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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  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 

 

 datum 18 maart 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32658 

Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de 

bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 maart 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 1, onderdeel B 

8 (Van Gerven) 

Met dit amendement maakt de indiener het mogelijk dat ook op ecologische gronden een 

vrijstelling gegeven of een ontheffing verleend kan worden. Hierbij moet bijvoorbeeld 

worden gedacht aan de situatie waar jonge aal wordt gevangen, die vervolgens in niet 

vervuilde gebieden kan worden uitgezet. Dit kan bijdragen aan het in stand houden van de 

soort. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en de SGP 

 
Moties 
 
9 (Ouwehand) over het compensatiemodel  
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66 
 
 



 

 datum 17 maart 2011 

 blad 2 

 

 

10 (Ouwehand) over een Europees verbod op het kweken van paling 
Aangehouden 
 
11 (Ouwehand) over geen steun aan palingkwekerijen 
Aangehouden  
 
12 (Ouwehand) over een verbod op het kweken vanpaling 
Aangehouden 
 
13 (Ouwehand) over een sociaal plan  
Aangehouden 
 
14 (Ouwehand) over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad 
Aangehouden 
 
15 (Van Veldhoven/Koppejan) over een alarmprocedure 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
16 (Van Veldhoven/Jacobi) over herijking van het vangstverbod 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
17 (Koppejan c.s.) over minder vergaande maatregelen 
Aangenomen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV 
 
18 (Van Gerven/Dijkgraaf ) over toekomstperspectief voor de getroffen beroepsvissers 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de ChristenUnie 
 
?? was nr. 19 (Van Gerven/Jacobi) over een plan van aanpak 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie 
 
20 (Dijkgraaf) over de vangst van jonge paling  
Verworpen. Voor: de fractie van de SGP 

 


