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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28967  Wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie 

van de Centrale Landinrichtingscommissie)  
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 december 2003 door de 
Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
8→12 (Snijder-Hazelhoff c.s.) 
Dit amendement beoogt een betere afhandeling van de bezwaren tegen de vaststelling van de 
rechten, de schattingen en het plan van toedeling. Het heeft betrekking op alle toekomstige 
toedelingsgeschillen. Het blijkt dat tijdens de rechtsgang van toedelingszaken, dat de 
Landinrichtingscommissie en de ambtenaar van het Kadaster het object van het 
toedelingsgeschil niet in ogenschouw hebben genomen en hun beslissing van achter hun 
bureau hebben gemaakt. Als een zgn. descente door de rechter-commissaris deel uitmaakt van 
de behandeling, zal de Landinrichtingscommissie ter voorbereiding van de behandeling ook 
zelfstandig onderzoek ter plaatse moeten doen. Dit levert een meer serieuze behandeling van 
de toedelingsbezwaren door de Landinrichtingscommissie op, dit bespaart de rechter-
commissaris en de rechtbank uiteindelijk werk. 
Aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
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Artikel 1 en 198 
7→10 (Snijder-Hazelhoff en Schreijer-Pierik) 
Dit amendement beoogt rechtszekerheid te garanderen bij de toedeling. De Richtlijnen voor 
de toedeling, zouden Regels voor de toedeling worden, bij de Nota van wijziging worden het 
echter toch weer Richtlijnen van toedeling. De praktijk heeft er behoefte aan zekerheid te 
hebben in de procedure rondom de toedeling, richtlijnen zijn dan vaak te vrijblijvend en 
kunnen op verschillende manier geïnterpreteerd worden. Dit amendement pleit dan ook voor 
Regels voor toedeling in plaats van Richtlijnen voor toedeling. 
Aangenomen. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
Artikel VI 
9→13 (Snijder-Hazelhoff en Schreijer-Pierik) 
Het amendement strekt er toe een rechtsgang te bieden aan belanghebbenden in de 
landinrichting die kunnen aantonen dat zij onevenredig benadeeld zijn als gevolg van het 
bevoegdheidsgebrek van de secretaris CLC. Voor de genoemde categorie belanghebbenden 
wordt hierdoor een inhoudelijke herziening mogelijk van het register van 
schattingsuitkomsten, het plan van toedeling, en de lijst der geldelijke regelingen. Het 
amendement beoogt de rechtsbescherming van genoemde belanghebbenden te versterken. Het 
amendement kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen van genoemde belanghebbenden in 
de landinrichting.   
Aangenomen. CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
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