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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 10 september 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33910 

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de 

opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 9 september 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep 

Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, 

PvdD en SP stemden voor. 

 

Aangenomen amendementen 

  

Artikel LVIII 

12  19 (Geurts) 

Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen, 

zodat duidelijk wordt wat de financiële en econo-mische gevolgen van het afschaffen van 

de bedrijfslichamen zijn. Met name zou de evaluatie zich moeten richten op de gevolgen 

voor de voorheen via publieke bedrijfslichamen georganiseerde sectoren en de effecten op 

de financiële lasten en regeldruk voor ondernemers. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Klein, D66, de PvdD en de SP 

 

 

 

 



 

 datum 10 september 2014 

 blad 2 

 

 

Moties 

 

13 (Ulenbelt/Verhoeven) over toekenning van resterende positieve vermogens aan 

ondernemers naar rato van betaalde heffingen 

Aangehouden  

 

14 (Geurts/Dijkgraaf) over erkennen van producenten- en brancheorganisaties 

Aangenomen. Voor: het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66 en de PvdA 

 

15 (Geurts/Dijkgraaf) over het collectief financieren van onderzoek en innovatie 

Aangehouden  

 

16 (Verhoeven/Ulenbelt) over geen nieuwe verplichte heffingen 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein, D66, de 

PvdD en de SP 

 

17 (Dijkgraaf/Geurts)  over ruimte voor algemeenverbindendverklaringen 

Verworpen. Voor: het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP en 50PLUS/Klein 

 

18 (Ziengs/Dikkers)  over monitoren van het regeldrukeffect van de overgenomen taken 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD 


