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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken 

 

 

 datum 9 november 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32374 

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter 

verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen H en Q 
9 à 10 (Jansen) 

In dit amendement wordt voorgesteld om de (nieuwe) leverancier verantwoordelijk te 

stellen voor het verzamelen van de meetgegevens (meterstanden) in geval van switchen 

van leverancier en/of verhuizing. De praktijk sinds de liberalisering van de energiemarkt 

voor kleinverbruikers leert dat veel geschillen met energieleveranciers het gevolg zijn van 

het ontbreken van meterstanden op het moment van overs tap. Het gebruiken van 

geschatte meterstanden is daarbij de steen des aanstoots.  

De verplichting om de meterstand vast te stellen geldt zowel voor aansluitingen met een 

slimme meter als voor aansluitingen met een klassieke meter. In het eerste geval kunnen 

de meterstanden op afstand bepaald worden, in het laatste geval door opname ter plaatse, 



 

 datum 9 november 2010 

 blad 2 

 

 

dan wel door opgave door de klant, schriftelijk dan wel via een beveiligde 

internetverbinding.  

De uitwerking van het algemene principe dat de meterstanden worden va stgesteld bij 

switchen of verhuizen wordt geregeld in de Informatiecode, vastgesteld door de NMa. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA en de 

PVV 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen A, P en U 

8 (Jansen) 

In dit amendement wordt voorgesteld om de netbeheerder verplicht te stellen de 

meterstanden op te nemen bij switchen van leverancier. De praktijk sinds de liberalisering 

van de energiemarkt voor kleinverbruikers leert dat veel geschillen met energieleveranciers 

het gevolg zijn van het ontbreken van meterstanden op het moment van overstap. Het 

gebruiken van geschatte meterstanden is daarbij de steen des aanstoots.  

De verplichting om de meterstand vast te stellen geldt zowel voor aansluitingen met een 

slimme meter als voor aansluitingen met een klassieke meter. In het eerste geval kunnen 

de meterstanden op afstand bepaald worden, in het laatste geval door opname ter plaatse. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie en de PVV 

 

 


