
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
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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: 
 
30857  Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 april 2007 met algemene 
stemmen aangenomen 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel Bb 
10 (Jan Jacob van Dijk/Smeets) 
Regiostimulering en voorlichting worden nu wettelijke taken. Belangrijk voor de uitvoering 
van deze taken is voldoende draagvlak onder de heffingsplichtigen voor deze taak. Daarom is 
een snellere eerste evaluatie op deze punten op zijn plaats. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel I, onderdeel G, punt c 
8 (Smeets) 
Gelet op de verkleining van het aantal bestuursleden en de schaalvergroting 
van de Kamers, is het van belang dat de algemene besturen van de Kamers een goede 
afspiegeling vormen van de landelijke én regionale ondernemers- en werknemersorganisaties, 
alsmede de niet aangesloten organisaties. Daarom dient een benoemingscode ontworpen te 
worden die de status krijgt van ministeriële regeling en moet voorzien in een mechanisme dat 
bewerkstelligt dat de moeilijk organiseerbare groepen voortaan zullen zijn vertegenwoordigd 
in de algemene besturen van de Kamers van Koophandel. Onder die groepen moeten in ieder 
geval begrepen moeten worden de ZZP’ers, allochtone ondernemers, vrouwen en innovatieve 
ondernemingen. De ministeriële regeling wordt voorgehangen bij de Staten-Generaal, 
alsmede wijzigingen daarop. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel Aia 
Artikel VIIIa 
11(Aptroot) 
De kleine agrarische ondernemingen zijn bij de behandeling van de Handelsregisterwet 
vrijgesteld van de heffingen 2 en 3 (regiostimulering en voorlichting). De argumentatie dat 
deze ondernemingen veelal géén gebruik maken van de diensten van de kamers van 
koophandel die vallen onder de heffingen 2 en 3 geldt ook voor de andere kleinste 
ondernemers. Om deze ondernemers te ontlasten en de ongelijkheid tussen agrarische 
ondernemingen en andere ondernemingen te voorkomen, moeten naast agrarische 
ondernemingen ook zelfstandige ondernemingen met één werknemer (de ondernemer zelf) 
worden vrijgesteld van heffingen 2 en 3. 
Door deze wijziging wordt tevens de toezegging gestand gedaan dat de heffingen 2 en 3 
vervallen voor de pensioen BV’s van ondernemers. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en de PVV 
 
MOTIES 
 
12 (Aptroot/Van der Vlies) over het door de kamers verlagen van het totaal van de heffingen 
met tenminste 10% 
Verworpen. Voor: SP, D66, PvdD, VVD, SGP en de PVV 
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