
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 23 november 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34497 

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

voor 2017 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op  22 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de 

PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor. 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

10  13 (Van Tongeren) over de bestemming van de opbrengst van opslag duurzame 

energie 

 

De opslag duurzame energie is ingevoerd om zodat het voor burgers en bedrijven 

inzichtelijker werd welke bijdrage zij aan leveren aan de omschakeling naar hernieuwbare 

energie. De SDE+ wordt daarom vanaf 2013 gefinancierd uit de opslag duurzame energie. 

De opbrengsten van de opslag voor duurzame energie vloeien echter naar de algemene 

begrotingsmiddelen. De indiener is van mening dat dit er toe leidt dat onduidelijk is wat er 

gebeurt in geval de geraamde kasuitgaven lager uitvallen dan begroot. Ook eventuele 

reserves, die gevormd zijn uit de opslag duurzame energie, kunnen enkel gebruikt worden 

voor het stimuleren van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Indien 

het niet mogelijk is om deze reserves hiervoor te gebruiken, dan dienen deze 

teruggegeven te worden aan burgers en bedrijven via een verlaging van het tarief voor 
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duurzame energie. Een eventuele verlaging is per tariefgroep evenredig met de hoogte van 

het tarief, zodat de tariefgroepen met het hoogste tarief ook de hoogste teruggaaf 

ontvangen. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel A 

8 (Van Tongeren) over verlaging opslag duurzame energie in de eerste schijf en 

blokverwarming    

 

De indiener beoogt met dit amendement de bijdrage van de energie-intensieve industrie 

aan het behalen van de doelstellingen van het Energie Akkoord voor 2020 en 2023 te 

vergroten. De bijdrage van kleinverbruikers wordt verlaagd, waardoor het amendement 

budgetneutraal uitvalt. Indiener stelt daarom de opslag duurzame energie in de 4e schijf 

van de energiebelasting (>10.000.000 kubieke meter aardgas) op € 0,0017 per kubieke 

meter aardgas. Hierdoor wordt het verschil in de opslag duurzame energie tussen de 4e en 

3e schijf met een kwart verkleind. Indiener verlaagt de opslag duurzame energie in de 1e 

schijf en bij blokverwarming tot € 0,0158 per kilowattuur. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk 

en de ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel B 

7 (Van Tongeren) over vergroting van de bijdrage voor energie-intensieve industrie 

 

De indiener beoogt met dit amendement de bijdrage van de energie-intensieve industrie 

aan het behalen van de doelstellingen van het Energie Akkoord voor 2020 en 2023 te 

vergroten. De bijdrage van kleinverbruikers wordt verlaagd, waardoor het amendement 

budgetneutraal uitvalt. De energie-intensieve industrie profiteert van de lagere 

elektriciteitsprijs als gevolg van het toenemend aandeel wind- en zonne-energie. 

Tegelijkertijd is de bijdrage over het hoge elektriciteitstarief beperkt. Dit zorgt voor een 

lage prikkel tot energiebesparing. Indiener stelt daarom de opslag duurzame energie in de 

4e schijf van de energiebelasting (>10.000.000 kWh) op € 0,00092 per kilowattuur. 

Hierdoor wordt het verschil in de opslag duurzame energie tussen de 4e en 3e schijf met 

een kwart verkleind. Indiener verlaagt de opslag duurzame energie in de 1e schijf tot € 

0,0071 per kilowattuur. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk 

en de ChristenUnie 

 

Moties 

 

11 (Agnes Mulder) over jaarlijks rapporteren over de effectiviteit van de uitgaven uit SDE+ 

Aangehouden 

 

12 (Agnes Mulder) over een integrale evaluatie van de belastingen op energie voor 

huishoudens 

Aangehouden 


