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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33493 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet  

(wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, het CDA, 

de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden 

voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

  

Artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdeel ar, aanhef 

Artikel II, onderdeel A, onder 2, onderdeel an, aanhef 

10  14  15 (Leegte) 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel een verduidelijking aan te brengen met 

betrekking tot de wettelijke definitie van het begrip «directe lijnen». De verduidelijking 

betreft de definiëring van het begrip «directe lijnen». Een directe lijn is een aanvulling op 

het stelsel van openbare en gesloten distributiesystemen. Een directe lijn verbindt de 

productie-installatie van een producent van elektriciteit – buiten het stelsel van het 

openbare en gesloten distributiesystemen om – met één of meer verbruikers van 

elektriciteit. Aangezien bij een directe lijn een producent meerdere verbruikers (eigen 

vestigingen, dochtermaatschappijen of derden) van elektriciteit kan voorzien, kan een 

directe lijn uit meer dan één verbinding bestaan. Met de voorgestelde aanpassing van de 

definitie van directe lijn wordt vastgelegd dat een directe lijn zowel kan bestaan uit één 
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alsook uit meerdere verbindingen gelegen tussen de productie-installatie van een 

producent en de elektriciteit verbruikende installaties van de verbruikers. 

Dezelfde aanpassing met betrekking tot de wettelijke definitie van «directe lijnen» wordt 

voorgesteld ten aanzien van de Gaswet, alwaar het leidingen in plaats van verbindingen 

betreft. 

Aangenomen. Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel G 

16 (Jan Vos) 

Invoering van een transporttarief voor afnemers die elektriciteit invoeden op het net is een 

wezenlijke verandering van de regulering van het transporttarief. Om deze reden regelt de 

indiener met dit amendement dat een voorhangprocedure wordt ingesteld voor het 

opstellen van de algemene maatregel van bestuur uit artikel 29, tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998. 

Aangenomen. Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA,  

PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel N 

Artikel II, onderdeel I 

9 (Leegte) 

Dit amendement regelt dat het wettelijk vastgelegde recht op keuzevrijheid van leverancier 

van elektriciteit of gas expliciet gelding krijgt voor een ieder die energie (elektriciteit, gas) 

produceert of verbruikt en verzoekt om aansluiting op een openbaar net of gesloten 

distributiesysteem. Op basis van een strikte lezing van de huidige wettekst tekst zou, aldus 

de indiener, namelijk kunnen worden gesteld dat alleen personen die reeds energie 

produceren of verbruiken – en dus niet personen die voornemens zijn dit te doen – een 

wettelijk geborgd recht op keuzevrijheid van leverancier zouden hebben. 

Het recht op keuzevrijheid is vastgelegd in artikel 86g van de Elektriciteitswet 1998 en 

artikel 66f van de Gaswet. Dit recht op keuzevrijheid van leverancier verbiedt restrictieve 

handelspraktijken, zoals onredelijk lange opzegtermijnen voor leveringscontracten of aan 

een producent of verbruiker opgelegde beperkingen met betrekking tot het contracteren 

van een of meer leveranciers van hun keuze. Indien een verbruiker gebruik wenst te 

maken van zijn keuzevrijheid van leverancier, heeft hij een wettelijk recht zijn installatie af 

te koppelen van de directe lijn waarop hij is aangesloten. Vervolgens kan hij een beheerder 

van een openbaar net of een gesloten distributiesysteem verzoeken om een aansluiting op 

dit net. 

Op de beheerder van een openbaar net of een gesloten distributiesysteem 

rust een wettelijk geborgde aansluitplicht. Om buiten twijfel te stellen dat ook een 

producent of verbruiker van energie die verzoekt om een aansluiting op een openbaar net 

of gesloten distributiesysteem een wettelijk geborgd recht heeft op keuzevrijheid van 

leverancier, worden de artikelen 86g van de Elektriciteitswet 1998 en 66f van de Gaswet 

middels dit amendement aangepast. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie,  VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 
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Artikel II, onderdeel E, artikel 11 

11  13  24 (Paulus Jansen) 

De toegestane bandbreedte van de gaskwaliteit heeft invloed op de doelmatigheid, 

veiligheid, leveringszekerheid en de duurzaamheid van distributie, transport en toepassing 

van het gas. Ook de totale maatschap-pelijke kosten van aanvoer, (tussen)opslag, 

blending, distributie en toepassing/gebruik worden beïnvloed door de wettelijke eisen die 

gesteld worden aan de gaskwaliteit. Tot dusver zijn de criteria die gehanteerd worden voor 

de bepaling van de toegestane bandbreedte vastgelegd bij ministeriële regeling, in de 

Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas. Het amendement legt de criteria vast bij 

wet, waarbij ook nadrukkelijk wordt aangegeven dat optimalisatie van de totale 

maatschappelijke kosten upstream/downstream een rol speelt bij het vaststellen van de 

bandbreedte. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

8 (Klever) 

Vanwege de te verwachten explosieve groei van zonne-energie komt de houdbaarheid van 

de salderingsregeling onder druk te staan. In 2012 is er 3,5 keer zoveel vermogen aan 

zonnepanelen bij geplaatst ten opzichte van het jaar ervoor. Gezien de dalende tendens in 

de prijzen voor zonnepanelen en de oplopende energiebelasting is het zeer aannemelijk dat 

deze trend zich zo voortzet. Waardoor er in plaats van de huidige tientallen miljoenen 

straks voor honderden miljoenen per jaar belastingvrij gesaldeerd kan worden, zo blijkt uit 

berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet kondigt aan de 

houdbaarheid te bekijken, maar middels dit wetsvoorstel wordt de salderingsregeling eerst 

nog verder uitgebreid door de grens van 5000 kWh te laten vervallen. Dit is dus 

inconsequent beleid en bovendien misleidend richting consumenten die overwegen 

zonnepanelen aan te schaffen of op een andere manier zelf stroom op te wekken en terug 

te leveren. Middels dit amendement dat de salderingsregeling volledig afschaft en wordt 

bovengenoemde inconsequentie tegengegaan en duidelijkheid gegeven aan de consument. 

Terwijl het financiële risico voor de schatkist wordt vermeden en de consument die zelf 

stroom invoedt zich verzekerd weet van een redelijke vergoeding voor iedere zelf 

ingevoede kWh. Voor de huidige invoeders is er een overgangstermijn opgenomen van 2 

jaar. Daarnaast ziet het amendement toe op het praktische obstakel voor mensen met een 

draaischijfmeter die niet in staat zijn op te meten hoeveel elektriciteit de consument 

precies afneemt of invoedt. Deze mensen zullen hun meter dus moeten vervangen willen 

zij aanspraak maken op een redelijke vergoeding. Er is echter voor gekozen om geen 

verplichting op te nemen om een zogenaamde «slimme meter» te installeren (dit i.v.m. 

mogelijke frictie met de privacy). Afnemers kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen een 

extra meter aan te schaffen, die de ingevoede elektriciteit opmeet. Dit is geregeld in 

onderdeel I van het amendement, waar expliciet wordt gesproken van «meetinrichting, 

onderscheidenlijk meetinrichtingen». Ook hiervoor is de eerder genoemde 

overgangstermijn van 2 jaar van toepassing. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS en SP 
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Artikel I, onderdeel J 

12 (Paulus Jansen) 

Met dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd dat stroomproductie vóór de 

individuele meters van bewoners van een vereniging van eigenaars met het particuliere 

gebruik achter die meters wordt verrekend. Salderen voor leden van verenigingen van 

eigenaars mag uitsluitend plaatsvinden voor zelflevering door middel van installaties aan of 

op het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt. De aan het net onttrokken 

elektriciteit door het lid of diens huurder van de vereniging van eigenaars wordt 

verminderd met een deel van de op het net ingevoede elektriciteit door de vereniging van 

eigenaars. In de algemene maatregel van bestuur zal de precieze manier van verrekening 

worden uitgewerkt. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, SP en PvdD 

 

Diverse artikelen 

17 (Klever) 

Dit amendement regelt dat het expliciet rekening houden met het belang van 

duurzaamheid bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas 

vervalt. De afweging van dit belang is namelijk geen taak van de toezichthouder, maar een 

politieke afweging. Het laten vervallen van het expliciet rekening houden met het belang 

van duurzaamheid laat het rekening houden met de voorzieningszekerheid en een redelijk 

rendement op investeringen onverlet. 

Verworpen. Voor: PVV en SP 

 

Moties 

 

18 (Paulus Jansen) over een voorstel voor de schaalgrootte en gebiedsafbakening bij 

regionale netbeheerders  

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

19 (Paulus Jansen) over een evaluatie van uitgangspunten voor de berekening van het 

toelaatbaar rendement  

Verworpen. Voor: PVV, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP 

 

20 (Leegte) over een verduidelijking van de definities van "verbinding" en "installatie"  

Ingetrokken 

 

21 (Agnes Mulder/Van Veldhoven) over een langetermijnvisie op energiebelasting  

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD 

en SP 

 

22 (Van Veldhoven) over het vrijstellen van het producententarief van particuliere groene 

stroom  

Aangehouden  

 


