
Amendementen zijn in de 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 3 juni 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28163  Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op 

de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van openbaarheid over 
de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van 
ondernemingen (Wet Harrewijn)  
 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 juni 2005 aangenomen 
door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, 
ChristenUnie en SGP stemden voor.  
 
 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
11 (Giskes) 
De op de ondernemer gelegde verplichting wijkt als een bestuurder of lid van een 
toezichthoudend orgaan hem er van heeft kunnen overtuigen dat de bedoelde openbaarmaking 
voor bijvoorbeeld de bestuurder dan wel zijn familieleden aan grote risico’s bloot stelt. Dit 
laat overigens onverlet dat de ondernemer ingevolge artikel 20 WOR een 
geheimhoudingsplicht kan opleggen aan de OR. De OR kan ingevolge artikel 36, tweede lid, 
WOR eventueel de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten alsnog de gegevens 
te verstrekken. Met dit amendement wordt ook tegemoetgekomen aan de geopperde bezwaren 
t.a.v. de familieondernemingen. 
Ingetrokken. 
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Artikel I 
17→19 (Douma) 
Het amendement beoogt het toepassingbereik van deze wet te verbreden naar alle 
ondernemingen die verplicht zijn tot instelling van een ondernemingsraad. Dit is conform het 
oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel Harrewijn. 
Deze gewijzigde versie vloeit voort uit de derde nota van wijziging (stuk nr. 18); het artikellid 
over het toepassingsbereik is daarin vernummerd van het vierde tot het zesde lid van artikel 
31d; derhalve strekt dit amendement nu tot het vervallen van het zesde lid. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en GroepLazrak 
 
 
MOTIES 
 
12 (Verburg c.s.) met het verzoek de SER om advies te vragen over verantwoordelijkheid van 
en samenhang tussen gremia inzake aansturing beloning en strategie-ontwikkeling binnen de 
onderneming 
Ingetrokken. 
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