
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Inhoudelijke Ondersteuning 

 

 Den Haag, 28 juni 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de  

Vaste Commissie voor Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30336  Regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor 

financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot 

wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 juni 2006 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 26, onderdeel B 

Artikel 452, lid 2 

9 en 10 → 11 (Jan de Vries en Douma) 

In het wetsvoorstel wordt de termijn voor het indienen van een verzoekschrift bij de 

Ondernemingskamer verlengd van 2 naar 12 maanden. Naar het oordeel van de indiener geeft 

een termijn van 12 maanden een te lange periode van onzekerheid. Dat is ongewenst, mede 

vanwege het feit dat in die termijn de verslaggeving voor het volgende boekjaar al in 

voorbereiding, gepubliceerd of vastgesteld is. Met dit amendement wordt de termijn voor het 

indienen van een verzoekschrift verlengd van 2 naar 6 maanden na vaststelling van de 

jaarrekening. 

Tevens regelt dit amendement dat de termijn van 6 maanden alleen op beursgenoteerde 

ondernemingen (effectenuitgevende instellingen) van toepassing is. Voor alle overige 

instellingen is er geen reden om de bestaande termijn van 2 maanden te verlengen. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 


