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A BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 19 november 2013 

Bij brief van 12 september 2013 heb ik een wetswijziging aangekondigd 
voor de verlaging van de transportkosten voor de energie-intensieve 
industrie. Het was mijn bedoeling om dit wetsvoorstel in het eerste 
kwartaal van 2014 bij de Tweede Kamer in te dienen met het oog op 
inwerkingtreding per 1 januari 2015. 

Op 18 september 2013 voerde ik een algemeen overleg met de Tweede 
Kamer over Aldel, waarin de nijpende situatie voor energie-intensieve 
bedrijven aan de orde kwam omdat concurrenten in Duitsland een 
aanzienlijk lagere prijs betalen voor energie, waaronder fors lagere 
transportkosten. Na overleg met de Kamer heb ik toen besloten het 
wetsvoorstel al met ingang van 1 januari 2014 in te willen voeren. 

Het wetsvoorstel is eind oktober bij de Tweede Kamer ingediend. De 
Tweede Kamer heeft de behandeling van dit voorstel voortvarend ter hand 
genomen. 

Ik vind het van groot belang dat het wetsvoorstel op 1 januari 2014 tot 
stand komt want pas na totstandkoming van dit wetsvoorstel heeft de 
energie-intensieve industrie duidelijkheid over de transporttarieven voor 
het jaar 2014. Deze duidelijkheid wil ik op zo kort mogelijke termijn 
bieden. 

Ik doe dan ook het verzoek aan u om dit wetsvoorstel, als het is aange-
nomen in de Tweede Kamer, ook in de Eerste Kamer voortvarend te 
behandelen. Ik realiseer mij dat dit niet vanzelfsprekend is in de voor u 
toch al drukke periode tot het kerstreces. Om uw Kamer in de gelegenheid 
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te stellen tijdig kennis te nemen van de inhoud van dit wetsvoorstel bied 
ik u aan de komende weken alvast een technische briefing te verzorgen 
over dit wetsvoorstel. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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