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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28174  Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband met de 

financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector uit de 
algemene middelen 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 december 2002 
aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I ond E 
24 → 40 (Kortenhorst c.s.) 
Met de voorgestelde wijziging wordt vastgelegd dat de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet de door hem verkregen veilingopbrengsten 
kan aanwenden voor de financiering van de hem 
opgedragen wettelijke taken, zoals het verzorgen van systeemdiensten en 
het treffen van voorzieningen in verband met de leveringszekerheid. 
Hierdoor kunnen de bij afnemers in rekening te brengen tarieven van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden verlaagd. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland, CDA, LPF, 
ChristenUnie en SGP. 
 
Artikel II 
42 → 52, I (Kortenhorst c.s.) 
In de Gaswet wordt opgenomen dat de beheerder van het landelijke 
hogedrukgastransportnet tot taak heeft de leveringszekerheid te 
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waarborgen. Bij algemene maatregel van bestuur zullen regels worden 
gesteld omtrent de wijze waarop deze taak moet worden uitgevoerd. Voor 
een goede uitvoering van genoemde wettelijke taak is medewerking van 
andere bedrijven, waaronder in ieder geval de exploitant van het 
Groningenveld en de beheerders van gasopslaginstallaties, noodzakelijk. 
Deze verhouding tussen de beheerder van het landelijke hogedrukgastransportnet 
en andere bedrijven zal een uitwerking krijgen in de vast te 
stellen algemene maatregel van bestuur. Aangezien de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur raakt aan de belangen van een grote 
groep betrokkenen is voorzien in inspraak op het ontwerp van de 
algemene maatregel van bestuur. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, CDA, 
LPF, ChristenUnie en SGP. 
 
Artikel II 
43 → 53, I (Kortenhorst c.s.) 
De liberalisering van de gasmarkt kan mogelijk tot gevolg hebben dat 
gasstromen zich zullen verplaatsen. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van 
gasnetten mogelijk in het gedrang komen. De gastransportbedrijven 
hebben op grond van artikel 15 Gaswet de mogelijkheid gastransport te 
weigeren, wanneer uitvoering van het transport de betrouwbaarheid van 
het gasnet in gevaar brengt. De betrouwbaarheid van de gastransportnetten 
is echter een wezenlijk onderdeel van de energievoorziening en 
daarmee een publiek belang waarvoor de Minister een rechtstreekse 
verantwoordelijkheid dient te dragen. De toekenning van een 
bevoegdheid een gastransportbedrijf op te dragen een of meer gastransporten 
met voorrang af te handelen stelt de Minister in staat zijn verantwoordelijkheid 
voor een betrouwbare energievoorziening ook in een 
geliberaliseerde energiemarkt waar te maken. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, CDA, 
ChristenUnie, SGP en LPF. 
 
Artikel II, laten vervallen ond aA 
36 → 46, IA (Kortenhorst c.s.) 
Bij de zesde nota van wijziging wordt aan de directeur van de Dte een 
bevoegdheid toegekend tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan 
een energiebedrijf in verband met het niet naleven van regels omtrent 
switchen. Door het tijdstip waarop de zesde nota van wijziging is 
ingediend is de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet in de gelegenheid 
gesteld zich een oordeel te vormen over de inhoud en betekenis van deze 
vergaande aan de directeur van de Dte toe te kennen bevoegdheid. 
Teneinde de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de gelegenheid te 
stellen zich een goed oordeel te vormen over de voorgestelde regeling 
wordt deze thans uit het wetsvoorstel gehaald. In een op een later tijdstip 
in te dienen wetsvoorstel kan dit onderwerp door de regering alsnog aan 
de orde worden gesteld. 
Aangenomen. Voor stemden SP, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, LPF en SGP. 
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Artikel IIA nieuw ond bAa 
50, I (Giskes) 
De directeur van de Dte is belast met het toezicht op de naleving op de 
energiesector. Het handhavingsplan strekt er toe de toepassing en het 
gebruik van handhavingsinstrumenten door de directeur van de Dte meer 
inzichtelijk en voorspelbaar te maken voor marktpartijen. De inhoud en 
strekking van deze regeling komen geheel overeen met de regeling van 
het handhavingsplan als opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Mededingingswet in verband met het omvormen van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan. Vanwege de 
aankomende liberalisering van de energiemarkt is spoedige inwerkingtreding 
van de regeling omtrent het handhavingsplan echter gewenst. Het 
voorgestelde amendement voorziet hierin door in het onderhavige 
wetsvoorstel dezelfde bepaling inzake het handhavingsplan op te nemen 
als die in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet. Indien 
onderhavig wetsvoorstel eerder eerder in werking treedt dan het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet, vervalt de regeling in 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet en andersom. Op 
deze manier wordt gegarandeerd dat het handhavingsplan zo snel als 
mogelijk wordt ingevoerd. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en 
LPF. 
 
Artikel IIA laten vervallen ond dA 
33 → 43 (Kortenhorst c.s.) 
Met de voorgestelde regeling wordt de in artikel 16 lid 2 onderdeel d 
omschreven wettelijke taak van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet gecontinueerd en nader uitgewerkt. Het is onwenselijk 
de regionale netbeheerders met deze taak te belasten, aangezien hierdoor 
de onafhankelijkheid van het netbeheer in het geding komt. In verband 
met een goede uitvoering van de hierboven genoemde wettelijke taak is 
het wenselijk dat de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie 
regels stelt met betrekking tot de wijze waarop deze taak door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet moet worden uitgevoerd. 
Tevens kunnen regels worden gesteld die de rechtsverhouding 
tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en andere 
partijen, zoals producenten, regionale netbeheerders en verbruikers, 
nader invulling geven. Aangezien deze regels in een aantal individuele 
gevallen een ongewenste uitwerking kunnen hebben is voorzien in een 
aan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie toegekende 
ontheffingsbevoegdheid. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland, CDA, 
ChristenUnie en SGP. 
 
Artikel II 
41 (Kortenhorst c.s.) 
De liberalisering van de gasmarkt kan mogelijk tot gevolg hebben dat 
gasstromen zich zullen verplaatsen. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van 
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gasnetten mogelijk in het gedrang komen. De gastransportbedrijven 
hebben op grond van artikel 15 Gaswet de mogelijkheid gastransport te 
weigeren, wanneer uitvoering van het transport de betrouwbaarheid van 
het gasnet in gevaar brengt. De betrouwbaarheid van de gastransportnetten 
is echter een wezenlijk onderdeel van de energievoorziening en 
daarmee een publiek belang waarvoor de Minister een rechtstreekse 
verantwoordelijkheid dient te dragen. De toekenning van een 
bevoegdheid een gastransportbedrijf op te dragen een of meer gastransporten 
met voorrang af te handelen stelt de Minister in staat zijn verantwoordelijkheid 
voor een betrouwbare energievoorziening ook in een 
geliberaliseerde energiemarkt waar te maken. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel IIA ond D 
17 → 29 → 38 → 49 (Crone c.s.) 
In de zesde nota van wijziging is bepaald dat het privatiseringsverbod 
voor lokale en regionale netwerken met een periode van ten hoogste zes 
maanden (eenmalig) kan worden verlengd. Dit is een onwenselijke 
situatie. Met de voorgestelde wijzigingen wordt bewerkstelligd dat de 
termijn waarvoor een verbod tot privatisering van netbeheerders geldt bij 
ministeriële regeling zo nodig verschillende malen kan worden verlengd 
met een in de desbetreffende regeling te bepalen termijn. Daarmee kan de 
termijn waarvoor het privatiseringsverbod geldt worden afgestemd op de 
stand van de wetgeving en de actuele ontwikkelingen in de energiemarkt. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en 
Leefbaar Nederland. 
 
Artikel IIA ond D 
45 (Kortenhorst c.s.) 
De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet kennen een systeem waarbij 
levering van energie aan beschermde afnemers is voorbehouden aan 
distributiebedrijven die beschikken over een daartoe strekkende 
vergunning, de zogeheten vergunninghouders. Beschermde afnemers zijn 
derhalve gebonden aan hun regionale (vergunninghoudende) distributiebedrijf. 
Privatisering van deze distributiebedrijven is ongewenst, 
aangezien daarmee publieke monopolies worden omgezet in private 
monopolies. De voorgestelde wijziging breidt het tijdelijke verbod van 
privatisering uit tot deze distributiebedrijven. 
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het slot van het 
opschrift toegevoegd: en vergunninghouders. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF. 
 
Artikel III 
21 → 39 (Kortenhorst c.s.) 
De genoemde artikelen bevatten een regeling omtrent de toelaatbaarheid 
van door netbeheerders gehanteerde algemene voorwaarden. 
De genoemde artikelen stellen representatieve organisaties van afnemers 
in staat op voet van gelijkheid met netbeheerders te onderhandelen over 
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de inhoud van algemene voorwaarden. Door afnemers een grotere rol te 
geven bij de totstandkoming van door netbeheerders gehanteerde 
algemene voorwaarden wordt het zelfregulerende vermogen van de 
energiesector vergroot. Met de voorgestelde regeling krijgen ook 
afnemers, in aanvulling op de directeur Dte en de netbeheerders een 
duidelijke belangrijke rol bij het oplossen van de zich thans voordoende 
problemen in de geliberaliseerde energiemarkt. Daarmee wordt tevens 
een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van randvoorwaarden 
waarbij liberalisering van het segment kleinverbruikers mogelijk wordt. 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, CDA, 
SGP, LPF en Groep De Jong. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IIA 
18 → 30 (Stuger) 
Het uitgangspunt van de elektriciteitswetgeving is unbundling van 
levering en transport. De netbeheerder kan derhalve niet gehouden 
worden activiteiten te verrichten die levering waarborgen. De pragmatische 
oplossing is om in de betrekkelijk risicovrije markt, i.e. tot 1/7/2004, 
deze taak bij de netbeheerders te leggen, en zo de sector de kans te geven 
in de tussentijd met een alternatief te komen. 
Verworpen. Voor stemde de fractie van de LPF. 
 
Artikel IIA ond B 
19 → 31 → 37 (Stuger) 
De consistentie en logica is er mee gediend om ook bij de vaststelling 
van de netwerktarieven met het oog op de uitvoering van de wettelijke 
taken van de netbeheerder de belangen, zoals genoemd in artikel 58 lid 1 
sub a, te waarborgen. 
De methode tot vaststelling van de kortingen zoals de DTe tot dusverre 
heeft gehanteerd, heeft een remmende werking op de investeringen van 
de netbeheerders en is derhalve schadelijk voor de betrouwbaarheid en 
de veiligheid van de netten. 
In de methode die de directeur zal moeten gaan vaststellen dienen ook 
veiligheid en betrouwbaarheid te worden meegewogen bij een onderlinge 
vergelijking van de niveaus van efficiency van de verschillende 
netbeheerders. 
Verworpen.  Voor stemden SP, D66 en LPF. 
 
Artikel IIA nieuw ond E 
51 (Crone) 
Door dit amendement wordt in de Elektriciteitswet 1998 een verbod tot 
privatisering van de aandelen in de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet opgenomen. Een voorstel voor eenzelfde bepaling is 
opgenomen in amendement nr. 13 inzake het voorstel voor een wet tot 
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wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van 
de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (kamerstukken II 
2002/2003, 28 665). Voor een toelichting op de wenselijkheid van het 
verbod wordt dan ook verwezen naar de toelichting op dat amendement. 
Teneinde de kans te vergroten dat het privatiseringsverbod ook daadwerkelijk 
op korte termijn tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt 
voorgesteld de bepaling ook in het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Overgangswet elektriciteitsproductiesector op te nemen. Omdat beide 
bepalingen gelijkluidend zijn, kunnen er geen problemen rijzen, ongeacht 
welke van beide wetsvoorstellen het eerst tot wet wordt verheven en in 
werking treedt. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. 
 
Artikel III 
20 (Stuger) 
Het is in verband met de rechtszekerheid onwenselijk dat bepalingen 
rond tarieven in werking treden met terugwerkende kracht. Met het 
verlenen van terugwerkende kracht dient zeer terughoudend te worden 
omgegaan. Bovendien heeft de RvS hierover geen advies kunnen 
uitbrengen. 
Verworpen. Voor stemden SP, PvdA, LPF en Groep De Jong. 


