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[LOGO]  Den Haag, 25 maart 1998    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken  
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit 

(Elektriciteitswet 19..)  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24⋅maart 1998 aangenomen. 
De fracties GL, SP en CD stemden tegen. 
 

Art 1 
61 (Lansink) 
(Toelichting ontbreekt ivm niet beschikbaar zijn van tekst) 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
46 → 69 (Remkes cs) 
Bij AMvB kan de tweede en/of de derde fase van de liberalisering worden uitgesteld dan wel 
versneld. In de vergunningverlening wordt hiermee rekening gehouden. Voor de AMvB geldt de 
voorhangprocedure in artikel 58a. 
Aangenomen. Voor: PvdA D66 SGP VVD CDA GN AOV U55+ Hendriks 
 
Art 2 
58 (Lansink) 
(Toelichting ontbreekt ivm niet beschikbaar zijn van tekst) 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
32 (Lansink) 
Het energierapport als beleidsbepalend document wordt versterkt. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
52 (Jorritsma-van Oosten cs) 
Dit amendement strekt ertoe wettelijk vast te leggen dat het periodiek uit te brengen Energierapport 
ook een analyse bevat van mondiale en nationale ontwikkelingen met betrekking tot de inzet van 
verschillende brandstoffen voor elektriciteitsopwekking. 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
Art 11 
42 (Crone cs) 
De onafhankelijkheid van de het bestuur en de raad van commissarissen is vergroot dor de binding 
tegen te gaan met producenten en leveranciers. Op deze wijze wordt een mogelijke vervlechting van 
belangen en personen verder ingeperkt. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Art 15 
?? →  62 (Lansink) 
(Toelichting ontbreekt ivm niet beschikbaar zijn van tekst) 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN   
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Art 16 
24 (Lansink) 
De uitzondering op de exclusiviteit van het netbeheer is te beperkt geformuleerd. Met deze wijziging 
is de beperking vervangen (aanleggen, beheren en onderhouden van het net). 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
72 (Lansink) 
Netbeheerstaken moeten worden afgesplitst van de productie- en leveringsfunctie. Het afsplitsen van 
strategische taken laat de mogelijkheid open dat operationele werkzaamheden in het kader van het 
netbeheer door een ander bedrijf worden verricht. 
Aangenomen. Tegen: GL 
 
Art 17 
47 (Remkes cs) 
Om te voorkomen dat vanuit een bedrijf dat een door de overheid beschermde monopoliepositie 
inneemt concurrentieverstorende initiatieven worden ondernomen dienen de taken van de 
netbeheerder zoveel mogelijk beperkt te blijven tot het beheer en het transport van elektriciteit. 
Aangenomen. Voor: PvdA D66 GPV SGP RPF VVD CDA GN AOV U55+ Hendriks 
 
Art 18a 
51 (Jorritsma-van Oosten cs) 
Dit amendement strekt ertoe te voorkomen dat gegevens over beschermde afnemers kunnen 
worden gebruikt op een wijze die leidt tot oneigenlijke concurrentie. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Art 21 
11/16 → 65 (Lansink ea) 
De landelijke netbeheerder heeft niet steeds voldoende inzicht in de onderliggende regionale netten 
om in gevallen als hier bedoeld zinvol te kunnen oordelen. Als het gaat om midden- en 
laagspanningsnetten dient de deskundigheid van de regionale netbeheerder benut te worden.  
Aangenomen. Voor: PvdA D66 GPV SGP RPF VVD CDA GN AOV U55+ Hendriks 
 
Art 25 
12/17 → 66 (Van der Vlies ea) 
Iedere netbeheerder is gerechtigd een voorstel m.b.t. tariefstructuur of voorwaarden te zenden aan 
de landelijke netbeheerder voordat de tariefstructuur en voorwaarden worden vastgesteld. 
Aangenomen. Voor: GL PvdA SGP CDA GN AOV U55+ Hendriks 
 
 
Art 26 
22 (Lansink) 
De onderwerpen die in artikel 26 worden geregeld dienen in het kader van transparantie en 
rechtszekerheid bij AMvB te worden geregeld. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Art 32 
?? → ?? → 60 (Lansink) 
(Toelichting ontbreekt ivm niet beschikbaar zijn van tekst) 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Art 37 
44 → 68 (Crone cs) 
Voor beschermde gebruikers komt de door de marktwerking te verwachten efficiencywinst in de 
gehele elektriciteitssector tot uiting in een verlaging van de het tarief. 
Met algemene stemmen aangenomen 
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Art 48 
43 (Crone cs) 
Producenten en leveranciers hebben tot taak te bevorderen dat elektriciteit door henzelf en door 
afnemers op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt geproduceerd of 
gebruikt. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Art 49 
71 (Crone cs) 
Dit amendement biedt beschermde afnemers die met behulp van een installatie voor windenergie of 
zonne-energie tot ten hoogste 600kW tot 2007 aanspraak op regeling van terugleververgoeding. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Art 58 
28 (Lansink) 
De wet wordt regelmatig geëvalueerd. 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
Art 58a 
55 → 76 (Jorritsma-van Oosten cs) 
De Minister van EZ dient bij privatisering van een vergunninghouder of een netbeheerder toe te zien 
dat de privatisering, o.a. in mate, wordt afgestemd op de ontwikkeling in de marktwerking in de 
elektriciteitssector. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Art 65a 
53 → 67 (Jorritsma-van Oosten cs) 
Dit amendement bevat een vangnetbepaling dat de overheidsbijdrage aan het Grootschalig 
Productiebedrijf door vervreemding van aandelen na de overgangsperiode niet buiten de 
onderneming komt, en zodoende niet aan gebruikers ten goede komt. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
 
 

23 (Lansink 
Ingetrokken 
 
18 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
49 (Crone ea) 
Ingetrokken 
 
26 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
48 (Remkes cs) 
Ingetrokken 
 
14 (Lansink) 
Ingetrokken 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN  
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19 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
45 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
59 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
63 (Lansink) 
Ingetrokken 
 
Art 1 
27 → 70 (Lansink) 
Verworpen. Voor: GL SP SGP CDA AOV U55+ 
 
Art 12 
10 (Van der Vlies) 
Verworpen. Voor: SP SGP CDA AOV Hendriks 
 
Art 15 
15 (Lansink) 
Verworpen. Voor: SP SGP GPV RPF CDA GN AOV U55+ Hendriks 
Art 16 
31 (Lansink) 
Verworpen. Voor: SP SGP CDA AOV Hendriks 
 
Art 39 
30 (Lansink) 
Verworpen. Voor: SP GPV SGP RPF CDA AOV U55+ Hendriks 
 
Art 48 
36 → 73 (M.B. Vos) 
Verworpen. Voor: GL SP CDA AOV Hendriks 
 
Art 48a 
35 (M.B. Vos) 
Verworpen. Voor: GL 
 
Art 49 
37 (M.B. Vos) 
Verworpen. Voor: GL SP GPV RPF Hendriks 
 
Art 51 
34 (M.B. Vos) 
Verworpen. Voor: GL SP Hendriks 
 

77 M.B. Vos (minimaal vereiste openstelling van de markt als uitgangspunt) 
Verworpen. Voor: GL SP 
 
 

MOTIES  


