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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 
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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 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 datum 19 september 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31419 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere 

modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 september 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel H 

7 (Smeets en Jan Jacob van Dijk) 

Hoewel de SER van mening is dat in de Code Goed Bestuur voldoende waarborg is mbt (de 

procedure rond) de draagvlaktoets, is het wenselijk de controlerende taak van de Kamer te 

waarborgen middels een voorhangprocedure. De Kamer wenst nadrukkelijk betrokken te 

worden bij de inhoud van dit cruciale onderwerp. 

Aangenomen. Tegen: PVV  

 

 

Artikel I, onderdeel N 

8 (Jan Jacob van Dijk en Smeets) 

De structuur van het wetsvoorstel is zodanig dat indien blijkt dat de Code in zijn uitvoering 

niet voldoet de regering nadere regels kan stellen bij AMvB. Het amendement voorziet in 

een voorhangbepaling, zodat de Kamer in de gelegenheid is hierover indien gewenst vooraf 

overleg te voeren met de Minister. 

Aangenomen. Tegen: PVV  



 

 datum 19 september 2008 

 blad 2 

 

 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel P 

10 (Ulenbelt)  

Ondernemers die lid zijn van een brancheorganisatie krijgen een korting op de heffingen 

van de product- en bedrijfsschappen. Op 26 september heeft de Tweede Kamer de 

regering verzocht om deze korting niet te schappen. Het voorliggende wetsvoorstel schrapt 

weliswaar niet de korting op de algemene heffing maar wel op afzienbare termijn de 

korting op de bestemmingsheffingen. Dit amendement voorziet in handhaving van de 

korting. Het al dan niet blijven voortbestaan van de korting zou onderwerp moeten zijn in 

het draagvlakonderzoek, zodat de achterban van het schap zijn oordeel kan geven. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel I, onderdeel C 

9 (Ulenbelt) 

De huidige wet (art. 17) verbiedt  secretarissen van de SER om nevenfuncties te bekleden 

om de onafhankelijkheid van de secretarissen te garanderen en belangenverstrengelingen 

te voorkomen. Het voorliggende wetsvoorstel schrapt dit verbod. Dit amendement zorgt 

ervoor dat het verbod op nevenfuncties blijft bestaan. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en het lid Verdonk 

 

 

Artikel I, onderdeel H 

11 (Ulenbelt) 

Het draagvlakonderzoek wordt gehouden onder een steekproef van 400 ondernemingen die 

heffingen betalen aan een product- of bedrijfschap. De uitkomst van het 

draagvlakonderzoek heeft gevolgen voor alle ondernemers. Deze steekproef doet geen 

recht aan democratische principes.  Dit amendement zorgt ervoor dat alle ondernemers 

invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van het draagvlakonderzoek. De 

steekproefsgewijze onderzoeksmethode wordt vervangen door een draagvlakonderzoek 

onder alle ondernemers van het betreffende schap. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

 

Artikel I, onderdeel P 

12 (Aptroot) 

Ondernemers die lid zijn van een brancheorganisatie krijgen op grond van dit artikel 

korting op de verplichte heffingen van de bedrijfslichamen. De regering heeft al eerder 

gesteld dat de Schilthuiskorting principieel onjuist is. 

Het voorliggende wetsvoorstel schrapt de Schilthuiskorting slechts gefaseerd voor 

bestemmingsheffingen. Door dit amendement wordt de korting geheel afgeschaft. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 



 

 datum 19 september 2008 

 blad 3 

 

 

 

 

Moties 

 

14  (Aptroot) over intrekking van de Wet op de bedrijfsorganisatie 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en lid Verdonk 

 

 

15 (Aptroot) over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van 

een schap 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 


