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Betreffende wetsvoorstel:
31320 Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energieefficiëntie)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendementen
Artikel 2
9  15  18 (Jansen)
Het uitgangspunt in de wet dient te zijn dat behoudens onmogelijkheid of onredelijkheid
om aan dit verzoek te voldoen de beheerder van een warmte- of koudenet aan
eindafnemers een individuele meter ter beschikking stelt. Binnen dit uitgangspunt past niet
de uitzonderingsgrond dat het beschikbaar stellen van de meter “… niet in verhouding staat
tot de potentiële energiebesparingen.” De eindafnemer betaalt voor de meetdienst, zou
daarom zelf de afweging moeten maken of het plaatsen van een meter wenselijk is of niet.
Daarom schrapt het amendement deze uitzonderingsgrond.
De huidige praktijk van de energiesector laat zien dat er nogal wat geschillen zijn tussen
beheerders van een warmte-/koudenet en hun eindafnemers, waarin de betrouwbaarheid
van de meter ter discussie staat. Daarom verplicht het amendement de beheerders van
warmte- en koudenetten om te voorzien in een transparante, goedkope en toegankelijke
klachtenregeling.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en
het lid Verdonk

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.
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Artikel 34a
8  13 (jansen c.s.)
De structuur van het wetsvoorstel is zodanig dat de meest beleidsrijke onderdelen,
bijvoorbeeld de vraag hoe hoog de lat gelegd wordt bij het stellen van regels met
betrekking tot energie-efficiëntie aan toestellen en installaties, geregeld worden bij
algemene maatregel van bestuur. Het amendement voorziet daarom in een voorhangbepaling, zodat de Kamer in de gelegenheid is hierover indien gewenst vooraf overleg te
voeren met Onze Minister. De voorhang heeft geen betrekking op reeds bestaande AMvB’s.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en de
PVV

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Artikel 17
12  14 (Jansen en Samsom)
Het amendement verankert het uitgangspunt dat typegoedkeuringen, controles en
dergelijke, tegen kostprijs worden uitgevoerd en dat de uitvoering van dergelijke
overheidstaken efficiënt dient te zijn.
Ingetrokken

Artikelen 10 en 14
11 (jansen)
In het regeerakkoord en de nota Schoon en Zuinig wordt hoge prioriteit gegeven aan
energiebesparing en energie-efficiëntie. Op het niveau van toestellen en installaties is het
stellen van regels een zeer effectieve methode om de beleidsdoelstelling te realiseren. Om
deze reden wijzigt het amendement de kan-bepaling in lid 1 in een moet-bepaling.
In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid tot het stellen van regels met betrekking tot
toestellen en installaties beperkt tot professionele toepassingen. Door het schrappen van
artikel 10, lid 4 en artikel 14 breidt het amendement de reikwijdte van regels uit tot
toestellen en installaties in woningen. Juist bij kleinverbruikers blijkt regelgeving immers
een effectieve manier om energiezuinigheid te bevorderen. Tenslotte breidt het
amendement de rechtsgrond voor het stellen van regels uit met het aspect veiligheid.
Onlangs toonde onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM naar het binnenmilieu
in woningen aan, dat door de toegenomen kierdichting van de woningschil bij de
toepassing van open verbrandingstoestellen risico’s ontstaan voor de gezondheid van de
bewoners. Het amendement creëert de basis om de toepassing van dergelijke toestellen te
verbieden of aan stringentere voorwaarden te binden.
Verworpen. Voor: SP en de PvdD

Artikel 34a
10 (Jansen)
In het wetsvoorstel wordt in artikel 7 geregeld dat Onze Minister in het kader van het
beleid op het gebied van energiebesparing gegevens verzamelt, analyseert en bewerkt.
Niet geregeld is de wijze waarop Onze Minister op basis van deze monitoring-gegevens
verantwoording aflegt over de effectiviteit van zijn beleid. Het amendement voorziet in
deze leemte.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk
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Moties
16 (Hessels en Samsom) over het niet stijgen van de totale kosten van elektriciteit, gas en
water voor de kleinverbruiker
Aangenomen met algemene stemmen
17 (Zijlstra en Jansen) over het op kostendekkend niveau brengen van de meettarieven
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk

