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Betreffende wetsvoorstel:
31354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen
die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn
verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de
overheid)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 24 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD stemde
tegen.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I
22 à 31 à 32 (Ten Hoopen en Vos)
Dit amendement zorgt ervoor dat de autonomie van decentrale overheden bij de
behartiging van het algemeen belang volledig gerespecteerd wordt. Decentrale overheden,
zoals provinciale staten en gemeenteraden krijgen zelf onverkort de ruimte om te bepalen
of er sprake is van een economische activiteit in het algemeen belang. Indien decentrale
overheden een economische activiteit als algemeen belang beschouwen is de wet in het
geheel niet van toepassing.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, CDA en het lid
Verdonk

Amendementen zijn in 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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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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Diverse artikelen
24 à 38 (Vos/Ten Hoopen)
Dit amendement verkort de termijn waarbinnen de evaluatie van de wet plaatsvindt van 5
jaar naar drie jaar. Tevens wordt de geldingsduur van de wet ingekort door de
horizonbepaling in artikel IV punt 2 terug te brengen van 7 jaar na 5 jaar. Ook past dit
amendement de in artikel II punten 1, 2, en 3 gestelde invoeringstermijnen aan conform
de meer gebruikelijke overgangstermijnen van 2 jaar. Hierdoor krijgt de wet het karakter
van een experimentenwet.
Aangenomen. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid
Verdonk
Artikel IV
21 à 34 (Vos/Ten Hoopen)
Dit amendement beoogt te verduidelijken welk tijdstip bedoeld wordt met “dat tijdstip” in
de laatste bijzin van artikel IV lid 2. Het gaat daarbij, in tegenstelling tot de drie andere
keren dat van “tijdstip” gesproken wordt in deze bepaling, om het voorgenomen tijdstip
van het vervallen van deze wet, vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP, CDA, PVV en het lid
Verdonk
Artikel I
23 à 33 (Ten Hoopen)
Dit procedurele amendement beoogt gemeenten, provincies en ondernemingen
rechtszekerheid te bieden en legt de verantwoordelijkheid voor regelgeving waar deze
thuishoort, namelijk bij de wetgever. Volgens het wetsvoorstel ‘kunnen’ nadere regels
worden geste ld met betrekking tot de bepaling dat lagere overheden voor producten in
diensten de integrale kostprijs in rekening moeten brengen en de norm dat
bestuursorganen overheidsbedrijven niet mogen bevoordelen. Doordat door de minister
regels kunnen worden gesteld en daartoe geen verplichting bestaat, ontstaat er
rechtsonzekerheid en bestaat de kans dat niet de wetgever, maar de NMa door middel van
beleidsregels regelgeving gaat opstellen. Met dit amendement wordt voorkomen dat de
NMa zelf beleid gaat maken. Omdat beide gevolgen onwenselijk zijn, bewerkstelligt deze
wetswijziging dat de minister altijd nadere regels ter uitwerking van de open normen van
artikel 25i en 25j stelt. Voordat de nadere regels worden opgesteld, dient de minister in
overleg te treden met eventuele betrokken ministers .
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid
Verdonk

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I
25 (Vos)
Dit amendement beoogt overheidsbedrijven van de Rijksoverheid en bestuursorganen van
de Rijksoverheid buiten de werking van het wetsvoorstel te houden. Regering en parlement
zijn zelf in staat om te bepalen of een bepaalde economische activiteit al dan niet in het
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algemeen belang is. Bij eventuele klachten kunnen ondernemers terecht bij regering en
parlement, en hoeft hiervoor niet de NMa te worden belast.
Ingetrokken
Artikel I
8 à 14 à 19 (Elias)
Het criterium voor geoorloofde ondersteuning met publieke middelen is dat een dergelijk
initiatief nog niet commercieel exploitabel is en derhalve zonder ondersteuning vanuit het
hoger onderwijs niet van de grond zou komen. Het met publiek geld beoefenen van
commerciële activiteiten werkt concurrentievervalsend. Tevens wordt de kwaliteit van
onderwijs aangetast als de bekostiging deels gebruikt wordt om marktaandeel te kopen
door onder de kostprijs commerciële diensten aan te bieden. Een uitzondering voor de vele
honderden door het Hoger Onderwijs gedreven commerciële dochterondernemingen is
derhalve, mede gelet de vele klachten, ongewenst. Het gaat hier vanzelfsprekend niet om
de kernactiviteiten zoals fundamenteel onderzoek en het onderwijs. Het gaat juist om het
soort activiteiten en onderzoek waarvoor in de markt commerciële aanbieders zijn. Dan is
een gelijk speelveld vereist en is onafhankelijke toetsing van belang. De functie van het
Hoger Onderwijs als kraamkamer van nieuwe economische activiteiten dient ten principale
gewaarborgd te blijven.
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk
Artikel I
20 à 26 (Vos)
Dit amendement beoogt te voorkomen dat gebruik van naam en beeldmerk per definitie als
verboden bevoordeling zou gaan gelden. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat in de
naam van een overheidsbedrijf de naam van de desbetreffende overheid niet meer vermeld
zou mogen worden. Dan zou het Rijksmuseum geen Rijksmuseum meer mogen heten
omdat daarin gebruik gemaakt wordt van de naam «Rijk». Een zelfde redenering geldt
voor de Staatsloterij. Maar ook een bedrijfsnaam als Havenbedrijf Rotterdam, en andere
gemeentelijke NV’s waarin de naam van de eigen gemeente gebruikt wordt, zouden
mogelijk allemaal verboden kunnen worden. De indiener acht dit onwenselijk en stelt voor
met dit amendement de betreffende bepaling te schrappen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en het lid Verdonk
Artikel I
12 à 18 à 37 (Elias/Aptroot)
De aansturing van de publiekrechtelijke bevoegdheid en van de economische activiteit mag
niet door dezelfde gezagsdrager geschieden. Hierdoor wordt het risico op functie vermenging voorkomen.
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk
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Diverse artikelen
11 à 17 à 35 à 39 (Elias/Aptroot)
De NMa dient de mogelijkheid te krijgen tot het opleggen van boetes, in overeenstemming
met het advies van de RvS. Ook overheden dienen beboet te kunnen worden bij
geconstateerde overtredingen
Verworpen. Voor: D66, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk
Artikel II
9 à 15 (Elias/Aptroot)
De 3 -jaars overgangsperiode wordt teruggebracht tot één jaar, met ontheffingsmogelijkheid door de NMa voor een tweede jaar. Een 3-jaars overgangperiode is
onevenredig lang.
Verworpen. Voor: D66, VVD, PVV en het lid Verdonk
Artikel I
36 (Elias/Aptroot)
De uitzonderingen voor “diensten van een algemeen economisch belang” moeten
onafhankelijk worden getoetst door de NMa. Als onafhankelijke derde dient de NMa te
toetsen of er daadwerkelijk sprake is van een dienst van algemeen economisch belang.
Vervallen
Artikel III
10 à 16 (Elias/Aptroot)
De Wet dient na 7 jaar niet automatisch te vervallen.
Vervallen

Moties
27 à 40 (Ten Hoopen/Vos) over oneerlijke concurrentie binnen het hoger onderwijs en
onderzoek
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en
het lid Verdonk
28 (Vos) met verzoek om er zorg voor te dragen dat tarieven, belastingen en leges niet
zullen stijgen als gevolg van dit wetsvoorstel
Van de agenda afgevoerd
29 (Vos) om de capaciteit te richten op aanpak van probleemmarkten in het belang van de
consument, en niet op het inperken van de bewegingsruimte van overheidsbedrijven
Verworpen. SP, PvdA, GroenLinks en de PvdD
30 (Graus) om de NMa te vragen prioriteit te geven aan het tegengaan van benadeling van
het midden- en kleinbedrijf
Aangenomen. Voor: SP, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk

