
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Broekers-Knol,
Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman, Elzinga, Engels,
Essers, Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens,
Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk,
Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van
Kappen, Klein Breteler, Kneppers-Heijnert, Koffeman,
Kox, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse,
Leunissen, Van der Linden, Linthorst, Meindertsma,
Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt,
Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Schaap, Schouw,
Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Strik,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen, Timmerman-
Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, De
Vries-Leggedoor, Westerveld, Willems en Yildirim,

en mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de heer Eurlings,
minister van Verkeer en Waterstaat, en mevrouw Van der
Hoeven, minister van Economische Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

De Vries, wegens verblijf buitenslands, in verband met
het bijwonen van een vergadering van de Raad van
Europa;

Duthler, wegens persoonlijke omstandigheden;

Werner en Böhler, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst,
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len 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 einde van deze editie.)

De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de
Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal houdende aanwijzing van mevrouw
J.D.M.P. Aasted-Madsen-van Stiphout tot lid van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in plaats
van de heer Hessels.

Deze beschikking ligt op de Griffie ter inzage.

Deze beschikking wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ik heet de minister van Economische
Zaken van harte welkom.

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel
Regels inzake de volledige liberalisering van de
postmarkt en de garantie van de universele
postdienstverlening (Postwet 20..) (30536), en over:
- de motie-Schouw c.s. inzake het overleggen van een
herijkte visie over het beleid rond de verhouding markt
en overheid aan de Eerste Kamer in de loop van dit jaar
(30536, letter U).

(Zie vergadering van 17 maart 2009.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.
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De heer Elzinga (SP): Voorzitter. Ondanks uitstel kwam
er helaas geen afstel. De regering wil toch doorgaan met
de implementatie van de Europese postrichtlijn. Wij
dreigen weer eens voorop te lopen, terwijl veel Europese
landen mogelijk niet zullen volgen. Ik heb in het debat
wel een belangrijke en spijkerharde toezegging geno-
teerd, namelijk dat als de liberalisering van de postmarkt
doorgaat, de nieuwe postbedrijven binnen zes maanden
een fatsoenlijke cao moeten hebben afgesproken daar zij
anders 100%-arbeidsovereenkomsten zullen moeten
toepassen die in elk geval de bescherming van de
wettelijke, minimale arbeidsvoorwaarden en omstandig-
heden garanderen. Mijn fractie is echter van mening dat
de wetgever hoe dan ook de wettelijke, minimale
arbeidsvoorwaarden moet afdwingen, ook als er geen
verdere liberalisering plaatsvindt, en wel direct. De
waarschuwingen die de vakbeweging en de SP vanaf het
begin hebben laten horen, blijken terecht. Waarvoor
gevreesd werd, dat de concurrentie vooral op de
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arbeidsvoorwaarden zal plaatsvinden, blijkt bewaarheid
te worden. De dreigende loonsverlaging voor postbodes
met 15% is voor mijn fractie een onacceptabel gevolg
van deze wet. De SP-fractie zal dan ook tegen stemmen.
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De heer Schouw (D66): Mevrouw de voorzitter. Namens
de fractie van D66 en de OSF merk ik het volgende op.
Wij hebben vorige week hier een groot aantal bedenkin-
gen ten aanzien van deze wet geuit. Die bedenkingen
blijven wij houden. Wij vinden dat er onvoldoende
Europees speelveld is en dat met deze wet onvoldoende
nationale concurrentie tot stand komt. Naar de opvatting
van de fracties van D66 en de OSF is de marktwerking
met deze wet onvoldoende gewaarborgd. Derhalve zullen
wij tegen stemmen.

©

De heer Laurier (GroenLinks): Voorzitter. Naar de mening
van mijn fractie is doorvoering van dit laatste stukje
liberalisering in het kader van de Europese afspraken nu
niet nodig. Wij zien in Europees verband verschillende
speelvelden. Daarnaast is er voor mijn fractie het
ernstige bezwaar dat de concurrentie zich vooral lijkt te
voltrekken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
Storend in het afgelopen debat vond mijn fractie de wijze
waarop de discussie over het wettelijk minimumloon
verliep. Naar onze mening behoort het wettelijk
minimumloon gegarandeerd te worden door de overheid
en niet afhankelijk gesteld te worden van afspraken
tussen de sociale partners. Derhalve zal mijn fractie
tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, de SGP, D66, de OSF, de SP,
de PvdD en de Fractie-Yildirim tegen dit wetvoorstel
hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.

Het woord is aan de heer Schouw.

De heer Schouw (D66): Mevrouw de voorzitter. Op het
aller-, aller-, allerlaatste moment van het debat van
vorige week heeft de staatssecretaris gezegd dat hij de
motie graag wil uitvoeren. Wij kunnen dat registreren
onder de toezeggingen. De motie wil ik dan ook
intrekken.

De voorzitter: Aangezien de motie-Schouw (30536,
letter U) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
behandeling meer uit.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het Europadebat in het kader van de
behandeling van de brief van de minister en
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met de
Staat van de Europese Unie 2008-2009 (31702,
nr. 1), de bijlagen bij de Staat van de Europese
Unie 2008-2009 (31702, nr. 2), het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2009 (31700-V) en het wetsvoorstel Wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
(31792-V), te weten:
- de motie-Van der Linden c.s. inzake het versterken van
het bewustzijn van het belang van mensenrechten,
democratie en rechtsstaat (31702, 31700-V, letter A).

(Zie vergadering van 17 maart 2009.)

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regels omtrent energie-

efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen
energie-efficiëntie) (31320);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteits-
wet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt
(31374).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD): Mevrouw de
voorzitter. Het onderwerp van vandaag is een complex
geheel. Ik heb me afgevraagd waarom. Er zijn technische
en inhoudelijke oorzaken. Het gaat om twee wetsontwer-
pen met verschillende onderwerpen: energiebesparing
en betere werking van de energiemarkt. Die onderwer-
pen zijn met elkaar vervlochten door onder andere de
zogenoemde slimme meter, die in beide wetsontwerpen
een rol speelt. Een ander gemeenschappelijk punt van
beide wetsontwerpen is dat aan de basis ervan een
EG-richtlijn ligt, te weten 2006/32. De complexiteit wordt
verder vergroot door de vele partijen die erbij betrokken
zijn. Naast de overheid zelf zijn dit aan de aanbodkant de
netbeheerders, de leveranciers en de meetbedrijven en
aan de vraagkant de eindgebruiker. Allen hebben
verschillende belangen, maar de voordelen, de besparin-
gen, zijn ook verdeeld over deze partijen.

Ten slotte staat één onderwerp vandaag niet ter
discussie, ondanks het feit dat velen in het land daar wel
van uitgingen, gezien de vele e-mails die de woordvoer-
ders over dit onderwerp hebben ontvangen, en ondanks
het feit dat over dit onderwerp ook tijdens de behande-
ling van het wetsontwerp zowel in de Tweede als in de
Eerste Kamer is gesproken: het capaciteitstarief. De
invoering hiervan is sinds 1 januari een gegeven. Bij brief
van 11 maart jongstleden is de overgangsregeling de
Eerste Kamer ter informatie toegestuurd, waarvoor ik de
minister dank. Nu de Eerste Kamer geen rol is toegekend
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