
 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 april 2006 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29863  Regeling van een onafhankelijke uitoefening van risicobeoordeling door de 

Voedsel en Waren Autoriteit (Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel 
en Waren Autoriteit)  

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 4 april 2006 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
AANGENOMEN AMENDEMENT 
 
 
Invoeging van een nieuw artikel 11a 
12→17 (Waalkens) 
Met dit amendement wordt beoogd na vijf jaar middels een evaluatie te bezien in hoeverre de 
wet bijdraagt aan een onafhankelijke positie van de VWA. Vragen die in de evaluatie in ieder 
geval aan de orde moeten komen betreffen de meerwaarde van deze wet ten opzichte van de 
onafhankelijkheid welke is geregeld in het staatstoezicht zoals geregeld in de 
Gezondheidswet, en de relatie met EFSA. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
VERWORPEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikel 4 
9 (Waalkens) 
Met dit amendement wordt beoogd dat de directeur onderzoek van de VWA zelfstandig en 
onafhankelijk kan opereren en de onderzoeksuitkomsten zonder voorafgaande goedkeuring 
door de ministers van LNV en VWS aan de Tweede Kamer ter beschikking stelt. Hierdoor is 
de Tweede Kamer gelijk met het kabinet geïnformeerd en hoeft niet te wachten op de 
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kabinetsreactie. Het is vervolgens aan de ministers met een kabinetsreactie op de 
onderzoeksresultaten te komen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en ChristenUnie. 
 
 
Invoeging van een nieuw artikel 4a 
10 (Waalkens) 
Dit amendement regelt dat de Tweede Kamer zelf opdrachten kan verlenen aan de VWA om 
onderzoek te verrichten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en ChristenUnie. 
 
 
Vervanging artikel 7, eerste lid 
11→14 (Waalkens) 
Het amendement regelt dat behalve de wetenschap ook de maatschappelijke 
organisaties in de Raad van Advies deel nemen. Hiermee wordt beoogd de aansturing van het 
VWA-onderzoek en de vraagstelling beter aan te laten sluiten op de maatschappelijke vragen. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en D66.  
 
 
MOTIES 
 
15 (Koopmans) over nadere voorwaarden bij beleidsaanpassingen nav adviezen van de VWa 
met name inzake de Nederlandse concurrentiepositie 
Ingetrokken 
 
16 (Van den Brink) over nadere voorwaarden bij beleidsaanpassingen nav adviezen van de 
VWa met name inzake de Nederlandse concurrentiepositie 
Ingetrokken 
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