
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 52 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van den Berg,
Bierman, De Boer, Boorsma, Van den
Broek-Laman Trip, Cohen, Dees, Van
Dijk, Van Eekelen, Eversdijk,
Gelderblom-Lankhout, Ginjaar,
Glastra van Loon, Van Graafeiland,
De Haze Winkelman, Heijne
Makkreel, Hendriks, Hessing, Van
Heukelum, Hirsch Ballin, Hofstede,
Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens,
Ketting, Korthals Altes, J. van
Leeuwen, Linthorst, Lodewijks,
Loudon, Luijten, Lycklama à Nijeholt,
Meeter, Michiels van Kessenich-
Hoogendam, Pitstra, Le Poole,
Postma, Rensema, Scholten,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stevens, Talsma, Tiesinga-
Autsema, Tuinstra, Wöltgens, Van de
Zandschulp en Zijlstra,

en de heer Wijers, minister van
Economische Zaken, alsmede de
heer Duivesteijn, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat wegens zeer droeve
familieomstandigheden de heer
Rongen vanavond en morgen niet in
ons midden zal zijn.

Ik deel voorts aan de Kamer mede,
dat zijn ingekomen berichten van
verhindering van de leden:

Veling, wegens plezierige familieom-
standigheden, ook morgen;

Luimstra-Albeda, Grol-Overling en
Braks, wegens bezigheden elders;

Pit en Stoffelen, wegens verblijf
buitenslands, ook morgen;

Ter Veld, wegens passieve sportieve
bezigheden buitenslands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ook is ingekomen
bericht van verhindering van de
staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer.

Op donderdag 25 juni is op 62-jarige
leeftijd onverwachts overleden
mevrouw L. Keus-Hoogendijk, sedert
16 mei 1979 werkzaam op de griffie
van de commissie voor de Verzoek-
schriften uit beide Kamers der
Staten-Generaal. Wij verliezen in
haar een gewaardeerd medewerkster
en een geliefde collega, die met raad
en daad klaarstond en daarbij kon
putten uit de wijsheid die een intens
en arbeidzaam leven haar had
gebracht.
Wij wensen haar echtgenoot, haar

kinderen en haar kleinkinderen veel
kracht toe om dit plotselinge en
droevige verlies te dragen.

De aanwezigen nemen staande
enkele ogenblikken stilte in acht.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en voor algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nummers 26036, 2646 en 26050 de
termijn is verstreken, stel ik vast, dat
wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze
verdragen respectievelijk algemene
maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet toezicht

effectenverkeer 1995 ter
uitvoering van de richtlijn inzake
de beleggerscompensatiestelsels
(25623);
- Wijziging van de Wet toezicht

effectenverkeer 1995 met het
oog op de ontwikkelingen in de
organisatie van het toezicht op
het effectenverkeer (25670);
- Wijziging van de Onteige-

ningswet (herziening administra-
tieve onteigeningsprocedure
voor uitvoering van werken en
enige andere doeleinden)
(25676);
- Wijziging van de Gemeente-

wet, de Provinciewet en de Wet
gemeenschappelijke regelingen
(25766);
- Tijdelijke regels in verband

met de overgang naar de
non-profitsector van zorg-
instellingen waarvan de werkne-
mers deelnemen in de Stichting
Pensioenfonds ABP (25767);
- Wijziging van de Visserijwet

1963 (25799);
- Wijziging van de Algemene

bijstandswet in verband met de
verlening van bijstand aan
zelfstandigen, die zich uit
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hoofde van hun bedrijf of beroep
tijdelijk in het buitenland
bevinden (25822);
- Wijziging van de Woningwet

(milieugrondslag bouwbesluit)
(25823);
- Wijziging van het Wetboek

van Strafrecht en het Wetboek
van Strafvordering (enige
delegatiebepalingen in het kader
van de regeling van de terbe-
schikkingstelling) (25843);
- Wijziging van de Wet van 16

december 1993 tot wijziging van
de Wet op de belasting van
personenauto’s en motorrijwie-
len 1992 in verband met
verruiming van het begrip
personenauto’s (Stb. 673)
(beëindiging grootwagenpark-
regeling) (25904);
- Inwerkingtreding van het

koninklijk besluit van 20 maart
1998, houdende wijziging van
het Varkensbesluit (herstructure-
ring varkenshouderij) (Stb. 214)
(25953);
- Aanpassing van wetgeving

aan de wijziging van de
Faillissementswet in verband
met de sanering van schulden
van natuurlijke personen
(Tweede invoeringswet schuld-
saneringsregeling natuurlijke
personen) (25961);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van de Hoge Colleges van
Staat en Kabinet der Koningin
(II) voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (25976);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (XV) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (25978);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Landbouw-
Egalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1998 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(25986);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
het jaar 1998 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(25987);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Infrastructuurfonds

voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (25988);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
1998 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (25993);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (25994);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en
Sport (XVI) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (25996);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 1998 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(25997);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Fonds economische
structuurversterking voor het
jaar 1998 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(25998);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Provinciefonds voor
het jaar 1998 (wijziging samen-
hangende met de Voorjaarsnota)
(26004);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Gemeentefonds
voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (26005);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26007);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) voor het
jaar 1998 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(26008);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 1998 (wijziging samenhan-

gende met de Voorjaarsnota)
(26012);
- Wijziging van de IJkwet in

verband met de erkenning van
ijkbevoegden (26013);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (26017);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Justitie (VI) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota) (26021);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken (IV) voor het
jaar 1998 (wijziging samenhan-
gende met de Voorjaarsnota)
(26026);
- Wijziging van de begroting

van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Spaarfonds AOW
voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voor-
jaarsnota) (26037);
- Wijziging van de Wet tarieven

gezondheidszorg in verband met
herstel van een bij de aanpas-
sing van die wet aan de derde
tranche Algemene wet bestuurs-
recht ontstane omissie (herstel
goedkeuringsgronden WTG)
(26062);
- Wijziging van de Wet

educatie en beroepsonderwijs en
enkele andere onderwijswetten
in verband met decentralisatie
van de wachtgelduitgaven
(Regeling decentralisatie
wachtgelduitgaven bve) (25899);
- Vervanging van de Wet op de

toegang tot ziektekostenverze-
keringen door de Wet op de
toegang tot ziektekostenverze-
keringen 1998 in verband met
onder meer een herziening van
de omslagregeling, het functio-
neren van het uitvoeringsorgaan
en het toezicht daarop (Wet op
de toegang tot ziektekostenver-
zekeringen 1998) (25859);
- Wet Raad voor de Transport-

veiligheid (25332);
- Wijziging van de

Huisvestingswet, de Woningwet
en enige andere wetten in
verband met de integratie van de

Voorzitter
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woonwagen- en woonschepen-
regelgeving (25333).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de (voortzetting van
de) behandeling van:
- het voorstel van wet van het

lid Duivesteijn houdende regels
ter bevordering van het overleg
tussen huurders en verhuurder
van woongelegenheden (Wet op
het overleg huurders verhuurder)
(24080);
- het voorstel van wet van het

lid Duivesteijn tot wijziging van
het voorstel van wet van het lid
Duivesteijn houdende regels ter
bevordering van het overleg
tussen huurders en verhuurder
van woongelegenheden (Wet op
het overleg huurders verhuurder)
(26048).

(Zie vergadering van 19 mei 1998.)

De beraadslaging wordt hervat.
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De heer De Beer (VVD): Mijnheer de
voorzitter! In onze eerste termijn
hebben wij een vijftal inhoudelijke
bezwaren tegen het voorstel van wet
op het overleg huurders-verhuurders
van de heer Duivesteijn, nr. 24080,
vermeld. Daarnaast signaleerden wij
nog een aantal onvolkomenheden
van meer technische aard. Het
initiatiefvoorstel van de heer
Duivesteijn is inmiddels verrijkt met
een novelle, ingediend onder nr.
26048. Daarmee is inderdaad één
van onze bezwaren weggenomen.
Deze novelle achten wij een
verbetering; wij zullen daar dus vóór
zijn.
Mijn fractie staat vervolgens voor

de vraag of hiermee zodanig
tegemoet is gekomen aan onze
kritiek dat wij voor het oorspronke-
lijke voorstel van wet kunnen
stemmen. Voorzitter! Dat is niet het
geval. De fractie van de VVD wil er
geen twijfel over laten bestaan dat zij
voorstander is van een wettelijke
regeling voor het overleg tussen
huurders en verhuurders. Een
voorstel, zoals tussen huurders en
verhuurders overeengekomen in het
kader van de Contourennota, zou
onze steun hebben gekregen. Laat

dat in alle duidelijkheid nog eens
gezegd zijn.
Wat nu het voorstel van de heer

Duivesteijn betreft, voorzitter, ook na
de novelle blijft een aantal bezwaren
en onvolkomenheden recht overeind.
Wij voorzien dat dit voorstel,
eenmaal tot wet verheven, binnen
afzienbare tijd weer verbetering
behoeft omdat daarin een aantal
zaken niet of slecht is geregeld. Om
die reden zal mijn fractie straks de
aantekening vragen, dat zij tegen
wetsvoorstel nr. 24080 is. Ik herhaal
met klem dat mijn fractie niet tegen
een verplicht vooroverleg tussen
huurders en verhuurders is.
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De heer Duivesteijn: Mijnheer de
voorzitter! Ik dank de Kamer voor
deze bijzonder korte derde termijn. Ik
neem voorts kennis van de opmer-
kingen van de heer De Beer. Wij
worden het niet eens op het
respectabel aantal punten van vier.
Wat de door hem gesignaleerde
onvolkomenheden betreft moet ik
zeggen dat de praktijk het zal leren.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat, als
gevolg van alle discussies die
hierover zijn gevoerd en de ’’checks’’
die er zijn geweest, het wetsvoorstel
voldragen is. Met de novelle is mijns
inziens niet alleen een bezwaar van
de heer De Beer weggenomen, maar
is het wetsvoorstel ook iets
consistenter geworden.

De beraadslaging wordt gesloten.

De wetsvoorstellen worden zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de VVD wordt
conform artikel 121 van het
Reglement van orde aantekening
verleend, dat zij geacht willen
worden zich niet met wetsvoorstel
nr. 24080 te hebben kunnen
verenigen.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de behandeling van
het wetsvoorstel:
- Regels met betrekking tot de

productie, het transport en de
levering van elektriciteit
(Elektriciteitswet 19..) (25621).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van Dijk (CDA): Voorzitter!
Wij varen met dit wetsontwerp een
aantal nog niet of weinig in kaart
gebrachte zeeën op. Wij dromen van
de schatten die ons aan de overzijde
wachten, maar wij weten tevens dat
op de bodem van zulke zeeën nogal
wat wrakken plegen te rusten. Het
aantal harde feiten en betrouwbare
analyses waarover wij beschikken is
beperkt. Veel van onze verwachtin-
gen berusten op inschattingen, die
vaak een wat hypothetisch karakter
dragen. Dat geldt voor veel van wat
de minister zegt. Hetzelfde geldt voor
wat wij er als oppositiepartij tegenin
brengen. Het is niet anders. Wij
zullen het hiermee moeten doen.
Allereerst de harde feiten. Het

belangrijkste daarvan is het bestaan
van een Europese richtlijn waaraan
ons land zal moeten voldoen. Van
niet minder belang zijn de ontwikke-
lingen in de internationale energie-
sector, met name de groei van een
Europese elektriciteitsmarkt, die ons
land ongetwijfeld zullen raken en
waarin positie gekozen moet worden.
Beide factoren bieden voldoende
grond voor de conclusie, dat één
optie in geen geval meer open staat,
en dat is alles bij het oude laten.
Maar daar gaat de discussie eigenlijk
niet meer over.
Het gaat ons in deze discussie ten

principale om twee zaken. In de
eerste plaats verwerpt de minister
een defensieve, minimalistische
strategie. Hij kiest voor een meer
offensieve strategie die ons – ik volg
nu heel nauwkeurig zijn eigen
woordkeuze – in de voorhoede
brengt van landen die verder gaan
dan waartoe de Europese richtlijn
ons verplicht. Waarom? Omdat hij dit
in het belang acht zowel van de
Nederlandse elektriciteitsgebruiker,
klein en groot, als voor de aanbod-
zijde van de Nederlandse
elektriciteitssector. Op grond
waarvan? Omdat de minister
verwacht dat een volledig geı̈nter-
nationaliseerde markt in aantocht is,
als het ware al voor de deur staat, en
wij ons daarop moeten voorberei-
den. Zonder deze wet, die uitzicht
biedt op volledige liberalisering in
fasen, komt er van die voorbereiding
niets terecht en blijft iedereen
afwachten, aldus de minister. De
vraag die wij dienen te beantwoor-
den is of wij die toekomstvisie delen
of dat de toekomst er iets anders uit
zou kunnen zien.

Voorzitter

Eerste Kamer Elektriciteitswet
29 juni 1998
EK 35 35-1771


