraad.

Voorstel:
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35.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage inzake 'Merkbaar betere regelgeving en
dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2012'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Voortgangsrapportage inzake 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening
voor bedrijven 2018 - 2012' - 2020Z25095
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen algemeen overleg Regeldruk.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):

36.

Agendapunt:

Stand van zaken aanpak misbruik van telecommunicatievoorzieningen
bij phishing (spoofing)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Stand van zaken aanpak misbruik van telecommunicatievoorzieningen bij
phishing (spoofing) - 2020Z25100
Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg
Telecommunicatie.

Voorstel:

37.

38.

Agendapunt:

Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Voortgang van het Digital Trust Center (DTC) - 2020Z25133
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Digitalisering.

Agendapunt:

Jaarbericht Staat van het mkb 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Jaarbericht Staat van het mkb 2020 - 32637-441
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen algemeen overleg Ondernemen
en bedrijfsfinanciering.

Voorstel:

39.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over
het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met
provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het
herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere
stakeholders (Kamerstuk 35570-16) - 35570-XIII-75
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen algemeen overleg Ondernemen
en Bedrijfsfinanciering.

Voorstel:

40.

Agendapunt:

Rapporten inzake Actieprogramma en advies Future Affordable
Sustainable Therapies

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 december 2020
Rapporten inzake Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable
Therapies - 29477-693
Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Innovatie.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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41.

Agendapunt:

Overname Apotex afgerond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 december 2020
Overname Apotex afgerond - 29477-692
Voor kennisgeving aannemen.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

42.

43.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief “Noodkreet - Motie
Moorlag niet langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer”

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 december 2020
Reactie op verzoek commissie over de brief “Noodkreet - Motie Moorlag niet
langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer” - 35420-198
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitstel toezending BNC-fiche: Nieuwe consumentenagenda

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 15 januari 2021
Uitstel toezending BNC-fiche: Nieuwe consumentenagenda - 22112-3005
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 13 januari 2021
Risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 35420-209
Nadere informatie afwachten.

Agendapunt:

Nieuw antenneconvenant

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 januari 2021
Nieuw antenneconvenant - 26643-736
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:

44.

45.

Voorstel:
Noot:

46.

Agendapunt:

Uitvoering art. 16 lid 1 Handelsregisterwet door KVK vertraagd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 25 januari 2021
Uitvoering art. 16 lid 1 Handelsregisterwet door KVK vertraagd - 33562-3
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversiel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het te zijner tijd in te plannen algemeen overleg Ondernemen en
Bedrijfsfinanciering.

Voorstel:
Noot:
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47.

Agendapunt:

Risicobeheersing TVL-subsidie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 14 januari 2021
Risicobeheersing TVL-subsidie - 35420-210
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over uitbreiding van het
steunpakket voor bedrijven op 28 februari 2021.

Voorstel:

Stukken van andere bewindspersonen
48.

Agendapunt:

Rapport Professionals over de versterkingsoperatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 17 december 2020
Rapport Professionals over de versterkingsoperatie - 33529-835
Agenderen voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

49.

Agendapunt:

Reactie op het rapport Voortgang en voetangels in het
gaswinningsdossier

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 22 januari 2021
Reactie op het rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier 33529-839
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 10 februari 2021.
BiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

Afschrift van de koninklijk besluiten houdende het verlenen van
ontslag aan ir. E.D. Wiebes als Minister van Economische Zaken en
Klimaat, houdende het verlenen van ontslag B. van ’t Wout als
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende
benoeming van B. van ’t Wout tot Minister van Economische Zaken en
Klimaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke
afwezigheid van een minister

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 25 januari
2021
Afschrift van de koninklijk besluiten houdende het verlenen van ontslag aan ir.
E.D. Wiebes als Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende het
verlenen van ontslag B. van ’t Wout als Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, houdende benoeming van B. van ’t Wout tot Minister van
Economische Zaken en Klimaat en wijziging van de vervangingsregeling in
geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 35702-2
Voor kennisgeving aannemen.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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51.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Actieplan Intellectueel Eigendom

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 januari 2021
Fiche: Mededeling Actieplan Intellectueel Eigendom - 22112-3017
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het schriftelijk overleg op 19 februari 2021 ter voorbereiding op de
Raad voor Concurrentievermogen d.d. 25-26 februari 2021.
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening Data Governance Act

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 januari 2021
Fiche: Verordening Data Governance Act - 22112-3016
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het algemeen overleg Telecomraad op 1 juni 2021.
BiZa, EU

Voorstel:
Noot:

52.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

53.

Agendapunt:

Reactie op de brief van O-PAC Ontwikkelingsmij inzake het Nationaal
Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 januari 2021
Reactie op de brief van O-PAC Ontwikkelingsmij inzake het Nationaal
Groeifonds - 35570-XIX-26
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze voor
kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:
Noot:

54.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2021
Fiche: Mededeling EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie - 221123012
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie die, onder voorbehoud van
vaststelling van de datum in deze procedurevergadering, is gepland op 11
februari 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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55.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg d.d. 8 december 2020 (overige
vragen) over de Energieraad 14 december 2020 (Kamerstuk 2150133-837)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 januari 2021
Antwoorden op overige vragen commissie over de Energieraad (Kamerstuk
21501-33-837) - 2021Z01021
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het schriftelijk overleg Klimaat en energie die, onder voorbehoud van
vaststelling van de datum in deze procedurevergadering, is gepland op 11
februari 2021.

Voorstel:
Noot:

56.

Agendapunt:

Verslag van de Energieraad (VTC) van 14 december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van
Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 januari 2021
Verslag van de Energieraad (VTC) van 14 december 2020 - 2021Z01017
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het schriftelijk overleg ter voorbereiding op de (informele)
Energieraad op 22 april 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Overige stukken
57.

Agendapunt:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen,
(dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 13 januari 2021
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) overleggen commissie EZK - 2021Z00477
Ter bespreking.
Het huidige vergaderregime van de Kamer, gebaseerd op de brief van de
Voorzitter d.d. 15 december 2020, wordt gecontinueerd tot en met tenminste
9 februari a.s. Dit betekent dat commissies hun activiteiten kritisch tegen het
licht blijven houden en alleen die vergaderingen en activiteiten plannen dan
wel door laten gaan die, gezien de actualiteit en urgentie, strikt noodzakelijk
zijn.

Voorstel:
Noot:

58.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om in te gaan op het aanbod van de
minister om een technische briefing door de RVO over de
Tegemoetkoming Vaste Lasten te plannen.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A. Aartsen (VVD) - 7
januari 2021
Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om in te gaan op het aanbod van de
minister om een technische briefing door de RVO over de Tegemoetkoming
Vaste Lasten te plannen. - 2021Z00204
Ter bespreking.

Voorstel:
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59.

Agendapunt:

Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste
helft van 2021

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
H.S. Veldman (VVD) - 14 december 2020
Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van
2021 - 2020Z24854
Ter informatie.
Dit overzicht is doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve
van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de Kamer. De relevante
bijeenkomst voor EZK is op 22-23 februari 2021 in de Europese parlementaire
week (onderwerpen: artikel 13-conferentie, Europees Semester) per
videoconferentie. Het programma is bijgevoegd.

Voorstel:
Noot:

60.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen d.d. 28 januari 2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 28 januari 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen d.d. 28 januari 2021 2021Z00575
Ter bespreking.

Voorstel:

61.

Agendapunt:

EU-voorstel: Wet inzake Digitale Diensten COM (2020) 825
(Engelstalige versie).

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 januari 2021
EU-voorstel: Wet inzake Digitale Diensten COM (2020) 825 (Engelstalige
versie). - 2021Z00606
De Digital Services Act (DSA) in samenhang met de Digital Markets Act (DMA)
behandelen, vanwege de onderlinge samenhang van beide voorstellen die
beiden deel uitmaken van het wetgevende pakket ten aanzien van digitale
diensten.
De DSA en DMA en de kabinetsappreciatie - het BNC-fiche wordt op 12
februari 2021 verwacht - agenderen voor het algemeen overleg over de
formele Raad van Concurrentievermogen van 27-28 mei 2021.
Na de verkiezingen de onderstaande voorstellen in overweging nemen:- twee
rapporteurs aanstellen voor het wetgevende pakket over digitale diensten om
de behandeling van de DSA en DMA in Brussel nauwgezet te kunnen volgen;organiseren van een technische briefing met experts van de Europese
Commissie over de inhoud van de DSA en de DMA; - uitvoerend EUvicevoorzitter Margrethe Vestager uitnodigen voor een politiek gesprek over
de DSA en de DMA; - een rondetafelgesprek organiseren met stakeholders
over de implicaties van de DSA en de DMA.
EU

Voorstel:

Voorstel:

Voorstel:

Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

62.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - EU-adviseur, A.J. Hartman - 14 januari 2021
EU-stafnotitie behandelvoorstel Digital Services Act & Digital Markets Act 2021Z00617
Ter bespreking (zie ook bovenstaande voorstellen) .
EU

Planning algemeen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van
de Raden op het terrein van EZK in het eerste semester van 2021
Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 14 januari 2021
Planning algemeen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raden
op het terrein van EZK in het eerste semester van 2021 - 2021Z00630
Instemmen met de voorgestelde planning van algemeen en schriftelijk
overleggen ter voorbereiding van de Raden van 1 januari 2021 t/m 30 juni
2021.
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
63.

Agendapunt:

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 21 januari 2021
Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket - 2021Z01131
Betrokken bij het plenaire debat over uitbreiding van het steunpakket voor
bedrijven op 28 januari 2021.
FIN, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

64.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3
februari 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 januari 2021
Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3 februari
2021 - 21501-30-518
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 22 januari 2021 ter
voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen op 3 februari.
EU, OCW

Agendapunt:

Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
december 2020
Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket - 35420-214
Reeds betrokken bij de behandeling van de incidentele suppletoire begroting
EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket
als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus
(Kamerstuk 35677).
FIN, SZW

Voorstel:

65.

Voorstel:

Volgcommissie(s):

66.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

67.

Agendapunt:
Zaak:

Voorstel:

Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de modules
KKC en GO-C
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 december 2020
Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de modules KKC en GOC - 35420-202
Reeds betrokken bij de behandeling van de incidentele suppletoire begroting
EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket
als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus
(Kamerstuk 35677).

Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regelingen
BMKB, COL, Groeifaciliteit, Qredits en garantiefondsen GGTO en VZR
Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 18 december 2020
Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regelingen BMKB,
COL, Groeifaciliteit, Qredits en garantiefondsen GGTO en VZR - 35420-204
Reeds betrokken bij de behandeling van de incidentele suppletoire begroting
EZK 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket
als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus
(Kamerstuk 35677).
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68.

Agendapunt:

Verdeling 3,5 GHz-band

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 17 december 2020
Verdeling 3,5 GHz-band - 2020Z25355
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de brief Verdeling 3,5
GHz-band op 15 januari 2021.

Voorstel:

69.

Agendapunt:

Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie 27
november 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 december 2020
Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie 27
november 2020 - 21501-30-516
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 22 januari ter
voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek
(informeel) d.d. 2-3 februari 2021.
OCW

Voorstel:

Volgcommissie(s):

70.

Agendapunt:

Verslag van de videoconferentie informele Raad voor
Consumentenbescherming op 7 december

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 december 2020
Verslag van de videoconferentie informele Raad voor
Consumentenbescherming op 7 december - 2020Z25114
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 22 januari ter
voorbereiding op de Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek
(informeel) d.d. 2-3 februari 2021.

Voorstel:

71.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30
november 2020
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35650-XIII
Betrokken bij het debat over de Najaarsnota 2020.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15
december 2020
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35650-XIII-4
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Rondvraag

Geen agendapunten
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BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A00351
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