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Aanleiding 
De vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 januari 

jl. vragen gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg informele Raad voor 

Concurrentievermogen (RvC) van 6 tot 8 februari 2023. U (MEZK) stuurt de 

beantwoording van de vragen naar de Tweede Kamer mede namens MKE. Er is in 

het SO specifiek een vraag gesteld waarvoor akkoord aan MKE wordt gevraagd. 

 

Geadviseerd besluit 
• MEZK kan akkoord gaan met de beantwoording en de aanbiedingsbrief 

aan de Tweede Kamer ondertekenen.  

• MEZK kan de beantwoording van het SO gebruiken om de motie Dassen 

(29826-165) af te doen. Dit doet u door het onderzoek van het kabinet, 

waarin onderzocht is welke aanpassingen in het steunkader wel en niet 

wenselijk zijn, mee te sturen als bijlage.   

• MEZK kan de beantwoording van het SO gebruiken om de motie Boucke 

en Erkens (29826-156) af te doen. De regering is verzocht om in kaart te 

brengen hoe de Nederlandse en Europese steun zich verhoudt tot de 

Inflation Reduction Act, in hoeverre deze act risico’s oplevert voor 

Nederlandse en Europese bedrijven en in hoeverre de IRA risico’s oplevert 

voor verduurzaming en de energietransitie in Nederland en Europa. U 

stuurt een eerste appreciatie van de IRA als bijlage naar de Kamer 

waarmee is ingegaan op het verzoek aan de regering. 

• MKE kan specifiek akkoord gaan met antwoord op de vraag van de D66 -

fractieleden “Ziet de minister mogelijkheid om, naast het voorstel op een 

verbod op generieke milieuclaims, ook in te zetten op het inzetten van 

transparante keurmerken op het gebied van CO2-compensatie?”. Hierin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Directie Europese en 

Internationale Zaken 

 

 
Kenmerk 

DEIZ / 26223000 

Intern gebruik 

geeft u aan dat u verkent of er verdere acties nodig zijn op de CO2-

compensatiemarkt.  

 

Kernpunten 
• De fracties van de VVD, D66 en het CDA hebben vragen gesteld. De 

vragen gaan over de Inflation Reduction Act, de IPCEI’s, Europees 

vestigingsklimaat, het interne-marktnoodinstrument, de Chips Act, 

consument in de groene transitie, de Critical Raw Materials Act, de Net-

Zero Industry Act/het Clean Tech Platform, staatsteunkaders en private 

financiering voor de klimaattransitie.   

• In uw beantwoording gaat u in op verschillende instrumenten die het 

concurrentievermogen van het Europese zouden kunnen versterken 

waaronder IPCEI’s, het interne-marktnoodinstrument, de Chips Act en op 

de aankomende appreciatie van de Commissie mededeling van 1 februari. 

 
 
 

 




