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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34089 

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen 3.14 en 7.6 

Hoofdstuk 5 

9 (Klever) over het schrappen van de subsidie op transporttarieven 

 

Middels dit amendement wordt de bepaling geschrapt waarmee de subsidie op de 

transporttarieven in de wet is vastgelegd. Een wettelijk verankerde structurele subsidie 

staat haaks op het doel van dit wetsvoorstel om te komen tot een kostenefficiënte 

energievoorziening op de BES-eilanden. Immers een gegarandeerd netwerktarief nodigt 

niet uit tot verbetering van de bedrijfsvoering op de energievoorziening op de eilanden. Los 

daarvan is de indiener van mening dat deze subsidie in feite een verkapte vorm van 

ontwikkelingshulp is. 

Verworpen. Voor: PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 



 

 datum 17 november 2015 

 blad 2 

 

 

 

Artikelen 3.14 en 5.1 

8 (Van Laar) dat een beperking van de maandelijkse kosten van eindgebruikers aan 

drinkwater en stroom mogelijk maakt  

 

Dit amendement beoogt om met de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES (Kamerstukken 34 

089) mogelijk te maken dat de maandelijkse kosten die eindgebruikers (consumenten en 

ondernemers) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben aan drinkwater en stroom 

worden beperkt. Momenteel bedragen die kosten regelmatig 30% van het inkomen, en dat 

is voor veel mensen een te grote aanslag op het maandelijkse budget. In Europees 

Nederland ligt dit percentage een stuk lager. Dit amendement maakt middels de 

introductie van een bijzonder tarief mogelijk dat een afwijkend variabel gebruikstarief 

gehanteerd wordt voor een deel van de afname van energie en water. Hiermee kunnen de 

maandelijkse kosten voor eindgebruikers op de BES-eilanden worden gematigd, en een 

deel van de tarieven meer in lijn worden gebracht met het gemiddelde in Europees 

Nederland. Om dit te dekken kan een aanvullende subsidie worden verleend. Hiertoe regelt 

dit amendement dat de subsidiëring, bedoeld in artikel 5.1, tevens verleend kan worden 

met als doel om een deel van de variabele gebruikskosten te dekken. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdA, de PvdD 

en de SP. 

 

 

Moties 
 

10 (Van Laar) over een bijzonder tarief voor elektriciteit 

Ingetrokken. 

 

11  (Van Laar) over drinkwatertarieven voor Caribisch Nederland 

Aangenomen. voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

12 (Klever) over geen subsidie meer voor elektriciteit- en drinkwatervoorziening op de 

BES-eilanden 

Verworpen. Voor: PVV.  

 

13 (Agnes Mulder en Van Laar)  over betaalbare en maximaal duurzame 

energievoorziening 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.  

 


