


Mocht je hier op willen reageren, dan graag uiterlijk vrijdag 10:00 want om 11:00 moet deze brief in de tas
van de stas. Excuses voor de korte deadline. De stas heeft deze brief afgelopen nacht om één uur ’s nachts
toegezegd dus we hadden geen tijd om dit met een normale deadline voor te leggen, we moesten de brief
nog helemaal schrijven vandaag.

Hartelijke groet

Directie Elektriciteit
DG Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
+316

@minezk.nl
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er onderzoek nodig is naar verboden marktgedrag door energieleveranciers doordat zij op
dit moment nauwelijks nog klanten werven;

3. te bevorderen dat mensen die gedwongen overstappen een redelijk contract krijgen en
indien nodig hen hiervoor gedeeltelijk te compenseren.

Inhoud brief
Kamerbrief is nu in concept klaar (zie bijgaand, wel echt vertrouwelijk nog) en moet morgen
einde ochtend in de tas zitten. Voor jullie van belang:
Vraag 1 van de motie: hebben we jullie teksten van eerder deze week bijna letterlijk
overgenomen
Vraag 2: hier hebben we nadruk gelegd op onafhankelijkheid van ACM
Vraag 3: dit is met name beleidsmatig stuk, een paar zinnen zien op de redelijkheidstoets van
ACM op tarieven en voorwaarden. Aan einde nog een toezegging de ontwikkelingen in gaten te
houden met marktpartijen en ACM.

Vraag aan jullie
Omdat de brief morgen einde ochtend in de tas moet zitten, wil ik jullie vragen om UITERLIJK
morgenochtend 11uur eventuele aanpassingen/opmerkingen op de tekst in tracks te
mailen, aan mijn collega  (zie cc, tel nr 06 ) nu ikzelf morgen niet
werk.

Heel veel dank alvast voor jullie medewerking!

Met groet,
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een antwoord toegevoegd op basis van de Q&A/antw op Kamervragen.
Alvast bedankt.

Heeft het ministerie van EZK signalen/ informatie gekregen of er de afgelopen 6
maanden energiebedrijven zijn geweest naast Welkom Energie die hebben
gemeld bij de ACM danwel bij het ministerie van EZK dat ze in de financiële
problemen zijn geraakt?

Zo ja, hoeveel zijn dat er? En wat is de huidige status daarvan?
· Het is aan toezichthouder ACM om in de gaten te houden of leveranciers aan hun

verplichtingen inzake hun leveringsvergunning kunnen voldoen; daartoe bevraagd zij
alle leveranciers in het najaar (dit jaar in september in plaats van oktober gezien de
onrust op de gasmarkt) Bij de financiële beoordeling ligt de nadruk op de
liquiditeitsprognose en liquiditeitspositie van de onderneming voor de komende twaalf
maanden. Hierbij kijkt ACM of er voldoende liquide middelen in kas zijn om elke maand
alle betalingen te verrichten. ACM kijkt ook naar extra aanwezige financiële dekking
(bijvoorbeeld rekening courantkrediet of leningen bij derde partijen) om eventuele
tekorten te kunnen opvangen. Dit is het zwaartepunt in de jaarlijkse controle, waarbij
ook wordt gekeken naar kenmerken van de prognoses om de validiteit van de
liquiditeitsprognoses vast te kunnen stellen. Met al deze informatie vormt ACM zich een
overzicht van de huidige en voorspelde financiële situatie van de
energieleverancier. Daarnaast zijn dit jaar een aantal extra vragen toegevoegd aan het
informatieverzoek. Zo vraagt ACM energieleveranciers specifiek wat de gestegen
handelsprijzen voor invloed hebben gehad op de financiële positie van de onderneming
en vraagt ze te beschrijven welke inkoopstrategie de bedrijven hanteren. Met het eerste
geven ze energieleveranciers de mogelijkheid om specifiek op de situatie betrekking
hebbende informatie met ACM te delen, en met het tweede verkrijgen ze inzicht in de
inkoopstrategie van energieleveranciers die kan worden gebruikt om extra duiding te
geven aan de cijfers (zo zou een partij met lage liquide middelen extra risico lopen als
zij een risicovolle inkoopstrategie hanteert, waardoor ACM gerichter en uitgebreider kan
doorvragen).

· Over lopende onderzoeken doet ACM geen mededelingen; ook niet naar EZK. Het
betreft immers vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Mijn vermoeden is dat zowel de ACM als wij daar niks over kunnen zeggen (want
bedrijfsgevoelig?). Klopt dat, of zijn die cijfers er wel?

Op welke manier ondersteunt het ministerie van EZK op dit moment
energiebedrijven die in financiële problemen zijn geraakt? En hoeveel
energiebedrijven zijn dit in totaal?

Voorstel (grotendeels) op basis van Q&A: De energiemarkt is een geliberaliseerde markt. Het is
de verantwoordelijkheid van energiebedrijven om zich in te dekken tegen prijsschommelingen
op de markt, dan wel te zorgen dat zij voldoende financiële buffers hebben. De ACM houdt
toezicht en toetst of de leverancier de consument goed kan bedienen: de leverancier moet
beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten om op een
betrouwbare wijze en onder redelijke tarieven en voorwaarden energie te kunnen leveren aan
huishoudens. De levering van gas en elektriciteit aan huishoudens blijft ook bij een faillissement
gegarandeerd.
Er is geen sprake van ondersteuning door EZK van energiebedrijven die in deze commerciële
markt opereren; het kabinet ondersteunt wel in generieke zin de afnemers (het 430 euro
besluit)(

Zijn er regelingen waar (oa) energiebedrijven gebruik van kunnen maken zoals voordelige
financiering?
Wij hebben volgens mij niks speciefiek nu voor deze gasontwikkelingen; wellicht hebben ze
gebruik kunnen maken van het corona pakket de afgelopen periode, maar dat is denk ik ook
afgelopen? Ken verder geen generieke regelingen voor het bedrijfsleven die zouden kunnen
helpen (B&I??), gaat dan eerder over innovatie en dat soort dingen

Houdt het ministerie van EZK er rekening mee dat er in de komende vier



maanden meer energiebedrijven naast Welkom Energie faillissement
aanvragen?

Voorstel op basis van antwoorden Kamervragen 14/10: Het is helaas nooit uit te sluiten dat er
energieleveranciers failliet zullen gaan als gevolg van de hoge inkoopprijzen voor gas. Of de
huidige situatie daadwerkelijk meer intrekkingen van de leveringsvergunning zal leiden valt nu
nog niet aan te geven. Dit is ter beoordeling van ACM  Dat hangt af van meerdere
omstandigheden, zoals de type contracten die de leveranciers afsluiten met hun klanten en hun
inkoop van gas en elektriciteit op de groothandelsmarkt. Zie ook antwoord op 1

Vriendelijke groet,

Woordvoerder

Tel: 06  
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur financiële problemen energieleveranciers
Datum: vrijdag 29 oktober 2021 12:24:33

Voor MR: zie hieronder suggesties
Ad 1: moet je aan  van ACM vragen; ik begrijp dat het bedrijf zelf op enig moment aan de
bel heeft getrokken bij ACM
Korte antwoord is natuurlijk ook goed

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 12:07
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur financiële problemen energieleveranciers

Ha ,
Dank voor je snelle reactie. Ik stem dit inderdaad nog af met ACM.

De vraag die bij mij te binnenschiet bij antwoord 1: hoe kan het dat Welkom Energie blijkbaar
in september nog door deze toets van ACM komt en in oktober al omvalt? Terwijl er ook
expliciet aandacht is besteed aan de gevolgen van de gasprijzen. We kunnen er daarom ook
voor kiezen het alleen bij jouw 2e bullet te houden: daar doen we geen uitspraken over.

Daarnaast:
Vanochtend in de media ook aandacht voor de oproep van oa de consumentenbond voor
strenger toezicht van de ACM. Voor de inloop MR wilde ik deze korte woordvoeringslijn
meegeven aan de stas. Hebben jullie daar nog op- of aanmerkingen bij?

Strenger toezicht ACM? (AD, NOS)
De ACM houdt in de gaten of energieleveranciers over voldoende financiële en
organisatorische kwaliteiten beschikken om op een betrouwbare manier energie te
leveren aan huishoudens.
Daarmee proberen we te voorkomen dat bedrijven te lichtzinnig denken over instappen
in de energiemarkt.
Ik vind het een goed idee als de  werk aan scherper toezicht door ACM scherper toezicht
kan houden en scherpere eisen door ACM aan bedrijven kan stellen. Onder meer over de
financiën van een energieleverancier.
Dit is onderdeel van de nieuwe Energiewet waar het kabinet aan werkt.

Vriendelijke groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 10:54
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur financiële problemen energieleveranciers
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Mijn suggesties (  corrigeer jij/vul jij aan)
Hieronder in rood; is stel wel voor  dat jullie nog even met de woordvoerder van
ACM ook afstemmen; is dat ok?

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 10:29
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Vragen Nieuwsuur financiële problemen energieleveranciers

Ha ,

Nieuwsuur heeft drie vragen gesteld nav het faillissement van Welkom Energie. Zouden jullie
kunnen helpen met de beantwoording? Ik heb hieronder bij vraag 2/3 vast een voorstel voor
een antwoord toegevoegd op basis van de Q&A/antw op Kamervragen.
Alvast bedankt.

Heeft het ministerie van EZK signalen/ informatie gekregen of er de afgelopen 6
maanden energiebedrijven zijn geweest naast Welkom Energie die hebben
gemeld bij de ACM danwel bij het ministerie van EZK dat ze in de financiële
problemen zijn geraakt?

Zo ja, hoeveel zijn dat er? En wat is de huidige status daarvan?
· Het is aan toezichthouder ACM om in de gaten te houden of leveranciers aan hun

verplichtingen inzake hun leveringsvergunning kunnen voldoen; daartoe bevraagd zij
alle leveranciers in het najaar (dit jaar in september in plaats van oktober gezien de
onrust op de gasmarkt) Bij de financiële beoordeling ligt de nadruk op de
liquiditeitsprognose en liquiditeitspositie van de onderneming voor de komende twaalf
maanden. Hierbij kijkt ACM of er voldoende liquide middelen in kas zijn om elke maand
alle betalingen te verrichten. ACM kijkt ook naar extra aanwezige financiële dekking
(bijvoorbeeld rekening courantkrediet of leningen bij derde partijen) om eventuele
tekorten te kunnen opvangen. Dit is het zwaartepunt in de jaarlijkse controle, waarbij
ook wordt gekeken naar kenmerken van de prognoses om de validiteit van de
liquiditeitsprognoses vast te kunnen stellen. Met al deze informatie vormt ACM zich een
overzicht van de huidige en voorspelde financiële situatie van de
energieleverancier. Daarnaast zijn dit jaar een aantal extra vragen toegevoegd aan het
informatieverzoek. Zo vraagt ACM energieleveranciers specifiek wat de gestegen
handelsprijzen voor invloed hebben gehad op de financiële positie van de onderneming
en vraagt ze te beschrijven welke inkoopstrategie de bedrijven hanteren. Met het eerste
geven ze energieleveranciers de mogelijkheid om specifiek op de situatie betrekking
hebbende informatie met ACM te delen, en met het tweede verkrijgen ze inzicht in de
inkoopstrategie van energieleveranciers die kan worden gebruikt om extra duiding te
geven aan de cijfers (zo zou een partij met lage liquide middelen extra risico lopen als
zij een risicovolle inkoopstrategie hanteert, waardoor ACM gerichter en uitgebreider kan
doorvragen).

· Over lopende onderzoeken doet ACM geen mededelingen; ook niet naar EZK. Het
betreft immers vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Mijn vermoeden is dat zowel de ACM als wij daar niks over kunnen zeggen (want
bedrijfsgevoelig?). Klopt dat, of zijn die cijfers er wel?

Op welke manier ondersteunt het ministerie van EZK op dit moment
energiebedrijven die in financiële problemen zijn geraakt? En hoeveel
energiebedrijven zijn dit in totaal?

Voorstel (grotendeels) op basis van Q&A: De energiemarkt is een geliberaliseerde markt. Het is
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CC: @acm.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: vragen voor begrotingsbehandeling EZk
Urgentie: Hoog

Hoi ,

Zoals ik al met je besprak hebben we volgende week verspreid over meerdere
dagen begrotingsbehandeling, te beginnen dinsdag van 1600-2400 uur.  Nogmaals
dank dat je dan bereikbaar wil zijn voor ons.
Ter voorbereiding van Q&A’s zijn er drie vragen die we graag even bij jullie willen
neerleggen; is het mogelijk daar maandag antwoorden voor aan te leveren?

1. Waarom zijn klanten van Welkom Energie verplicht om tot 1 december klant
te zijn bij Eneco; er is toch sprake van een verkoop aan Eneco, van een
faillissement was op zowel 14 oktober als 27 oktober geen sprake.

2. Aansluitend: waarom worden in dit geval daarom de contractvoorwaarden
en voorschotten van Welkom door Eneco niet gerespecteerd en heeft ACM
daarmee ingestemd?

3.

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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Energieleveranciers 

• Woensdag 27 oktober heeft ACM bekend gemaakt dat het bedrijf Welkom Energie zal

stoppen met de levering van gas en elektriciteit aan haar klanten. De hoge gasprijzen zijn

hier zeer waarschijnlijk debet aan.

• Het is niet onverwacht dat enkele energieleveranciers failliet gaan.

• Dit is het bedrijf waarover al eerder signalen waren dat het mogelijk failliet zou gaan, zoals

ook genoemd tijdens een voorbespreking van een BWO over hoge gasprijzen.

• ACM zal de vergunning van Welkom Energie om te mogen leveren aan huishoudens en

kleinzakelijke afnemers intrekken per 1-11.

• Het betreft 90.000 klanten; ongeveer 1% van de markt.

• Eneco neemt de klanten per 1-11 over.

• Klanten zullen te maken krijgen met fors hogere voorschotbedragen.

• De regels schrijven voor dat deze klanten na 30 dagen eventueel een andere leverancier

dan Eneco kunnen kiezen. In de huidige markt is het waarschijnlijk dat elke andere

leverancier hogere prijzen zal rekenen dan eerder bij Welkom Energie.

39

Buiten reikwijdte





Van:
Aan:
Onderwerp: https://energeia.nl/energeia-artikel/40098928/energiebedrijven-in-financieel-noodweer-hebben-opties-om-

zakelijke-contracten-open-te-breken?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=energeia-
dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20211029

Datum: maandag 1 november 2021 09:38:25

Over de pre-pack

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 12:22
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Fwd: Scan gemaakt vanaf MFP

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @dictu.nl>
Datum: 1 november 2021 om 12:21:13 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: Scan gemaakt vanaf MFP
Antwoord aan: @dictu.nl>

Scan gemaakt vanaf MFP-1341. U vindt de scan als bijlage bij deze e-
mail.
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tijdens een zogenoemde “bankrun” uit de financiële sector.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:48
Aan: @acm.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: vragen voor begrotingsbehandeling EZk
Urgentie: Hoog

Reeds beoordeeld, zie doc 38
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: vragen voor begrotingsbehandeling EZk
Datum: maandag 1 november 2021 12:57:14
Bijlagen: image001.gif

image002.gif

Hi ,

Hieronder onze reactie op onderstaande vragen.

1. Waarom greep de ACM niet eerder in? (tot begin oktober was Welkom Energie namelijk
nog volop op energievergelijkingssites te vinden met aanbiedingen. Op dat moment
onderhandelde de directie al met Eneco over de overname van de 90.000 klanten.) Zou de
ACM daar een rol kunnen hebben tav consumenten?

Welkom Energie heeft zich bij de ACM gemeld omdat zij financiële problemen en
problemen m.b.t. de leveringszekerheid voorzag. De ACM heeft vervolgens in nauw
contact gestaan met Welkom Energie om te kunnen bepalen vanaf wanneer de
leveringszekerheid in het geding is. De ACM heeft geen bevoegdheden of instrumenten
om eerder in te grijpen.

2. Is een stresstest voor energiebedrijven een goed idee?
De ACM houdt toezicht op de leveringszekerheid en heeft niet als rol om faillissementen
te voorkomen. Het huidige financiële toezicht biedt de ACM genoeg inzicht om te
kunnen bepalen of de leveringszekerheid in het geding is. Of er nieuwe regels nodig zijn,
en of een stresstest daar onderdeel van zou  moeten zijn, is een vraag voor de politiek en
beleidsmakers.

3. Is ACM bereid de controle naar de zomer te halen? (is natuurlijk permanente check op,
dat snap ik) Zou dat in dit geval nut hebben gehad of juist contraproductief zijn geweest?

De ACM kan de stelling van de Vastelastenbond niet volgen. Het is geen goed idee om de
jaarlijkse sectorbrede controle nog verder naar voren te halen. Energieleveranciers
hebben het, over het algemeen, het zwaarst in de wintermaanden (december t/m
maart). Omdat de ACM een zo goed mogelijk inzicht wil verkrijgen in de financiële positie
en de liquiditeitsprognose van een energieleverancier in de wintermaanden, is het van
belang dat deze cijfers zo actueel mogelijk zijn. Hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe
minder betrouwbaar cijfers zijn, omdat er allerlei (markt)ontwikkelingen zich kunnen
voordoen. Indien de ACM het jaarlijkse sectorbrede controlemoment naar de zomer zou
halen, dan is het beeld van de maanden december t/m maart veel minder accuraat dan
het beeld dat de ACM verkrijgt bij een controle in oktober. Daarnaast is oktober vroeg
genoeg om problemen te signaleren,  omdat deze zich over het algemeen pas voordoen
in december. Specifiek m.b.t. dit jaar hebben we het controle moment wel naar voren
gehaald,  omdat wij voorzagen dat de gestegen gasprijzen eerder impact zouden hebben
dan de genoemde risicovolle wintermaanden. De ACM kan de jaarlijkse sectorbrede
controle in uitzonderlijke gevallen in de volgende jaren wederom naar voren halen, als zij
dit nodig acht. Maar in een normale markt is een controle in oktober het beste, zoals de
voorgaande jaren ook bewezen hebben.

Groet,
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 09:51
Aan: @acm.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: vragen voor begrotingsbehandeling EZk

Hi ,

Veel dank! Zouden jullie dan ook een reactie kunnen schrijven op dit artikel Experts: Stresstest
voor energiebedrijven nodig | Economie | AD.nl ? Lukt het om dat ergens vandaag bij ons te
hebben?

Antwoord op de vragen:
1. Waarom greep de ACM niet eerder in? (tot begin oktober was Welkom Energie namelijk

nog volop op energievergelijkingssites te vinden met aanbiedingen. Op dat moment
onderhandelde de directie al met Eneco over de overname van de 90.000 klanten.) Zou de
ACM daar een rol kunnen hebben tav consumenten?

2. Is een stresstest voor energiebedrijven een goed idee?
3. Is ACM bereid de controle naar de zomer te halen? (is natuurlijk permanente check op,

dat snap ik) Zou dat in dit geval nut hebben gehad of juist contraproductief zijn geweest?

Groet

+316
@minezk.nl

Van: @acm.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 16:43
Aan: @minezk.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: vragen voor begrotingsbehandeling EZk

Reeds beoordeeld, zie doc 38
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:48
Aan: @acm.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: vragen voor begrotingsbehandeling EZk
Urgentie: Hoog

Reeds beoordeeld, zie doc 38

Reeds beoordeeld, zie doc 38
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Reeds beoordeeld, zie doc 38



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: aanbod eneco * kun je hier iets mee in de brief?)
Datum: maandag 1 november 2021 13:36:08

Te snel getypt zie onder een doorhaling

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 13:34
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: Re: aanbod eneco * kun je hier iets mee in de brief?)

Jaaa dit lijkt me top in brief 

Directie Elektriciteit 
DG Klimaat & Energie
06

@minezk.nl

Op 1 nov. 2021 om 13:31 heeft Ridder, 
@minezk.nl> het volgende geschreven:

gesproken

1. Iedereen krijgt een tarief (vast) voor vier maanden en dus vast voorschot
2. Na vier maanden komt er een nieuw tariefvoorstel
3. Klanten mogen dan ook zonder opzegvergoeding weggaan als ze dat willen
4. Voorschot is gebaseerd op gemiddeld bedrag over 4 maanden op basis van

eerder jaarverbruik
5. Iedereen kan natuurlijk na 30 dagen weg zonder verplichtingen (1

december)
6.  

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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..........................................

Directie Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................

M 06-  | E @minezk.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 12:22
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; WJZ

Directiesecretariaat @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

 @minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; Secretariaat Klimaat @minezk.nl>; 
@minezk.nl>

CC: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>

Onderwerp: Agenda en Bijlagen Staf KE 1 novem

Beste allemaal,

Hierbij de agenda en bijlagen voor de Staf KE aanstaande maandag.
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Hartelijke groeten,

..........................................

Directie Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................

M 06-  | E @minezk.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp: Afronding procedure leveringszekerheid
Datum: maandag 1 november 2021 17:48:13
Bijlagen: image001.gif

image002.gif

Hi ,

Sinds vanochtend is de procedure leveringszekerheid formeel afgerond. Vanochtend hebben wij
bericht gehad van , de , dat alle switches zijn
uitgevoerd. Hij heeft daarna een schoonschipverklaring afgegeven. Dit houdt in dat er geen afnemers
meer worden beleverd door Welkom Energie. Hiermee konden wij de procedure formeel beëindigen
en is de vergunning voor Welkom Energie nu definitief ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

 
Senior medewerker toezicht
Directie Consumenten

Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

T: +31 70 
M: +31 6 

Postbus 16326
2500 BH Den Haag

www.acm.nl
www.consuwijzer.nl

Wij doen ons best om uw en onze informatie te beschermen. Lees meer over de e-mailbereikbaarheid van de ACM 
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Van:
Aan: " )
Cc: )
Onderwerp: RE: Afronding procedure leveringszekerheid
Datum: maandag 1 november 2021 17:51:40
Bijlagen: image001.gif

image002.gif

Dank voor de melding 
Ik denk dat we/jullie ons kunnen voorbereiden op een reactie op het zojuist op Energeia
gepubliceerde bericht over de gang van zaken.
https://energeia.nl/trilemma/40099033/waar-is-de-strenge-en-transparante-toezichthouder-
acm?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=energeia-
dagelijks&utm_medium=email&utm_content=20211101

groet 

Van: @acm.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 17:48
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Afronding procedure leveringszekerheid
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Reeds beoordeeld, zie doc 48

Reeds beoordeeld, zie doc 48
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Van:
Aan:
Cc: )
Onderwerp: RE: Melding Besluit leveringszekerheid - niet ontvangen afdracht netwerkkosten
Datum: maandag 1 november 2021 19:48:20

In rood beneden.

Gr,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 19:32
Aan: @acm.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: FW: Melding Besluit leveringszekerheid - niet ontvangen afdracht netwerkkosten

Graag indicatie van de omvang van deze andere bedrijven
Gr

Van: @alliander.com> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 18:43
Aan: @acm.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @tennet.eu>;
@tennet.eu>; @tennet.eu'

< @tennet.eu>; @gastransport.nl>; 
@liander.nl>

Onderwerp: Melding Besluit leveringszekerheid - niet ontvangen afdracht netwerkkosten

Geachte heer ,

Hierbij meld ik U namens Liander, conform artikel 2 lid 2 van het Besluit Leveringszekerheid
Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 3 lid 2 van het Besluit Leveringszekerheid Gaswet
artikel, dat Liander van de volgende leveranciers in de afgelopen periode nog niet alle afdrachten
van haar netwerkkosten heeft ontvangen.

Het betreft:

- Welkom Energie B.V. niet relevant

U kunt eventueel contact opnemen met mij voor inhoudelijke vragen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Regards / Met vriendelijke groet, 

Liander | Marktdiensten

T    +31 6 
E    @alliander.com

Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland. Locatiecode 2PB5520. KvK 08021677
Arnhem.  www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u
bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief
eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

DISCLAIMER
The information transmitted, including attached files, is only binding, if this message is supported by legally signed
papers. The information may contain private and confidential material and is intended only for the addressee. Any
review, (re)transmission, copying, storing, disclosing or taking of any action in reliance upon its contents by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete
the material from any computer.
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Van:
Aan:  )
Cc:
Onderwerp: melding cf. besluit leveringszekerheid
Datum: dinsdag 2 november 2021 08:55:30

Beste  en ,

Ter informatie: We krijgen van de regionale netbeheerders door dat vier andere bedrijven dan
Welkom Energie (variërend van 2 tot 2600 klanten) in gebreke zijn met het afdragen van de
netwerkkosten die zij bij hun klanten als het goed is hebben geïnt. Het is een verplichte melding
van de netbeheerders aan ACM, GTS, TenneT en ons. Het is op dit moment aan ACM hier verder
op te acteren.
We houden vinger aan de pols.

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070
M: 06 
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Van: @acm.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 13:00
Aan: @minezk.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@acm.nl>; @acm.nl>

Onderwerp: RE: vragen voor begrotingsbehandeling EZk

Hi ,

Als ik jouw opmerkingen probeer samen te vatten, dan is de kern eigenlijk: Hoe kan buiten
faillissement het klantenbestand worden overgenomen tegen gewijzigde tarieven en voorwaarden?

Welkom voorzag al dat zij de winter niet door zou komen. Daarom heeft Welkom de ACM verzocht de
vergunning in te trekken. De ACM concludeerde dat de leveringszekerheid per 1 november 2021 in
het geding kwam en heeft besloten de vergunningen per 1 november in te trekken. Inmiddels is ook
het faillissement van Welkom uitgesproken, omdat zij al voorzag de winter niet door te komen.
Welkom en Eneco hebben eerder een overeenkomst bereikt om per 1 november 2021 de klanten van
Welkom over te dragen aan Eneco. Op het moment dat de ACM de vergunning intrekt, kan Welkom
de leveringsovereenkomsten niet meer nakomen en worden de contracten beëindigd. Eneco kan de
klanten dan beleveren tegen een nieuw contract met eigen tarieven en voorwaarden. De keuze om
de overdracht op 1 november plaats te laten vinden is een keuze geweest van Welkom en Eneco.

Ik ga ervan uit dat we jullie nu via verschillende mails voldoende hebben geïnformeerd. Wij krijgen op
dit moment heel veel vragen op ons af over de situatie op de energiemarkt. Ik denk dat het goed is
dat als jullie meer vragen hebben, dat wij dan reageren op jullie conceptantwoorden, anders wordt de
situatie voor ons onwerkbaar.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 13:38
Aan: @acm.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@acm.nl>

Onderwerp: RE: vragen voor begrotingsbehandeling EZk

Hoi ,

Heel veel dank; nog twee aanvullende vragen in geel.
Groet

Van: @acm.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 12:54
Aan: @minezk.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@acm.nl>
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:48
Aan: @acm.nl>
CC: @acm.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: vragen voor begrotingsbehandeling EZk
Urgentie: Hoog

Reeds beoordeeld, zie doc 38

Reeds beoordeeld, zie doc 42
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Van:
Aan: "
Onderwerp: zal je niet onbekend overkomen...
Datum: dinsdag 2 november 2021 13:37:34
Prioriteit: Laag

Politiek assistent wees mij net op een Tweet gericht aan de Stas over Welkom Energie:
https://twitter.com/rob realtime/status/1455486337235161089?s=24.

Komt straks ongetwijfeld langs in Kamerdebat (16.00-24.00)

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06 
E: @minezk.nl 
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Onderwerp: RE: Vraag van Energeia over Brief motie Omtzigt c.s. inzake energieleveranciers
Urgentie: Hoog

Hi ,

Zie hieronder, ben jij het eens met onze reactie hieronder in rood? WJZ is al akkoord. Graag
ook jouw spoedige akkoord!

Grt 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 14:03
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: Vraag van Energeia over Brief motie Omtzigt c.s. inzake energieleveranciers

Ha ,

De redactie van Energeia heeft een paar vraag over deze brief (in bijlage), over de
aanscherpingen van het toezicht op energiebedrijven, pagina 4.

Ze willen de aanscherpingen graag wat concreter opschrijven.
Vraag:
-Wat kan de ACM straks meer dan nu?
-Wat kan de ACM straks meer dan nu?
Het voornemen is om in het wetsvoorstel voor de Energiewet ACM de bevoegdheid te geven om
op grond van de wet Bibob de integriteit van een aanvragende partij (of leverancier met
vergunning) te toetsen. Het doel is daarmee ook de integriteit van het toetsende
bestuursorgaan, in dit geval de ACM, te beschermen, door te voorkomen dat vergunningen
worden verleend aan niet- integere partijen. Verder is opgenomen dat ACM de aanvragende
partijen kan vragen (en periodiek na afgifte) om een Verklaring Omtrent Gedrag. De eis hiervoor
zal in lagere regelgeving worden opgenomen en verder worden uitgewerkt. Op deze wijze wordt
een toets(-moment) uitgevoerd dat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid en integriteit van
energieleveranciers.
Ook wordt de eis toegevoegd om niet alleen bij een aanvraag voor een vergunning maar ook
jaarlijks daarna, een accountantsverklaring te overleggen, hetgeen extra handvaten biedt voor
het toezicht van ACM op energieleveranciers. Dit wordt ook in lagere regelgeving uitgewerkt.

En een check-vraag over deze zin:

Vraag:
-Bestaat er nu dan geen administratieve meldplicht?
Er wordt nu vanuitgegaan dat een leverancier gedurende de vergunningsperiode aan de
vergunningsvereisten blijft voldoen. Bij een wijziging daarvan moet de leverancier dit melden.
ACM neemt dit als voorwaarde bij de vergunning op maar het voornemen is deze meldplicht bij
het wetsvoorstel voor de  Energiewet (in lagere regelgeving) te expliciteren.

Kun je hiermee helpen?
Zoals altijd bij Energeia heeft het een beetje haast. Ze publiceren om 17:00 uur.

Alvast dank,
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Van: Economische Zaken Kamerbrieven < @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 1 november 2021 19:05
Aan: 'Documenten-Griffie' < @tweedekamer.nl>
CC: 'griffie@eerstekamer.nl' @eerstekamer.nl>; @tweedekamer.nl'
< @tweedekamer.nl>
Onderwerp: MinvEZK - Brief naar aanleiding van motie Omtzigt c.s. bij de derde termijn van de
Algemene Financiële Beschouwingen inzake energieleveranciers

L.S.

Bij dezen ontvangt u een Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

........................................................................
Bureau Bestuursraad
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B-passage 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 06-

@minezk.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Faillissementen+van+energiebedrijven
Datum: dinsdag 2 november 2021 18:30:20

Dan beantwoorden we netjes

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 18:29
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Faillissementen+van+energiebedrijven

Zal ze de vragen nu nog gaan stellen of het bij deze kamervragen houden via reguliere weg,
wat denk jij? Denk dat deze vraag nog wel aan bod kan komen:

Waarom zijn de klanten van Welkom Energie nu verplicht een maand klant bij Eneco? Erkent u dat sommige
consumenten nu ruim het dubbele moeten betalen? Waarom kunnen zij niet eerder overstappen? Waarom kunnen zij hun
voorschot nu niet verlagen?

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 18:25
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Faillissementen+van+energiebedrijven

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 18:23
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Faillissementen+van+energiebedrijven

57
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

5.2.1

















<Staat kan rijk worden van faillissement Welkom Energie, ten koste van
gedupeerden.pdf>
<Welkom Energie en Gasterra Q&A extern.docx>





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Welkom energie Eneco aanbod
Datum: woensdag 3 november 2021 12:09:29
Bijlagen: Welkom Energie 6 QAs (003).docx

Ha ,

Jullie hadden 6 QA’s aangeleverd over Welkom Energie en Eneco. Woordvoering geeft aan dat
ze graag, net zoals in de kamerbrief van 1 november, toe willen voegen dat eneco tegen relatief
hoge prijzen moet inkopen. Ik heb de vrijheid genomen een bullet toe te voegen aan QA 6. Zie
bijgevoegd laatste pagina. Is dat akkoord voor jullie?

Groet, 

........................................................................
Beleidsmedewerker Energiebesparing
Directie Warmte & Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | 's-Gravenhage
Postbus 20401 | 2500 EK | 's-Gravenhage
........................................................................
T: +31 (0)6 
M: @minezk.nl 
W: http://www.rijksoverheid.nl/
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Welkom energie Eneco aanbod
Datum: woensdag 3 november 2021 12:26:32

Akkoord is in lijn met brief

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:09
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: Welkom energie Eneco aanbod

Ha ,

Jullie hadden 6 QA’s aangeleverd over Welkom Energie en Eneco. Woordvoering geeft aan dat
ze graag, net zoals in de kamerbrief van 1 november, toe willen voegen dat eneco tegen relatief
hoge prijzen moet inkopen. Ik heb de vrijheid genomen een bullet toe te voegen aan QA 6. Zie
bijgevoegd laatste pagina. Is dat akkoord voor jullie?

Groet, 

........................................................................
Beleidsmedewerker Energiebesparing
Directie Warmte & Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | 's-Gravenhage
Postbus 20401 | 2500 EK | 's-Gravenhage
........................................................................
T: +31 (0)6
M: @minezk.nl 
W: http://www.rijksoverheid.nl/
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Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:30
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed: Reactie EZK Welkom Energie en GasTerra

Ha ,
We spraken elkaar net al even telefonisch. Gelijk ook even een nieuw voorstel, kan het zo? Had
jij nog andere aanvullingen?

Vriendelijke groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 15:28
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed: Reactie EZK Welkom Energie en GasTerra

Dag ,

Dank voor de suggesties. Vanmiddag heb ik ook even contact gehad met GasTerra. Aan de
hand van dit gesprek heb ik de antwoorden iets korter en algemener geformuleerd. In
algemene zin is het lastig om iets te zeggen over een contract.

Q&A Welkom Energie en GasTerra – extern gebruik
Algemeen:
De afwikkeling van het faillissement van Welkom Energie loopt op dit moment nog. Dit
is, zoals we uit de media begrepen, op dit moment een geschil tussen twee partijen die
een privaatrechtelijk contract hebben gesloten. 
Het is niet aan mij om daar nu op te reageren. Zoals in het artikel wordt genoemd zijn
de partijen in overleg en als ze er niet uitkomen, is de gang naar de rechter of een
arbiter mogelijk. 
Ook wil ik als aandeelhouder niet mengen in individuele contracten. EZK verwacht dat
GasTerra een goede en correcte uitvoering geeft aan de contracten die ze afsluiten.

Hoe werkt een contract tussen GasTerra en een energieleverancier? Koopt de
energieleverancier vooraf gas in en worden zij eigenaar van dat gas? Zo niet,
wat houdt zo’n overeenkomst dan wel in?
Over dit specifieke contract hebben wij geen kennis. EZK verwacht dat GasTerra een
goede en correcte uitvoering geeft aan de contracten die ze afsluiten.

Klopt het beeld dat GasTerra / de staat ‘een flink bedrag aan het faillissement
overhoudt’?
Ook daar hebben we geen inzicht in of kennis over en onthouden ons dus van
commentaar. Het is niet per contract te zeggen wat de effecten zijn voor GasTerra en de
Staat als een specifiek contract ontboden wordt. Dit hangt o.a. af van de ontwikkelingen
van de prijs, de mogelijke verschuivingen in vraag en aanbod en andere
marktomstandigheden.

Wie bepaalt in het geval van een faillissement wat met de eerder gesloten
contracten gebeurd? Heeft stas/minEZK daar formeel iets over te zeggen?  
Nee. Het kabinet en de Rijksoverheid bemoeien zich niet met individuele
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aangelegenheden of contracten. De overheid is verantwoordelijk voor een gelijk
speelveld voor alle marktpartijen.

Groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 14:46
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed: Reactie EZK Welkom Energie en GasTerra

Bijgaand vast een aantal suggesties bij de versie van . Kan er misschien niet allemaal in
blijven.

Vriendelijke groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 12:01
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed: Reactie EZK Welkom Energie en GasTerra

 (cc) en ik pakken dit op. Hebben net van GasTerra een toelichting ontvangen (hadden ze
ons vanochtend al aangekondigd te sturen n.a.v. het artikel).

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 11:16
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Spoed: Reactie EZK Welkom Energie en GasTerra

Ha ,

Zie hier mijn aanpassingen, helaas nog niet kunnen spreken.
, wil jij vooral naar GT vragen kijken?

Dank en groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 november 2021 10:15
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
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Van:
Aan: ); 
Cc:
Onderwerp: Ter akkoord; aanvullende Q&A stas Welkom Energie en Enstroga
Datum: woensdag 3 november 2021 17:15:36
Bijlagen: Aanvullende Q&A GasTerra en Enstroga.docx

Staat kan rijk worden van faillissement Welkom Energie, ten koste van gedupeerden.pdf

Dag , ,

Bijgaand nog 2 aanvullende Q&As voor de stas voor de begrotingsbehandeling over Welkom
Energie/GasTerra en Enstroga naar aanleiding van mediaberichtgeving over beide partijen.

Zouden jullie nog even mee willen of dit akkoord is zo?  heeft de 2e Q&A over
Enstroga al gezien.

Ik heb geprobeerd om wat meer context mee te nemen bij de Q&A over Welkom
Energie/GasTerra over de werking van zo’n contract met GasTerra (het zijn prijsafspraken, geen
aankoop van gas) maar krijg het advies vanuit dir. Groningen om daar helemaal bij weg te
blijven.

Vriendelijke groet,

Woordvoerder

Tel: 06  
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: aanbod eneco aan welkom klanten
Datum: woensdag 3 november 2021 21:03:23
Bijlagen: image006.jpg

image007.png
image008.png
image009.png
image010.png
image011.png

Dank je wel !

Met vriendelijke groeten 

Ministerie van EZK
Directie Elektriciteit
06 

Op 3 nov. 2021 om 20:44 heeft 
@eneco.com> het volgende geschreven:

,

Bijgaande tekst wordt nu online gezet op de landingspagina voor ex-Welkom
klanten.
Wij verspreiden hem ook zelf op Twitter.
Voorschot bedrag voor de eerste 4 maanden wordt euro.

Gr

Met vriendelijke groet,

<image006.jpg>

Corporate Affairs
@eneco.com

+31 (0)6 – 
www.eneco.nl

<image007.png>
<image008.png>

<image009.png>

<image010.png>

<image011.png>
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5.1.c



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik
door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is,
wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen.
staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer .

<211103 Termijnbedrag, tarieven, voorwaarden voormalig Welkom Energie
klanten.pdf>





Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: aanbod eneco aan welkom klanten
Datum: woensdag 3 november 2021 22:04:40
Bijlagen: image006.jpg

image007.png
image008.png
image009.png
image010.png
image011.png
211103 Termijnbedrag, tarieven, voorwaarden voormalig Welkom Energie klanten.pdf

Door jullie al getoetst?
Vroeg me af of ze de verlaagde EB hierin al meenemen. Zoude leveranciers volgens mij
per 1 november doen. 

Met vriendelijke groeten 

Ministerie van EZK
Directie Elektriciteit
06 

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @eneco.com>
Datum: 3 november 2021 om 20:44:00 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: aanbod eneco aan welkom klanten
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Reeds beoordeeld, zie doc 65
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Reeds beoordeeld, zie doc 65





Vreemd dat Eneco nog niet met de aangepaste belastingen lijkt te rekenen in het voorschot. heb
ik nog even teruggelegd bij eneco   Zouden leveranciers in november al doen

Met vriendelijke groeten 

Ministerie van EZK
Directie Elektriciteit
06

Op 3 nov. 2021 om 21:04 heeft 
@minezk.nl> het volgende geschreven:

 Fyi

Met vriendelijke groeten 

Ministerie van EZK
Directie Elektriciteit
06 

Begin doorgestuurd bericht:

Van: " @eneco.com>
Datum: 3 november 2021 om 20:44:00 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: aanbod eneco aan welkom klanten

Reeds beoordeeld, zie doc 65
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+316
@minezk.nl

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 november 2021 12:18
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: eneco
Urgentie: Laag

 Eneco vraagt mij via whatsapp wat ezk van het tariefvoorstel vindt;
Ik heb geantwoord dat wij daar niet over gang 

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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5.2.1













• EZK ambtenaren hebben contact gezocht met Eneco toen ze
vernamen dat Eneco de klanten van Welkom Energie wilde
overnemen.

• Uit bezorgdheid over het lot van de 90.000 klanten en met de
vraag wat Eneco kon bieden aan de klanten. Eigenlijk een
moreel beroep op Eneco om een zo goed mogelijk aanbod te
doen in de moeilijke omstandigheden. EZK heeft hier geen rol.

• Het is een besluit van Eneco om de klanten van Welkom
Energie over te nemen en tegen welke voorwaarden. ACM
toetst de tarieven en voorwaarden op redelijkheid.

Bod Eneco 

• Eneco heeft extra energie moeten in kopen voor deze klanten
tegen de huidige, hoge prijzen. Het tarief voor de oude klanten
van Welkom Energie ligt dus hoger [hoger dan tarief bij
Welkom Energie was, hoger dan tarief bestaande Eneco
klanten]

• Eneco komt de oude klanten van Welkom Energie zo veel
mogelijk tegemoet, o.a. door

• 1) de klanten een contract met vaste leveringstarieven voor
vier maanden aan te bieden. Hiermee hebben de klanten
zekerheid tot 1 maart 2022. Eneco hoopt een gunstiger bod te
doen voor de periode vanaf 1 maart 2022.

• 2) het voorschot [termijn bedrag, berekend op eerder verbruik
bij Welkom Energie] te rekenen alsof het voor een heel jaar is
ipv alleen voor de winter. Dit bedrag is elke maand hetzelfde
(zekerheid). Dit bedrag is lager dan wanneer het berekend zou
zijn alleen voor de periode tot 1 maart 2022.

• 3) Eneco houdt bij voorschot [termijn bedrag] alvast rekening
met de lagere energiebelasting die het kabinet per 1 januari
invoert, als de Kamer daarmee akkoord gaat.

• 4) vrij opzegbaar contract vanaf 1 december, zonder boete bij
opzeggen. Wel betalen huishouden bij opzeggen voor de
energie die ze tot de opzegging gebruikt hebben. Als dat meer
is dan het voorschot [termijn bedrag] moet dus bijbetaald
worden.

75.a 
Q: Welkom Energie. Wat was uw inzet in de gesprekken met 
Eneco? [Azarkan, Denk. Kops, PVV] 

Antwoord: 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Kort terugkoppeling acties overleg Welkom Energie / Eneco
Datum: maandag 8 november 2021 10:10:17

Stas: vrijdag online berichten gedupeerde klanten (enorme bedragen Eneco). Ook naar
ambtenaren verwezen.

1. Inhoudelijk verhaal zoals toegezegd aan Azarkan: wat is nou gesprek geweest met
Eneco/kloppen deze beelden/verhalen? Van 200 à 600.

2. Staat dat in verhouding met brief Omtzigt en eerdere berichtgeving? Wat kunnen
mensen zelf nog doen?

Inhoudelijk blijken beelden te kloppen, ordegrootte lijkt dit overeen te
komen. Eneco berekent prijzen oktober door en in oktober lagen die prijzen
erg hoog.
Vooral aandacht schrijven vanuit perspectief gedupeerde klant, niet zozeer
vanuit overheid, energiebedrijf of ACM.

3. Communicatie: reactie in vorm van Tweets (1 tweet GeenStijl gehaald, moeilijk
per individueel geval). Ook Tweets in de gaten houden.

4. Plus: schot voor de boeg gesprek energieleveranciers. Moeilijk om concreet te
maken, maar wel vervolgactiviteit om aan te kondigen.

N.B. acties kunnen via de app om af te tikken welke Tweet eruit kan, lijn n.a.v. berichtgeving.

Vriendelijke groeten,

 

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06 
E: @minezk.nl 
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum: maandag 8 november 2021 11:28:39

1. Hetzelfde verhaal als eerder: 12 maanden uitgesmeerd;
2. Na 4 maanden bij lagere prijzen, ook aanpassing contract
3. Modelcontract: interne fout; waren ze (en meerdere leveranciers) helemaal vergeten;

ging om 800 eigen klanten met tarieven van 1-7; hebben ze vrijdag aangepast naar
nieuwe marktomstandigheden en bij ACM ingediend; intern geen feest zoals je begrijpt;
wellicht vergelijken ex-welkom mensen met dat “oude-vergeten” contract(?)

4. Helpdesk heeft het druk
5. Best wat Welkom mensen zagen blijkbaar faillissement aankomen en hebben in laatste

week hun voorschot flink verlaagd
6. Concentratieverzoek was zo vroeg omdat het 7 dagen moet voorhangen;
7. Zonder intrekking LV hadden ze niet geacteerd
8. Vanavond CEO in Nieuwsuur

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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Van:
Aan: "
Cc:
Onderwerp: RE: Staatssecretaris wil in gesprek
Datum: maandag 8 november 2021 11:30:32

Komen binnenkort waarschijnlijk 2 data uit agenda stas;  zal even via  schakelen
hoe het best te organiseren

Nee:  (denk) wel. Ik zit bij een top-vijf bedrijf

Van: @energie-nederland.nl> 
Verzonden: maandag 8 november 2021 11:24
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Staatssecretaris wil in gesprek

Goedemorgen ,

Even een vraagje. Ik kreeg uit een Kamerdebat nog teruggekoppeld dat de staatssecretaris naar
aanleiding van het stoppen van Welkom Energie over leveringszekerheid (opvangen klanten
failliete leverancier?) nog breder in gesprek wil gaan met meerdere energieleveranciers.
Kun jij, of een collega, aangeven hoe jullie dit gesprek willen organiseren? Gaan jullie zelf
individuele leveranciers benaderen voor dit gesprek? Of kan Energie-Nederland hiervoor wat
betekenen voor jullie.

PS: Jij zat niet toevallig bij Welkom Energie?

Met vriendelijke groeten,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: QA inzet EZK gesprekken Eneco_v 8 nov
Datum: maandag 8 november 2021 12:10:10
Bijlagen: QA inzet EZK gesprekken Eneco v 8 nov.docx
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Directie Elektriciteit 
DG Klimaat & Energie
06

@minezk.nl

Op 7 nov. 2021 om 13:29 heeft StasEZK-KE < @minezk.nl> het volgende
geschreven:

Goedemiddag,

Op verzoek van de staatssecretaris is er maandag 8 november 10.00 uur overleg
“Welkom Energie/Eneco”.
Webex-uitnodiging volgt.

Fijne dag!

<image001.jpg>
Secretariaat Staatssecretaris Klimaat en Energie
Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
E-mail: @minezk.nl
Telefoon: +31 
Mobiel: + 31 6
Uitnodigingen kunnen gestuurd worden naar:

@minezk.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: QA inzet EZK gesprekken Eneco_v 8 nov
Datum: maandag 8 november 2021 13:58:28

Nee dit soort dingen heb ik  niet gevraagd; kom er vanmiddag denk ik ook niet aan toe;
wel met hem afgesproken vooral de telefoon te gebruiken

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 8 november 2021 13:50
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: QA inzet EZK gesprekken Eneco_v 8 nov

Hi beiden,

Bedacht mij nog dit: als er een restverdeling was geweest, dan hadden leveranciers de
overgenomen klanten op grond van besluiten leveringszekerheid een contract voor onbepaalde
tijd (en dus variabele prijzen) moeten bieden dat vrij opzegbaar is na een maand.  In de
toelichting op de besluiten is dit niet opgenomen. Concreet betekent dit vgls mij wel dat de
oude klanten van Welkom nu meer betalen voor het vaste prijs contract dan voor een contract
met variabele prijzen. Zijn jullie het daarmee eens?

@  heb jij aan  gevraagd waarom ze vaste prijs contract aanbieden? En is het
mss bekend of variabele prijzen nu lager liggen dan vaste prijzen?

Ben benieuwd!

Grt

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 8 november 2021 12:10
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: QA inzet EZK gesprekken Eneco_v 8 nov
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Van:
Aan:
Cc: )
Onderwerp: bullets Overleg Welkom Energie/Eneco
Datum: maandag 8 november 2021 14:19:18
Bijlagen: Bullets Welkom Energie Eneco ma 8 nov.docx

image001.jpg

Hi ,

Bijgaand wat bullets over Welkom Energie/Eneco.
Het blijft ontzettend lastig om hier enigszins positief nieuws van te maken (en blijft voor ons
ook lastig om vanuit de consument te kijken trouwens).
Ik hoop dat jij er iets mee kan / wellicht nog meer ‘twitter taal’ van kan maken.
Met vragen, bel gerust.

Groet

+316
@minezk.nl

Van: @minezk.nl> Namens StasEZK-KE
Verzonden: zondag 7 november 2021 13:30
Aan: ) < @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Overleg Welkom Energie/Eneco
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Bullets Welkom Energie - Eneco 

• Heel erg vervelend.
• Je (de consument) wordt geconfronteerd met flink hogere

prijzen en een verplichte overstap naar een andere
energieleverancier.

Wat kan je (consument) doen? 

• Je kan Eneco bellen en in overleg treden over de
tariefbedragen en het voorschot.

• Je kan een klacht indienen via Consuwijzer. De ACM ziet toe op
de energieleveranciers en kan naar aanleiding van klachten
onderzoek doen en optreden.

• Je kan vanaf 1 december overstappen naar een andere
energieleverancier. Je moet dan wel Eneco betalen voor je
verbruik in november.

• Nadeel is dat de prijzen in de markt op dit moment hoog zijn.
• PM verwachting prijzen lager

Waarom rekent Eneco hoge prijzen? 

• Eneco heeft in de maand oktober extra energie moeten in
kopen voor deze klanten tegen de huidige, hoge prijzen.

• Het tarief voor de oude klanten van Welkom Energie ligt dus
hoger, en veelal ook hoger dan het tarief van bestaande Eneco
klanten waarvoor Eneco veelal al eerder energie heeft kunnen
inkopen tegen lagere prijzen.

Waarom zijn de prijzen hoger dan de prijzen op de Eneco-website? 

• Dit is een vraag voor Eneco.
• Door een interne fout bij Eneco was tot voor kort op de Eneco-

website een modelcontract met variabele prijzen te vinden,
welke nog niet aangepast waren naar de huidige
omstandigheden.

Wat biedt Eneco 

83.a



• Eneco geeft aan de oude klanten van Welkom Energie zo veel
mogelijk tegemoet te komen, o.a. door

• 1) de klanten een contract met vaste leveringstarieven voor
vier maanden aan te bieden. Hiermee hebben de klanten
zekerheid tot 1 maart 2022. Eneco hoopt een gunstiger bod te
doen voor de periode vanaf 1 maart 2022 als de inkoopprijzen
dan lager zijn

• 2) het voorschot [termijn bedrag, berekend op eerder verbruik
bij Welkom Energie] te rekenen alsof het voor een heel jaar is
ipv alleen voor de winter. Dit bedrag is elke maand hetzelfde
en geeft daarmee zekerheid aan de klant.  Dit bedrag is lager
dan wanneer het berekend zou zijn alleen voor de dure
wintermaanden met een hoog energieverbruik.

• 3) Eneco houdt bij voorschot [termijn bedrag] alvast rekening
met de lagere energiebelasting die het kabinet per 1 januari
invoert, als de Kamer daarmee akkoord gaat.

• 4) vrij opzegbaar contract vanaf 1 december, zonder boete bij
opzeggen. Wel betalen huishoudens bij opzeggen voor de
energie die ze tot de opzegging verbrruikt hebben. Als dat
meer is dan het voorschot [termijn bedrag] moet dus
bijbetaald worden.

Wat doet EZK en wat doet ACM? 

• Generieke compensatie voor iedereen.
• EZK heeft geen rol bij Welkom Energie/Eneco.
• EZK heeft informeel contact gehad met Eneco met ACM, maar

heeft geen rol [vraag is of het nuttig is dit te noemen].
• Het bod van Eneco wordt op redelijkheid getoetst door ACM.

ACM weegt de concurrentie in de markt hierbij mee.

Waarom heeft Eneco niet het contract voortgezet? 

• Vraag voor Eneco, niet voor EZK.
• Eneco heeft aangegeven dat zij de overname niet gedaan

hadden als zij alle rechten en plichten waaronder de tarieven
van Welkom Energie klanten had moeten overnemen.

• Zonder overname van Eneco waren, na het faillissement van
Welkom Eneco, de klanten pro rata verdeeld onder de in
Nederland actieve leveranciers. De klanten waren dan ook met
de actuele hogere prijzen geconfronteerd.



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Overleg Welkom Energie/Eneco
Datum: maandag 8 november 2021 15:49:57

Kan daar niet bij zijn;

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 8 november 2021 12:42
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: FW: Overleg Welkom Energie/Eneco

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 8 november 2021 12:25
Aan:  @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: Re: Overleg Welkom Energie/Eneco
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Van:
Aan:
Onderwerp: https://www.ad.nl/economie/eneco-betaalde-2-miljoen-voor-klanten-failliete-welkom-energie~a4f9bfeb/
Datum: vrijdag 19 november 2021 15:05:31

Met vriendelijke groeten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Directie Elektriciteit/Cluster Netbeheer
Tel: 070 
M: 06 
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Omtzigt
Datum: dinsdag 23 november 2021 14:57:30

Ha ,

Dank voor je reactie! Ik neem inderdaad ook aan dat we de beantwoording van de Kamervragen
nog even kunnen zien voordat die uitgaat. Mocht uit jouw gesprekje met  en  iets
anders komen, laat het me dan nog even weten.

Groet en tot morgen,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 14:39
Aan: @acm.nl>
Onderwerp: RE: Omtzigt

Ha ,

Ja, wij hebben de tweets ook gezien. We hebben de vragen uitgesteld, maar mogelijk had hij dit
(nog) niet gezien.
De tweets zijn ook onder de aandacht van de Stas gebracht. Of zij of  er politiek nog iets mee
gedaan hebben, weet ik niet.

De antwoorden op de verschillende sets Kamervragen worden nu met jullie afgestemd begreep
ik. Lijkt me niet meer dan normaal dat op een bepaald moment die aan beide kanten omhoog
gaan en dan wijzigingen alleen in overleg?
Denk dat die afspraak er wel is, maar spreek zo  en  nog even.

Qua debatten:
Donderdag is het Commissiedebat Energieraad; kleine kans dat daar dit ter sprake komt,
maar het onderwerp energieprijzen staat op de agenda van de Raad
Het Commissidebat Klimaat en Energie van 15 december is omgezet naar een
Commissiedebat Klimaatnota. Dat is wel het laatste debat voor Kerstreces en dan zullen
de antwoorden op de vragen wel verstuurd zijn, dus mogelijk komt daar dan nog terug

Groet, tot woensdag,

PS: zie vergaderverzoek

Van: @acm.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 14:03
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Omtzigt
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Ha ,

Ik sprak vanochtend  nog even en  begon over de twittertirade van Omtzigt over de ACM
in de Welkomcasus van afgelopen weekend. Zij vroeg mij wat EZK hier nu mee doet. Ik gaf aan dat
we ihkv de kamervragen al input hebben geleverd en dat EZK die gebruikt in de beantwoording. Maar
ze wilde dat ik ook nog even checkte of jullie de lijn van de input daadwerkelijk volgen en of er nog
debatten ophanden zijn waarin dit onderwerp aan de orde komt. Kun jij me daar misschien wat inzicht
in geven?

Groet,

10.2.e

10 2.e

buiten reikwijdte
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Van:  namens minister-keagenda
Aan:
Onderwerp: FW: Uitnodiging 24 november 2021
Datum: woensdag 18 mei 2022 14:26:09
Bijlagen: image001.jpg

Van: ) Namens StasEZK-KE
Verzonden: woensdag 17 november 2021 09:44
Onderwerp: Uitnodiging 24 november 2021

Geachte heer, mevrouw,

De ontwikkeling van de gasprijzen en de gevolgen daarvan voor consumenten hebben de
specifieke aandacht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yesilgöz-
Zegerius, zoals zij recent neerlegde in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerbrief over motie
energieleveranciers | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl).

Graag gaat zij met u en zeven andere vertegenwoordigers van energieleveranciers in gesprek
over de situatie op de consumentenmarkt voor energie.
Namens de Staatssecretaris nodig ik u uit voor een digitaal overleg op woensdag 24 november
2021, van 11.15-12.00u. Een Webex-uitnodiging wordt apart verstuurd. Deze moet
geaccepteerd worden om deel te kunnen nemen aan het overleg.

De Staatssecretaris stelt het op prijs als vertegenwoordiging vanuit de Raad van Bestuur
(Nederland) van uw organisatie plaatsvindt. Ik verzoek u om uiterlijk vrijdag 19 november a.s.
aan te geven wie er namens uw organisatie aan het overleg deelneemt inclusief het
e-mailadres van deze persoon. U kunt dit doorgeven aan ondergetekende 

@minezk.nl).

Inhoudelijke vragen over het overleg kunt u stellen aan mevrouw ,
@minezk.nl, 06

Vriendelijke groet,

Secretariaat Staatssecretaris Klimaat en Energie
Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
E-mail: minezk.nl
Telefoon: +31 70
Mobiel: + 31 6
Uitnodigingen kunnen gestuurd worden naar: @minezk.nl
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Van:  namens minister-keagenda
Aan:
Onderwerp: FW: Verzoek voor een afspraak
Datum: woensdag 18 mei 2022 14:26:57
Bijlagen: image001.jpg

Van:  Namens StasEZK-KE
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 09:14
Aan: @amc.nl' <s @amc.nl>
Onderwerp: Verzoek voor een afspraak

Geachte mevrouw , beste ,

Op verzoek van staatssecretaris EZK-KE, Dilan Yesilgöz wil ik graag een afspraak maken met
 over “Welkom Energie/Eneco op woensdag 24 november

13.00 uur.

Ik hoor graag of dit lukt.

Vriendelijke groet,

Secretariaat Staatssecretaris Klimaat en Energie
Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
E-mail: @minezk.nl
Telefoon: +31 70
Mobiel: + 31 6
Uitnodigingen kunnen gestuurd worden naar: @minezk.nl
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