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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 juni 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel G
10 (Van Veldhoven) waarmee het bestuur van de NEa de bevoegdheid krijgt om verdere
inboeking door bepaalde leveranciers voor bepaalde of onbepaalde tijd te kunnen weigeren
indien deze leveranciers zich schuldig hebben gemaakt aan drie of meer van de feiten
waarvoor ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

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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Het bestuur van de emissieautoriteit krijgt in 18.16s, eerste lid, van de Wm de
bevoegdheid om bij overtreding van bepaalde voorschriften met betrekking tot
biobrandstoffen een bestuurlijke boete op te leggen. Met dit amendement krijgt het
bestuur van de NEa ook de bevoegdheid om verdere inboeking door bepaalde leveranciers
voor bepaalde of onbepaalde tijd te kunnen weigeren indien deze leveranciers zich schuldig
hebben gemaakt aan drie of meer van de feiten waarvoor ook een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd. Dit dient ertoe te garanderen dat marktpartijen zich daadwerkelijk
inspannen tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Richtlijn Hernieuwbare
Energie, en de sanctie op fraude of nalatigheid daarbij te verzwaren.
Aangenomen. Voor: CDA, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/BaayTimmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.
Artikel I, onderdeel C, artikel 9.7.4.12, eerste lid, onderdeel b, of 9.7.4.8, tweede
lid
11 (Van Veldhoven)over het in artikel 9.7.4.12, eerste lid, vermelden van artikel 9.7.4.10.
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft opgemerkt dat de verplichting voor
inboekers om aan te tonen dat duurzame biobrandstoffen niet zijn geleverd aan het
buitenland, enkel in de memorie van toelichting is opgenomen en niet in het wetsvoorstel.
De vraag is vervolgens of er met de vaststelling van wat de verificateur moet controleren
(dat wel is opgenomen in het wetsvoorstel) ook ingegaan wordt op de verplichting van de
inboeker om dit ook aan te tonen. In haar antwoord betoogt de regering dat dit het geval
is. De regering merkt namelijk op dat artikel 9.7.4.12, eerste lid, verwijst naar de eisen
van (onder andere) het voorgestelde onder artikel 9.7.4.10. Echter, in het voorgestelde
artikel 9.7.4.12 wordt in het eerste lid niet verwezen naar de onder artikel 9.7.4.10 gesteld
eisen en voorwaarden (dit artikel staat niet genoemd). Dat wordt via dit amendement
alsnog geregeld.
Overgenomen.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel C, artikel 9.7.4.14, eerste lid
16 (Van Gerven) dat regelt dat de emissieautoriteit ieder jaar een overzicht openbaar
maakt van bepaalde kenmerken van hernieuwbare energie.
Dit amendement regelt dat de emissieautoriteit ieder jaar een overzicht openbaar maakt
van bepaalde kenmerken van hernieuwbare energie, ten bate van transparantie,
controleerbaarheid en publieke verantwoording. Bij de openbaarmaking worden ten minste
de aard, herkomstregio (van teelt indien het om geteelde gewassen gaat) binnen het
herkomstland, duurzaamheidsverklaringen en volumes in onderlinge samenhang per
inboeker gemeld. Bij volumes worden ook de absolute volumes gepubliceerd ten bate van
inzichtelijkheid.
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In het voorgestelde artikel 9.7.4.14, tweede lid van de Wet milieubeheer wordt gesteld dat
bij AMvB nadere regels worden gesteld omtrent de inhoud en de wijze van
openbaarmaking van het overzicht. Dit amendement regelt tevens een parlementaire
voorhangprocedure ten aanzien van deze AMvB.
Ingetrokken.
Artikel I, onderdeel C, vervallen artikel 9.7.4.4, vijfde lid, 9.7.4.8, vijfde lid en
9.7.4.12a, vierde lid
Artikel I, onderdeel C, na artikel 9.7.4.12a
12  13 (Van Gerven) over verankering en nadere uitwerking van de normstellingen en
basismechanismen van verificatie.
Via dit amendement worden de normstellingen en de basismechanismen van verificatie in
de Wet milieubeheer verankerd en uitgewerkt per algemene maatregel van bestuur met
voorhang.
Verworpen. Voor: PvdD en SP.
Artikel I, onderdeel C, artikel 9.7.4.7
9 (Van Veldhoven) dat de NEa de taak geeft van de registratie en openbaarmaking van de
prijs van HBE’s en het volume van de handel in HBE’s.
De vereenvoudiging van de registratieplicht brengt het risico met zich mee dat de markt
voor biobrandstoffen en de markt voor HBE’s minder transparant zullen worden. Registratie
en openbaarmaking van de prijs van HBE’s en het volume van de handel in HBE’s is één
van de manieren om de transparantie over deze markt te vergroten. Het is daarom van
belang dat registratie en openbaarmaking van de prijs van HBE’s en het volume van de
handel in HBE’s gegarandeerd is. Met dit amendement wordt dit daarom als taak aan de
Nederlandse Emissieautoriteit toebe-deeld. De vereisten aan registratie en
openbaarmaking kunnen worden vastgesteld bij AmvB.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66,
GroenLinks, PvdD en SP.
Artikel I, onderdeel C, artikel 9.7.4.14, eerste lid
8  20 (Van Veldhoven/Van Gerven) dat strekt tot aanpassing van de
openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de
vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen.
Op grond van artikel 9.7.4.14 van de Wet milieubeheer stelt de Nederlandse Emissie
Autoriteit jaarlijks een rapportage samen, waarin op bedrijfsniveau verslag gedaan wordt
van de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de
markt brengen. Het gaat om bedrijven die brandstoffen leveren aan de Nederlandse markt,
de inboekende partijen. In een algemene maatregel van bestuur zal de rapportageplicht
van de NEa uitgewerkt worden.
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Doel van dit amendement is dat in de rapportage door de NEa zoveel mogelijk
transparantie wordt gegeven over de aard, geografische herkomst en duurzaamheid van de
vloeibare biobrandstof die de grotere oliemaatschappijen uitslaan. Dat vergroot het
bewustzijn over biobrandstoffen, en geeft de consument de mogelijkheid een
geïnformeerde keuze te maken voor een leverancier.
Artikel 9.7.4.14 regelt de openbaarmaking van gegevens over de door de inboekers
ingeboekte hoeveelheden hernieuwbare energie vervoer. In de tweede volzin van artikel
9.7.4.14 is artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van overeenkomstige
toepassing verklaard. Deze kan de gewenste transparantie echter in de weg staan, dus
wordt voorgesteld deze te laten vervallen.
De informatie moet voor iedereen inzichtelijk gemaakt worden, dus openbaar worden
gemaakt. Deze informatie is bekend, waardoor dit amendement slechts beperkte extra
inspanningen met zich mee zal brengen voor bedrijven en de NEa.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld hoe die openbaarmaking precies zal
plaatshebben.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66,
GroenLinks, PvdD en SP.
Artikel I
14 (Van Gerven) waarin een parlementaire voorhangprocedure wordt voorgesteld ten
aanzien van een aantal delegatiegrondslagen.
Dit amendement strekt ertoe een parlementaire voorhangprocedure in te voegen voor de
nadere uitwerking van de voorgestelde systematiek die nu op een aantal plaatsen in het
wetsvoorstel wordt geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Hierbij
wordt aangeknoopt bij de systematiek van het centrale artikellid rondom voorhang in de
Wet milieubeheer, artikel 21.6, vierde lid. Met dit amendement wordt in ieder geval
geregeld dat het voorgenomen Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 zal worden
voorgehangen.
Verworpen. Voor: PVV, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de
PvdD en de SP.

Moties
15  ?? (Van Gerven en Van Veldhoven) over een onafhankelijke evaluatie waarbij
douanegegevens geanalyseerd worden om te bezien of de kwantiteit van de daadwerkelijke
importstromen overeenkomt met de gegevens uit het HBE-systeem.
Aangenomen. Voor: CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks,
PvdA, PvdD en SP.
19 (Van Veldhoven en Van Gerven) over de mogelijkheid om op nationaal niveau striktere
percentages te hanteren dan op Europees niveau.
Aangehouden.
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17 (Jan Vos) over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix.
Aangenomen. Voor: CDA, ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein,
D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.
18 (Van Veldhoven c.s.) over inzichtelijk maken welke hoeveelheden ruwe olie worden
geïmporteerd.
Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66,
GroenLinks, PvdD en SP.

