
 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 6 april 2000 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor 
Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26463  Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 april 2000 aangenomen. 
SP en GroenLinks stemden tegen. 
 
 
AMENDEMENTEN 
 
De voorzitter: Aangezien het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 91) en het amendement-
Blaauw (stuk nr. 74) zijn ingetrokken, zal over deze amendementen niet worden gestemd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 33). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van Walsem (stuk nr. 50). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Blaauw/Van den Akker (stuk nr. 72). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Stellingwerf/Van den Berg (stuk nr. 88, I). 
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De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verworpen. 
 Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 88 
voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van Walsem/Van den Akker (stuk nr. 71) tot invoeging 
van een nieuw onderdeel o. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit 
amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het nader gewijzigd amendement-Van den Akker c.s (stuk nr. 89, I) tot 
invoeging van een nieuw onderdeel r. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit nader gewijzigd amendement de andere op 
stuk nr. 89 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het gewijzigd amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 80) tot 
invoeging van een nieuw vierde lid. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigd amendement met algemene stemmen is 
aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 57) tot invoeging van een 
vierde en vijfde lid. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het nader gewijzigd amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 81, I) 
tot invoeging van de artikelen 1a t/m 1h. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit nader gewijzigd amendement met algemene stemmen is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit nader gewijzigd amendement de andere op 
stuk nr. 81 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 
 
 
In stemming komt het gewijzigd amendement-Van den Akker c.s. (stuk nr. 63, I). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigd amendement met algemene stemmen is 
aangenomen. 
** 
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In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 75) tot invoeging van een nieuw 
zesde en zevende lid. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat  de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verworpen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Blaauw (stuk nr. 45). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat het amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het tweede nader gewijzigd amendement-Van den Akker (stuk nr. 96, I) tot 
invoeging van een nieuw artikel 8a. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.  
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 61). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 24). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en 
de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van Walsem (stuk nr. 54, I). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en D66 voor 
dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 
 Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement 
 de andere op stuk nr. 54 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 37, I). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 37 
voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 
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De voorzitter: Ik stel vast dat door de aanneming van het amendement-Van den Akker (stuk 
nr. 37, II) een nieuw vijfde lid is ingevoegd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 25). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen het 
amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 62) tot invoeging van een nieuw 
artikel 25a. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen dit 
amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 Dit amendement zou het aangenomen amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 81, I) 
kunnen overlappen. Beide amendementen zullen met elkaar moeten worden vergeleken en 
zodanig in tekst gebracht moeten worden, dat het ook kan binnen de wet. Ik neem aan dat er 
uit te komen is. 
 
 
In stemming komt het amendement-M.B. Vos (stuk nr. 12). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA 
tegen het amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 38). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-M.B.Vos (stuk nr. 77). 
 
De voorzitter:  Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de 
PvdA, D66, het GPV en de RPF  voor dit amendement stemmen. De uitslag is onduidelijk en 
daarom zal er hoofdelijk moeten worden gestemd. 
 
 
De voorzitter: Voor het amendement hebben gestemd 68 leden en daartegen 69, zodat het is 
verworpen. 
 
 
In stemming komt het amendement-M.B. Vos (stuk nr. 13, I) tot invoeging van een nieuw 
artikel 30a. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
de PvdA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de 
overige fractie ertegen, zodat het is verworpen. 
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 Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 
voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het gewijzigde amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 93) tot invoeging 
van een nieuw artikel 30a. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
de PvdA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de 
overige fractie ertegen, zodat het is verworpen. 
 
 
In stemming komt het gewijzigde amendement-Blaauw (stuk nr. 65, I). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 65 
voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 39) tot invoeging van een nieuw 
artikel 32b. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-M.B. Vos (stuk nr. 14). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de 
PvdA, het CDA, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 31) tot invoeging van een 
nieuw artikel 33f. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 27). 
 
De voorzitter: Ik stel vast dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 78) tot invoeging van een nieuw 
artikel 40a. 
 
De voorzitter: Ik stel vast dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, het CDA, 
het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is verworpen. 
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In stemming komt het amendement-Van den Akker (stuk nr. 60). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit 
amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga (stuk nr. 67). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit 
amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (stuk nr. 79). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het amendement-Witteveen-Hevinga/Stellingwerf (stuk nr. 92) tot 
invoeging van een nieuw artikel 54a. 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. 
 
 
 
MOTIES 
 
De motie-M.B. Vos (26463, nr. 87) is aangehouden. 
 
In stemming komt de gewijzigde motie-Blaauw/Van den Akker (26463, nr. 86). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het 
CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
 
In stemming komt de motie-Van den Akker (26463, nr. 82). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen 
deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. 
 
 
In stemming komt de motie-Witteveen-Hevinga/Van Walsem (26463, nr. 83). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. 
 
 
 
In stemming komt de motie-Witteveen-Hevinga c.s (26463, nr. 84). 
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De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt de motie-Witteveen-Hevinga c.s. (26463, nr. 85). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 


