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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 maart 2010
Hierbij treft u mijn reactie aan op uw brief van 1 februari, kenmerk
145820u, omtrent het halfjaarlijkse rappel van toezeggingen die de
bewindspersonen van Economische Zaken in uw Kamer gedaan hebben.
De reacties op de toezeggingen zijn gebundeld per onderwerp.
Voorshands wordt opgemerkt dat de wetsvoorstellen Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de
elektriciteits- en gasmarkt (Kamerstukken 31 374) en Regels omtrent
energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie,
Kamerstukken 31 320) nog in uw Kamer ter behandeling voorliggen,
aangezien u om een novelle heeft gevraagd. Op de door uw Kamer
gevraagde novelle is het advies van de Raad van State ontvangen. Dit
wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer gezonden
worden. Een aantal toezeggingen (T01049 tot en met T01054) zijn voor
afhandeling afhankelijk van de behandeling van de novelle in de beide
Kamers der Staten-Generaal.
Energie:
• T00929, communicatie met de consumenten over terugbetalingsregeling: de wijze waarop eventuele terugbetaling onder de Warmtewet
vorm zal krijgen zal nader moeten worden bezien. Dit zal gebeuren na
afronding van en zo nodig met inachtneming van een Kamerdebat
over de AMvB, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet en
de Regeling, houdende uitvoering van het Warmtebesluit, alsmede de
resultaten van de onlangs afgesloten publieke consultatie en het
onderzoek naar de effecten van het tariefstelsel op bestaande warmtenetten.
• T00941, aanpak CO2-reductie: de premier heeft u toegezegd u te
berichten over de besteding van de opbrengst van de emissierechten
en het mogelijk terugsluizen van de opbrengst naar burgers en
bedrijven. Deze toezegging zal ingevuld worden wanneer de besprekingen hierover afgerond zijn.
• T01037, lijst apparaten t.b.v. onderzoek doorlaatwaarde: op 01-12-2009
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heeft uw Kamer de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband
met de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 voor
invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief (Kamerstukken
32 035) als hamerstuk aangenomen. Op basis daarvan zal de compensatie worden vormgegeven middels het opstellen van een ministeriële
regeling. De uitkering zal dit voorjaar beginnen. Ook is sinds
1 september 2009 de Subsidieregeling warmtepomphouders ten
behoeve van verlaging van de elektriciteitsaansluiting geopend.1
Daarmee is het opstellen van de toegezegde lijst niet meer nodig en is
deze toezegging ingevuld.
T01049, communicatie slimme meter: in overleg met de netbeheerders
en de leveranciers wordt er een communicatiestrategie over de slimme
meter opgesteld. Daarbij worden de onderwerpen uit het debat
betrokken.
T01050, brief TNO over NTA 8130: TNO is gevraagd om mee te kijken
bij het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur omtrent de
functionele eisen van de slimme meter.
T01051, evaluatiecriteria pilot slimme meter: EZ en de NMa zullen in
overleg met alle betrokken partijen de evaluatiecriteria voor de grootschalige uitrol opstellen.
T01052, tegenprestatie in ruil voor korting: deze toezegging moet
worden bezien in het kader van de door uw Kamer gevraagde novelle.
Deze zal dit voorjaar nog aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
T01053, inhoud AMvB: de Algemene Maatregel van Bestuur omtrent
de functionele eisen van de slimme meter is nog in voorbereiding, in
afwachting van de behandeling van de door uw Kamer gevraagde
novelle. Bij het opstellen zal deze toezegging worden meegenomen.
T01054, informatiecode: deze toezegging zal gestand gedaan worden
bij het opstellen van de betreffende ministeriële regeling, na aanname
van de novelle.

Dienstenrichtlijn:
• T01078, reactie op brief FNV over interpretatie Dienstenrichtlijn: het
verzoek van uw Kamer om een kabinetsreactie op de brief van de FNV
is doorgeleid naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
• T01080, overzicht voorschriften- en vergunningenstelsels onder Dienstenrichtlijn: de ministeriële regeling indicatieve reikwijdte Dienstenwet is 18-02-2010 in de Staatscourant (Stcr. 2290) gepubliceerd.
Hierin zijn ook alle Nederlandse voorschriften (eisen) en vergunningstelsels opgenomen die in elk geval onder de Dienstenwet vallen.
Hiermee is aan deze toezegging voldaan.
Marktwerking:
• T00979, actualisering rapport verhouding markt en overheid: nadat de
SER zijn advies aan de Tweede Kamer heeft uitgebracht, zal de kabinetsreactie worden opgesteld; deze zal u aansluitend toegezonden
worden. De SER heeft 17 februari 2010 het ontwerpadvies openbaar
gemaakt ter bespreking met de achterbannen van de sociale partners.2
Het advies zal in de openbare raadsvergadering van vrijdag 19 maart
worden vastgesteld.

1

http://www.nlenergieenklimaat.nl/
subsidieregeling-warmtepomphouders-tbvverlaging-elektriciteitsaansluiting-swve
2
http://www.ser.nl/nl/actueel/
persberichten/2010–2019/2010/
20100217.aspx

Consumentenbeleid:
• T00925 en T01036, stroomlijning consumentenbepalingen en stroomlijning bepalingen consumentenbescherming Gaswet en Elektriciteitswet 1998: in samenwerking met het ministerie van Justitie wordt
aan deze toezeggingen gewerkt. Uw Kamer zal voor het zomerreces
geïnformeerd worden.
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Telecom:
• T00909, brief differentiatie bel-me-niet-register: er is overleg gaande
tussen de organisatie van goede doelen en het ministerie. De goede
doelen doen nu zelf onderzoek naar de mogelijke consequenties van
het bel-me-niet-register. Uw Kamer zal over de resultaten geïnformeerd worden.
• T00910, monitoring bel-me-niet-register door OPTA: de monitoring van
het bel-me-niet-register zal opgenomen worden in het jaarverslag 2009
van de OPTA. Het jaarverslag zal dit voorjaar aan uw Kamer worden
aangeboden.
De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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