
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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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Financiën 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29207  Wijziging van de Wet op de belastingen op milieugrondslag en de Wet op de 

Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen)  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 november 2003 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdelen K en Q 
Artikel II onderdeel E 
10 (Samsom) 
Het amendement stimuleert energiebesparing als gevolg van de geïntroduceerde heffing voor 
grootverbruikers. De heffingsbedragen worden gehalveerd zodra en zolang de verbruiker is 
toegetreden tot het convenant Benchmarking Energieprestaties. Rekening houdend met deze 
halvering leidt het amendement tot een extra opbrengst van 50 mln euro. Deze opbrengst 
wordt ten eerste gebruikt om de energiepremieregeling in stand te houden (zie amendement 
29 200 XI, nr.56). En ten tweede moet 7 miljoen euro ingezet worden om de Warmte Kracht 
Koppeling centrales met een elektrisch rendement van minder dan 30% een gedeeltelijke 
vrijstelling van energiebelasting te geven, corresponderend met het brandstofverbruik dat 
toegewezen kan worden aan de elektriciteitsproductie, in het geval van gas 0,38 Nm3 per 
opgewekte kWh elektriciteit.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
MOTIES 
 
11→ 13 (Samsom) over gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor WKK-centrales 
met een elektrisch rendement van minder dan 30% 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA  
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