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 datum 8 november 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34443 

Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in 

verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling 

van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 8 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, 

de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch 

stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdelen A en B 

7 (De Caluwé) over het niet verstrekken van gegevens over de shopomzet ten behoeve 

van het biedboek 

 

Het amendement regelt dat de huurder van het verkooppunt van motorbrandstoffen geen 

concurrentiegevoelige gegevens over de shopomzet ten behoeve van het biedboek voor de 

veiling verstrekt. De shopomzet staat los van de verkoop van motorbrandstoffen en 

informatie daarover is niet nodig voor het onderbouwd uitbrengen van een bod op een 

bepaalde locatie. De motorbrandstoffenomzet bevat voldoende informatie over het aantal 

voertuigen dat bij de pomp tankt en over het potentieel van de locatie van de pomp. De 

shopomzet is afhankelijk van de marketing en de inzet van de huurder van het 

verkooppunt en zegt niets over de hoeveelheid verkochte brandstof. Een andere huurder 

met een ander marketingbeleid kan immers een andere shopomzet genereren.  



 

 

 blad 2 

 

 

Aangenomen. Voor: 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de 

ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, onderdeel B 

8 (Koolmees) over het uitsplitsen van gegevens per jaar 

 

Dit amendement beoogt de biedende partijen waardevollere informatie te bieden door de 

gegevens per jaar in het biedboek op te laten nemen. Door de gegevens per jaar kunnen 

biedende partijen zien welke ontwikkeling er zit in de afzet van brandstof, kaartliters en 

shopomzet. 

Verworpen. Voor: de PvdD, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA 

en de PVV. 

 

 

 


