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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 

 

 Datum 21 november 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33184 

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van 

verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het 

beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over 

de weg 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, SGP, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel II, onderdeel B, artikel 2.1 

14  17 (Kuiken) 

De indiener wil de invloed van de Kamer vergroten. In dat kader wordt in dit amendement 

geregeld dat een regeling op basis van artikel 2.1, vijfde lid, van de Wet wegvervoer 

goederen via een algemene maatregel van bestuur met parlementaire betrokkenheid dient 

plaats te vinden. De indiener hecht er veel waarde aan dat als het gaat om vrijstellingen  

van de eisen uit de EU verordeningen voor bepaalde groepen vervoersondernemers, de 

Kamer wordt betrokken bij het bepalen van het beleidskader. De uitwerking van dat 

beleidskader kan volgens indiener het beste plaatsvinden via ministeriële regelingen. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, SP, PvdD 

en GroenLinks. 



 

 Datum 31 oktober 2012 

 blad 2 

 

 

 

Artikel II, onderdeel C, artikel 2.2 

11  16 (Kuiken) 

De indiener wil de invloed van de Kamer vergroten. In dat kader wordt in dit amendement 

geregeld dat een vrijstelling op basis van artikel 2.2, zesde lid, van de Wet wegvervoer 

goederen via een algemene maatregel van bestuur met parlementaire betrokkenheid dient 

plaats te vinden. De indiener wil bewerkstelligen dat de Kamer betrokken wordt bij de  

totstandkoming van het nationale beleidskader inzake de eventuele vrijstellingen voor 

vervoersbedrijven uit niet EU/EER landen. Dat kader geeft tevens de handelingsvrijheid 

van de minister weer tijdens internationaal overleg en voor het verlenen van specifieke 

vrijstellingen aan vervoersbedrijven uit niet EU/EER landen die in de AMvB uitgewerkt  

kunnen worden via ministeriële regelingen. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 

Artikel I, onderdeel F, artikel 5a 

Artikel I, onderdeel G, artikel 5b 

Artikel II, onderdeel H, artikel 2.8a 

12 (Kuiken) 

De indiener wil de invloed van de Kamer vergroten. In dat kader wordt in dit amendement 

geregeld dat een regeling op basis van artikel 5a, vijfde lid, en 5b, vierde lid, Wet 

personenvervoer 2000, alsmede artikel 2.8a van de Wet wegvervoer goederen via een 

algemene maatregel van bestuur met parlementaire betrokkenheid («lichte voorhang») 

dient plaats te vinden. 

Overgenomen. 

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel D, artikel 4b, vierde lid 

Artikel II, onderdeel M, artikel 3.2, zesde lid 

13 (Kuiken) 

De indiener wil dat de Kamer de normen op basis van artikel 4b, vierde lid, Wet 

personenvervoer 2000 en artikel 3.2, zesde lid, Wet wegvervoer goederen vaststelt en 

vindt 2 jaar een goede norm. 

Ingetrokken. 

 

 
Moties 
 

15 (de Graaf) over grenscontroles op vrachtcombinaties. 

Aangehouden. 

 


