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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33777 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-

intensieve industrie) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 

Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel E 

8 (Van Tongeren) 

De indiener beoogt met dit amendement zelf geproduceerde duurzame elektriciteit, zoals 

zonnepanelen op het dak van de fabriek, op dezelfde wijze te behandelen als elektriciteit 

uit restwarmte. Dit voorkomt dat het opwekken van duurzame energie op het terrein van 

de grootverbruiker wordt ontmoedigd doordat het niet meegenomen wordt in de 

berekening van de volumecorrectie. Met lid 9a wordt bewerkstelligd dat voor energie-

intensieve industrie waar sprake is van een installatie voor de productie van duurzame 

elektriciteit (als bedoeld in artikel 1 onderdeel u Elektriciteitswet 1998) in plaats van met 

het aan het net onttrokken elektriciteit, ook rekening wordt gehouden met «achter de 

meter» opgewekte elektriciteit. Dit door in de berekening van «bedrijfstijd» niet te rekenen 

met aan het net onttrokken elektriciteit, maar met verbruikte elektriciteit. Het gaat dan 

dus om elektriciteit die niet (eerst) op het net wordt ingevoed. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 
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Artikel I, onderdeel E, onder 2 

9  20 (Van Tongeren) 

De regeling voor duurzame elektriciteitslevering door coöperaties en verenigingen van 

eigenaren wordt onevenredig belast door het hoge transporttarief dat zij betalen. Het met 

de regeling beoogde voordeel gaat deels verloren aan deze kosten, waardoor de 

terugverdientijd relatief lang is en de regeling minder aantrekkelijk. Grote 

energieproducenten betalen nu geen transporttarief. Met dit amendement beoogt de 

indiener coöperaties en vve’s ook vrij te stellen. Deze vrijstelling geldt alleen voor 

aansluitingen die enkel worden gebruikt voor het invoeden van duurzame elektriciteit. Per 

algemene maatregel van bestuur kan later een afwijkend tarief worden ingesteld als de 

omstandigheden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld als een hoger tarief voor andere 

energieproducenten van kracht gaat. 

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

 

Artikel II 

Artikel III 

11  18  19 (Van Tongeren) 

Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling van de volumecorrectie nettarieven 

opgenomen in de wet. De indiener vindt een eenmalige evaluatie binnen vier jaar 

noodzakelijk om te bepalen welke invloed de wet heeft op het verbruik van de onder de 

volumecorrectie vallende afnemers, op de elektriciteitsproductie uit restproducten en op de 

netstabiliteit. De wet beoogt het verbruik niet te stimuleren en elektriciteitsproductie uit 

restwarmte niet te ontmoedigen. Door middel van de evaluatie moet bepaald worden of 

deze doelstellingen behaald worden. Daarnaast gaat deze wet uit van het principe dat het 

verbruik van de afnemers die onder de volumecorrectie nettarieven vallen bijdraagt aan de 

netstabiliteit. In de evaluatie kan worden onderzocht of dit zo is gebleken. 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdD. 

 

 

Moties 

 

12 (Van Tongeren)  over het verbruik van fossiele energie. 

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

 

13  ?? (Paulus Jansen) over een analyse van de bestaande kostenstructuur van de 

Nederlandse elektriciteits- en gasnetwerken. 

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

SP. 

 

14  ?? (Van Veldhoven) over een evaluatie van de gevolgen van de wetgeving met 

betrekking tot de volumecorrectie. 

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

PvdD en SP. 

 



 

 datum 6 december 2013 

 blad 3 

 

 

15 (Van Veldhoven/Leegte) over een gemeenschappelijk referentiekader voor het 

vaststellen van een nettarief. 

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

PvdA, PvdD en SP. 

 

16 (Van Veldhoven) over een korting op de transporttarieven. 

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

 

17 (Klever) over het compenseren van de lastenverzwaring als gevolg van de wetgeving. 

Verworpen. Voor: PVV en Bontes. 


