Den Haag, 3 maart 2022

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):

BiZa
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BuZa
DEF
DiZa
EU
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 8 maart 2022
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Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Economische Zaken en Klimaat

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 17
februari 2022
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 8 maart 2022 2022Z03075
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod toelichting op IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation
of Climate'

Zaak:

Brief derden - Wageningen University & Research (WUR) te Wageningen - 10
februari 2022
Reactie WUR m.b.t. IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate'
- 2022Z02613
Ter bespreking.
Op maandag 4 april om 10:00 uur vindt er een internationale persconferentie
plaats met de uitkomsten van het IPCC-rapport 2022. Graag zouden de
wetenschappers van 4TU universiteiten en andere instellingen de belangrijkste
punten toelichten aan de vaste commissie voor EZK (met eventuele
volgcommissies) in diezelfde week of kort daarna.
I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Uitnodiging Senaat van Frankrijk voor interparlementaire conferentie
over strategische economische autonomie van de Europese Unie d.d.
13 en 14 maart 2022

Zaak:

Brief derden - Senaat van Frankrijk te Brussels - 9 februari 2022
Uitnodiging Senaat van Frankrijk voor interparlementaire conferentie over
strategische economische autonomie van de Europese Unie d.d. 13 en 14
maart 2022 - 2022Z02567
De leden Erkens en Boucke zullen aan de conferentie deelnemen.
Via de mail is de belangstelling voor deelname geïnventariseerd. De leden
Erkens en Boucke hebben te kennen gegeven aan de conferentie te willen
deelnemen, waarmee de twee beschikbare plekken zijn ingenomen.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek m.b.t.
datacenters

Zaak:

Brief derden - Provincie Noord-Holland te Haarlem - 18 februari 2022
Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek m.b.t. datacenters 2022Z03605
Ter bespreking.
De Provincie Noord-Holland nodigt de commissie uit voor een werkbezoek op
vrijdag 8 april 2022.
BiZa, DiZa

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

Wet- en regelgeving
6.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire
begroting inzake IPCEI waterstof)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens 16 februari 2022
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake
IPCEI waterstof) - 36035
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 31 maart
2022 te 14.00 uur.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom bij
het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de
gespecialiseerde organisaties; Genève, 4 oktober 1977

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 3 februari
2022
Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom bij het
Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde
organisaties; Genève, 4 oktober 1977 - 30952-403
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa, EZK

Agendapunt:

Verlenging waardevermeerderingsregeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 21 februari 2022
Verlenging waardevermeerderingsregeling - 33529-986
Voor kennisgeving aannemen.
Betreft een voorhang: in overeenstemming met artikel 4.10, zevende lid, van
de Comptabiliteitswet 2016 wordt de regeling, die strekt tot wijziging van het
tijdstip waarop de subsidie vervalt, aan de Kamer voorgelegd. 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 3
april 2022.

Voorstel:

8.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG,
2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor
consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L
328)(Implementatiewet richtlijn modernisering
consumentenbescherming)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 13
oktober 2021
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie
van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27
november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en
Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement
en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels
voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L
328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) 35940
Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.
J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 25 februari 2022
Nota van wijziging - 35940-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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10.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en
eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate
breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU)
nr. 2018/1972 (Telecomcode)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 25 februari 2022
Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en
eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate
breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU) nr.
2018/1972 (Telecomcode) - 2022Z03757
Voor kennisgeving aannemen.
• Betreft een voorhang: de voorlegging geschiedt in het kader van de
wettelijk voorgeschreven procedure, bedoeld in artikel 18.14 van de
Telecommunicatiewet. In lijn met artikel 18.14 van de
Telecommunicatiewet geschiedt de inwerkingtreding van het besluit niet
eerder dan nadat vier weken zijn verstreken na de overlegging van het
besluit aan beide Kamers der Staten-Generaal.
• Het besluit strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972
(Telecomcode), die uiterlijk met ingang van 21 december 2020 had
moeten zijn geïmplementeerd. De Europese Commissie heeft Nederland
uitstel verleend tot 23 februari 2022. Daarom streeft de regering naar een
zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van dit besluit.
• Het wetsvoorstel Implementatie Telecomcode is zonder stemming
aangenomen (hamerstuk).

Voorstel:
Noot:

Stukken van de minister van EZK
11.

12.

Agendapunt:

ZBO-evaluatie van de Stichting Raad voor Accreditatie

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 februari 2022
ZBO-evaluatie van de Stichting Raad voor Accreditatie - 25268-203
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Uitkomst Toegangspoort tweede ronde Nationaal Groeifonds

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 februari 2022
Uitkomst Toegangspoort tweede ronde Nationaal Groeifonds - 35925-XIX-10
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel Regels inzake
instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) (35976) op
21 maart 2022.
FIN

Agendapunt:

Jaarplan Toezicht 2022 Agentschap Telecom

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 16 februari 2022
Jaarplan Toezicht 2022 Agentschap Telecom - 24095-557
Agenderen voor het commissiedebat Telecommunicatie op 17 maart 2022.
DiZa

Voorstel:

13.

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over mobiel bereik in delen van
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 24 februari 2022
Reactie op verzoek commissie over mobiel bereik in delen van Nederland 24095-558
Agenderen voor het commissiedebat Telecommunicatie op 17 maart 2022.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de
leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van
de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele
vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen
(Kamerstuk 24095-537)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 24 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden
Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de
noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de
motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de
noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537) 2022Z03660
Agenderen voor het commissiedebat Telecommunicatie op 17 maart 2022.

Voorstel:

16.

17.

18.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over Adviescommissie Verdeling 3,5
GHz-band en NSV-verkeer

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 24 februari 2022
Reactie op verzoek commissie over Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band
en NSV-verkeer - 24095-559
Agenderen voor het commissiedebat Telecommunicatie op 17 maart 2022.

Agendapunt:

Versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 25 februari 2022
Versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) - 29515-461
Agenderen voor het commissiedebat Regeldruk op 23 maart 2022.

Agendapunt:

Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 25 februari 2022
Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn - 2022Z03761
Een commissiedebat voeren met de minister van Economische Zaken en
Klimaat, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister
van Financiën.
SZW, FIN

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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Stukken van de minister voor Klimaat en Energie
19.

Agendapunt:

Besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 15 februari
2022
Besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie - 32813-972
Betrekken bij de behandeling van wetvoorstel Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor
het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)
(Kamerstuk 36035)
Zie agendapunt 6.

Voorstel:

Noot:

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten (NJCM) met betrekking tot oproep om
landelijk verbod op fossiele reclame

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 15 februari
2022
Reactie op verzoek commissie op de brief van het Nederlands Juristen Comité
voor de Mensenrechten (NJCM) met betrekking tot oproep om landelijk verbod
op fossiele reclame - 2022Z02805
Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) d.d. 31
maart 2022.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Aanpak project Delta Corridor

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 18 februari
2022
Aanpak project Delta Corridor - 29826-134
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat Elektriciteitsnet,
energie-infrastructuur & RES.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op Taxonomie concept-uitwerking
kernenergie en aardgas

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 21 februari
2022
Reactie op verzoek commissie op Taxonomie concept-uitwerking kernenergie
en aardgas - 21501-33-918
Agenderen voor het ter zijner tijd te plannen commissiedebat over Fit for 55.

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof
Programma

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 2 maart
2022
Ontwikkelingen Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof
Programma - 2022Z03956
Agenderen voor het commissiedebat Waterstof van 13 april 2022.

Voorstel:
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Stukken van de staatssecretaris van EZK
24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 8 februari 2022 over het bericht
‘Afvalwaterinjecties stoppen niet, zegt staatssecretaris Vijlbrief: ‘Zijn
geen bananenrepubliek’’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 14 februari 2022
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 8 februari 2022 over het bericht ‘Afvalwaterinjecties
stoppen niet, zegt staatssecretaris Vijlbrief: ‘Zijn geen bananenrepubliek’’ 33529-985
Betrekken bij het interpellatiedebat-Omtzigt over de uitvoering van de motie
inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 14 februari 2022
Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk - 33529-983
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 10 maart 2022.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over handhavingsverzoeken afvalwater
NAM

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 15 februari 2022
Reactie op verzoek commissie over handhavingsverzoeken afvalwater NAM 2022Z02871
Voor kennisgeving aannemen.
Het onderzoeken van een verzoek tot handhaving is een van de taken van
toezichthouder SodM. Deze verzoeken zijn inmiddels door SodM in
behandeling genomen, de verwachting is dat de resultaten medio maart
gereed zijn. De toezichthouder zal vervolgens stichting SAT per brief
informeren over haar besluit aangaande de handhavingsverzoeken.

Voorstel:
Noot:

27.

Agendapunt:

Voortgang typologieaanpak i.v.m. versterkingsoperatie Groningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 16 februari 2022
Voortgang typologieaanpak i.v.m. versterkingsoperatie Groningen 2022Z02957
Agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 10 maart 2022.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Stukken van andere bewindspersonen
28.

Agendapunt:

Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 16 februari 2022
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters - 26643-819
Agenderen voor het commissiedebat Datacenters op 21 april 2022.
• Deze brief is door de commissie voor Binnenlandse Zaken overgedragen.
• In het voorjaar ontvangt de Kamer een brief van de minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de minister van Economische
Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie over de
voortgang van de aangekondigde aanscherping van de landelijke regie
voor hyperscale datacenters en toelatingscriteria voor de
vergunningverlening.
EZK

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Europa
29.

Agendapunt:

Fiche: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en
waterstof (‘Waterstof en gas decarbonisatiepakket’)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 februari
2022
Fiche: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof
(‘Waterstof en gas decarbonisatiepakket’) - 2022Z02664
Agenderen voor het Commissiedebat Waterstof van 13 april 2022.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda
European Space Summit van 16 februari 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 15 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda European
Space Summit van 16 februari 2022 - 21501-30-551
Agenderen voor het commissiedebat op 7 juni 2022 over de Raad voor
Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart
(formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022.

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Onderzoek Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne
markt”.

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 31 januari
2022
Onderzoek Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne markt”. 35982-1
Agenderen voor het commissiedebat op 7 juni 2022 over de Raad voor
Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart
(formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022.
BuHaOS, BuZa, EZK

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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32.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda
Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 21 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad
voor Concurrentievermogen 24 februari 2022 (Kamerstuk 21501-30-552) 21501-30-553
Agenderen voor het commissiedebat op 7 juni 2022 over de Raad voor
Concurrentievermogen / Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart
(formeel) d.d. 9 en 10 juni 2022.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Fiche: Verordening methaanemissies in de energiesector

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 21 februari
2022
Fiche: Verordening methaanemissies in de energiesector - 2022Z03265
Agenderen voor het commissiedebat op 22 juni 2022 over de Energieraad d.d.
27 juni 2022.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn
betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2)

Zaak:

Brief regering - minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M.
de Jonge - 22 februari 2022
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn
betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2) - 36012-3
Agenderen voor commissiedebat Energieraad op 22 juni 2022.
Deze brief is overgedragen door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.
EU

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
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35.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 28 januari
2022
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021 21109-253
Voor kennisgeving aannemen.
De volgende vier achterstallige richtlijnen zijn aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat toegedeeld:
1. Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor
elektronische communicatie (herschikking). Uiterste implementatiedatum:
21 december 2020. De richtlijn wordt geïmplementeerd door een wijziging
van de Telecommunicatiewet en van daaronder vallende uitvoeringsregelgeving (Kamerstuk 35 865). Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
2. Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de
interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU
(herschikking). Uiterste implementatiedatum: 31 december 2020. De
richtlijn wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende
regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Het
voorstel voor een Energiewet is op 17 december 2020 ter consultatie
aangeboden. De internetconsultatie is afgerond. Het conceptwetsvoorstel
is op 17 november 2021 aangeboden voor de uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets bij de betreffende toezichthouders en voor de wetgevingstoets bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De implementatie is
vertraagd door de complexiteit van het doorgronden van het bereik en de
betekenis van de richtlijnvoorschriften en het noodzakelijke overleg met
de stakeholders. Overigens zijn aanzienlijke delen van Richtlijn 2019/944
reeds in de huidige Elektriciteitswet en onderliggende regelgeving
geïmplementeerd.
3. Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen (herschikking). Uiterste implementatiedatum: 30
juni 2021. De richtlijn wordt geïmplementeerd door drie trajecten
waarvan een traject nog voltooid moet worden, te weten de implementatie
door het wetsvoorstel omtrent garanties van oorsprong voor energie uit
hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare
energie voor garanties van oorsprong) (Kamerstuk 35 814), dat nu bij de
Eerste Kamer ligt.
4. Richtlijn (EU) 2019/2161 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en
Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere
handhaving en modernisering van de regels voor
consumentenbescherming in de Unie. Uiterste implementatiedatum: 28
november 2021. De richtlijn wordt geïmplementeerd door wijziging van
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving
consumentenbescherming, de Prijzenwet (Kamerstuk 35940) en het
Besluit prijsaanduiding producten. Het wetsvoorstel is aangemeld voor
plenaire behandeling. Het ontwerp van de algemene maatregel van
bestuur tot wijziging van het voornoemde besluit is in voorbereiding en zal
naar verwachting in februari voor advisering aan de Afdeling Advisering
van de Raad van State worden voorgelegd.
BiZa, EZK, FIN, I&W, J&V

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Europese Chipwet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 24 februari 2022
Voorstel rondetafelgesprek Europese Chipwet - 2022Z03692
Ter bespreking.

Voorstel:
Noot:

36.

Voorstel:

10

37.

Agendapunt:

Lijst van nieuwe EU-voorstellen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 maart 2022
Lijst van nieuwe EU-voorstellen - 2022Z04004
Ter bespreking.

Voorstel:

Overige stukken
38.

Agendapunt:

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

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 21 februari 2022
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2022Z03243
Volgorde plenaire behandeling aangemelde wetsvoorstellen bepalen.
Prioritering op verzoek van Griffie Plenair.
Commissiedebat Leveringszekerheid gas houden op 17 maart 2022 van 20.00
tot 23.00 uur dan wel of 22 maart 2022 van 18.00 tot 23 uur.
De commissie heeft per e-mailprocedure besloten een commissiedebat te
voeren met de minister voor Klimaat en Energie over de leveringszekerheid
van gas. De eerstvolgende optie daarvoor is donderdag 17 maart 2022 van
20.00 tot uiterlijk 23.00 uur. Vanwege de aanwezigheid van de minister bij de
Milieuraad is hij pas om 20 uur beschikbaar. Dat betekent dat er voor het
debat drie uur uitgetrokken kan worden. De tweede optie is het
commissiedebat op dinsdag 22 maart 2022 van 18.00 tot 23.00 uur te
houden, waardoor het commissiedebat vijf uur kan duren.
Commissiedebat Bedrijfslevenbeleid inplannen.
De behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de
Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de
salderingsregeling voor kleinverbruikers (Kamerstuk 35594 ) door de regering
aangehouden.
Als gevolg van de opgelopen vertraging in de behandeling door de
controversieel verklaring, is de in het wetsvoorstel opgenomen ingangsdatum
van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023, niet meer
haalbaar. Daarnaast beraadt de regering zich nog op eventuele aanpassingen
op dit wetsvoorstel. In het tweede kwartaal zal de minister de Kamer hierover
nader informeren (zie Kamerstuk 29023, nr. 281).

Voorstel:
Noot:
Voorstel:
Noot:

Voorstel:
Voorstel:

Noot:

39.

Agendapunt:

Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep thematische aanpak
klimaat- en energie-onderwerpen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.A. Erkens (VVD) - 3
maart 2022
Notitie van de voorbereidingsgroep thematische aanpak klimaat- en
energieonderwerpen - 2022Z04015
Ter bespreking.
Zie bijlage voor format rondetafelgesprek Warmte, elektriciteit en CO2reducties.

Voorstel:
Noot:

40.

Agendapunt:

Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

Zaak:

Brief commissie voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C.
Sneller (D66) - 24 februari 2022
Aan de vaste Kamercommissies - Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100
in 2022 - 2022Z03670
Voor kennisgeving aannemen.
BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Reeds geagendeerde/betrokken stukken
41.

Agendapunt:

Planning van de ministerie voor Klimaat en Energie met betrekking tot
klimaatverandering

Zaak:

Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 11 februari
2022
Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie - 32813-974
Reeds betrokken bij het plenaire debat over de klimaatplannen van de
regering op 23 februari 2022.

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari
2022

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 15 februari 2022
Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022 21501-30-552
Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 22 februari 2022 over de
Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt en Industrie (formeel) d.d.
24 en 25 februari 2022.
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal
Groeifonds)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 22
november 2021
Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal
Groeifonds) - 35976
Reeds besloten een wetgevingsoverleg te voeren (zie commissiebesluit d.d. 15
februari 2022), welk wetgevingsoverleg op 21 maart 2022 zal plaatsvinden.
FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

44.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische
Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 14 februari 2022
Nota naar aanleiding van het verslag - 35976-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN
Nota van wijziging - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.
Adriaansens - 14 februari 2022
Nota van wijziging - 35976-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
FIN

Agendapunt:

Appreciatie gewijzigde moties van het lid Nijboer over in soortgelijke
situaties aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen (Kamerstuk
33529-954) en van het lid Beckerman over een plan van aanpak voor
het verstrekken van de subsidie (Kamerstuk 33529-950)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, J.A.
Vijlbrief - 15 februari 2022
Appreciatie gewijzigde moties van het lid Nijboer over in soortgelijke situaties
aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen (Kamerstuk 33529-954) en
van het lid Beckerman over een plan van aanpak voor het verstrekken van de
subsidie (Kamerstuk 33529-950) - 33529-984
Reeds betrokken bij de stemming over de moties op 22 februari 2022.

Voorstel:
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Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE
45.

Agendapunt:

Voorstel programma rondetafelgesprek over het Energy Charter
Treaty (ECT)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 maart 2022
Voorstel rondetafelgesprek Energy Charter Treaty (ECT) - 2022Z04034
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A07343
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