
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 Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29276  Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met 

de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 juni 2004 met algemene 
stemmen aangenomen.  
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel B 
10→11→12 (Heemskerk) 
Dit amendement beoogt de boete voor het niet nakomen van de medewerkingsplicht te 
verhogen, teneinde de effectiviteit van dit instrument te vergroten. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel IIIA 
15→18→19 (Aptroot en Ten Hoopen) 
Op basis van de bestaande Mededingingswet zijn ontheffingen voor brancheorganisaties 
mogelijk, al dan niet op basis van aangepaste statuten en verenigingsstructuren. In de nota van 
wijziging is opgenomen dat al deze ontheffingen vervallen, waardoor de eerder gegeven 
toestemming en rechtszekerheid vervallen. Met dit amendement blijft het mogelijk de 
bestaande ontheffingen voor de resterende looptijd te handhaven. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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Artikel IIIa 
14→17 (Ten Hoopen en Aproot) 
Dit amendement beoogt beroepsprocedures met betrekking tot beschikkingen op grond van de 
artikelen 17, 22 en 23 van de Mededingingswet, waarop op het moment van wijziging van de 
Mededingingswet in verband met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 
139/2004 nog niet is beslist, onder het oude recht af te laten ronden. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IIIa 
13 (Ten Hoopen) 
Met dit amendement wordt voorzien in een overgangsregeling voor bestaande ontheffingen. 
Ten aanzien van ontheffingen waarvan de werkingsduur is verstreken voor de datum waarop 
de in artikel IIIa genoemde overgangsperiode is beëindigd geldt dat zij vervallen op het 
moment dat de werkingsduur van de betreffende ontheffing is verstreken. Voor ontheffingen 
waarvan de werkingsduur zich uitstrekt over de in artikel IIIa bedoelde overgangsperiode 
geldt dat deze ontheffingen van rechtswege vervallen op het moment waarop de 
overgangsperiode is afgelopen. Een overgangsperiode van twee jaar geeft de ondernemers de 
gelegenheid zich in te stellen op de nieuwe situatie. 
Ingetrokken 
 
 
MOTIES 
 
16 (Gerkens) over goede advisering bij de afweging al of niet ontheffing aan te vragen 
Afgevoerd van de agenda 
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