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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 22 maart 2006 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Verkeer en Waterstaat 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30210  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de 

aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer, een daarbij behorend 
ontheffingenregime en enkele andere wijzigingen 

 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 maart 2006 aangenomen 
door de Tweede Kamer. PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, 
SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel E, artikel 61 
6 (Gerkens) 
Dit amendement maakt het mogelijk dat een concessieverlener de concessie onderhands gunt 
aan haar eigen vervoerbedrijf. Hiermee wordt gevolg gegeven aan artikel 5.2 van de concept-
Verordening van de Europese Commissie. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en SGP 
 
Artikel I onderdeel H 
7 (Gerkens) 
Dit amendement zorgt ervoor dat buitenlandse vervoerbedrijven met een gesloten markt niet 
langs een omweg mee kunnen dingen naar Nederlandse concessies; daartoe bepaalt dit 
amendement dat het bezitten van aandelen in een Nederlandse vervoerder geen toegang tot 
een aanbesteding geeft. Hiermee wordt voorkomen dat Nederlandse vervoerbedrijven een 
concurrentienadeel ondervinden.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en SGP 
 
MOTIES 
 
8 (Gerkens) over de splitsing tussen concessieverlener en eigenaars van gemeentelijke 
vervoerbedrijven 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 
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