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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35004 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van 

tarieven voor het jaar 2019) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, 

GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie stemden voor. 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

7  16 (Van der Lee) over het invoeren van een heffingsvermindering 

 

Op dit moment worden de lasten van Opslag Duurzame Energie (ODE) evenredig verdeeld 

over huishoudens en grootverbruikers (50-50). Gezien het feit dat grootverbruikers 

verantwoordelijk zijn voor veel meer CO2-uitstoot dan huishoudens en kleine bedrijven, is 

dat onrechtvaardig. Dit amendement regelt dat er een teruggave komt van 51 euro voor 

huishoudens op de ODE door het invoeren van een heffingsvermindering. Deze teruggave 

wordt gefinancierd door een verhoging van de ODE bij grootverbruikers. 

  

Niet alleen is dat eerlijker, het zal er ook aan bijdragen dat grootverbruikers energie zullen 

besparen. Bovendien blijkt uit de berekening  van de minister van Economische Zaken en 

Klimaat dat een eerlijkere lastenverdeling de concurrentiepositie van een groot 

chemiebedrijf niet significant zal aantasten, terwijl deze teruggave een relatief grote 
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lastenvermindering betekent voor huishoudens. De stelling dat de concurrentiekracht door 

een eerlijkere lastenverdeling waarschijnlijk niet wordt aangetast wordt bevestigd door het 

Centraal Planbureau die in het rapport “De productiviteitseffecten van (milieu-) 

regelgeving”  concludeert dat er weinig bewijs is voor de aanname dat strikter milieubeleid 

en hogere CO2-kosten leiden tot de verhuizing van grootverbruikers naar ‘pollution 

havens’.  

Dit amendement maakt de in de begroting voor 2019 voorgenomen verlaging van de 

teruggave op de Energiebelasting ongedaan. Daarvoor zijn twee redenen. Het voorkomt 

een verslechtering van 0,2% in de koopkracht voor de lage inkomens. Daarnaast leidt het 

ook tot een hogere CO2-besparing. Het klimaateffect van de verlaging van de teruggave 

Energiebelasting is vrijwel nihil.  Door de voorgenomen verlaging van de teruggave te 

vervangen door een hogere heffing voor grootverbruikers zal ook een hogere besparing 

van CO2 optreden. Deze extra besparing zal vanaf 2019 direct bijdragen aan de uitvoering 

van het Urgenda-vonnis. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS 

 

Artikel I, onderdeel A en onderdeel B 

8  9 (Beckerman en Akerboom) over een verdeling van 20-80 

 

Met dit amendement komt de verdelingssystematiek in lijn met de CO2-uitstoot, volgens 

het principe ‘de vervuiler betaalt’. Bedrijven vervuilen voor 80%, huishoudens voor 20%. 

Toch betalen huishoudens een tarief dat vele malen hoger ligt dan voor bedrijven. Voor 

huishoudens wordt het komend jaar het tarief voor gas zelfs verdubbeld. De indieners 

vinden dit onrechtvaardig. Dit amendement brengt de tarieven in lijn met het principe ‘de 

vervuiler betaalt’ door de verdelingssytematiek van 50:50 te wijzigen in 20 

kleinverbruik:80 grootverbruik. Door alleen de verdeelsleutel te wijzigen blijft de opbrengst 

hetzelfde en is deze maatregel daarmee budgetneutraal. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD en DENK 

 

Moties 

 

10 (Beckerman/Akerboom)over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende 

maatregelen  

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP 

 

11 (Beckerman c.s.) over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV 

 

12 (Kops) over afschaffen van de ODE en de SDE+ 

Verworpen. Voor: PVV en FvD 

 

13 (Moorlag/Beckerman) over een verkenning naar alternatieven voor de ODE 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het 

CDA en de ChristenUnie 
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14 (Moorlag/Van der Lee) over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren 

van kernenergie 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de 

ChristenUnie 

 

15 (Agnes Mulder/Sienot) over de verdeling van de financiering van de SDE+ 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 

 


