
Amendementen zijn in de 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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 Den Haag, 18 oktober 2006 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30433  Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten 

alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de 
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet 
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming 
aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 
1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere 
wetten (Veegwet EZ 2005) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 oktober 2006 met 
algemene stemmen aangenomen 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Nieuw artikel 0I 
8 (Crone c.s.) 
Dit amendement beoogt om toezichthouder Dte in de gelegenheid te stellen nadere regels te 
stellen ten aanzien van de voorwaarden die leveranciers hanteren ten opzichte van 
vergunninghouders. Onder deze voorwaarden vallen in ieder geval de bankgaranties die 
moeten worden gesteld voor levering van gas. Deze bankgaranties zouden niet meer dan 
twee maanden moeten omvatten. Op deze wijze kunnen de financieringskosten voor de 
gasleveranciers worden teruggebracht en wordt een mogelijke belemmering voor nieuwe 
toetreders ingeperkt. In algemene zin moet Dte met dit nieuwe artikel de mogelijkheid krijgen 
toe te zien op evenwichtige posities in de energiemarkt. 
Met algemene stemmen aangenomen  
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Artikel I 
4 (Hessels) 
In de Veegwet EZ 2005 is als gevolg van de aanvaarding van het amendement op stuk nr. 30 
027,10 bij vergissing in artikel 14 van de Gaswet een verwijzing opgenomen naar art. 81 
Gaswet. Met het voorliggende amendement komt de in artikel 14 van de Gaswet onterecht 
opgenomen verwijzing naar art. 81 Gaswet te vervallen. Aangezien het de bedoeling van het 
amendement was om beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven mogelijk te 
maken,had de verwijzing naar artikel 81 moeten worden opgenomen in artikel 61 van de 
Gaswet. Dit amendement bewerkstelligt zulks alsnog,waarmee de in het wetsvoorstel 
geslopen onjuistheid wordt hersteld. 
Met algemene stemmen aangenomen 
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