
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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
27469  Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 

29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of vestigingen 
 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 mei 2001 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I ond A 
12 (Weekers / Santi) 
Dit amendement strekt tot het wijzigen van de definitiebepaling in 
artikel 662, tweede lid. Met de in het amendement opgenomen 
omschrijving wordt beter aangesloten bij de Engelse, Franse en Duitse 
tekst van de richtlijn. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel I ond B 
6 → 8 → 10 (Weekers / Santi) 
Dit amendement voegt aan de in artikel 664, eerste lid, genoemde 
uitzonderingen op de hoofdregel (overgang pensioentoezegging van 



2 / 2 

rechtswege) er een toe, namelijk de mogelijkheid om bij cao af te wijken 
van de bij de vervreemder bestaande pensioenregeling. 
In verband met de bestaande praktijk om een maatwerkoplossing te 
leveren, voorziet het voorgestelde eerste lid, onderdeel c, in de 
mogelijkheid dat sociale partners voor het over te nemen personeel een 
passende regeling treffen, in het bijzonder wanneer dit bij de overgang 
van de onderneming in een ongunstige positie komt te verkeren in zijn 
pensioenvoorziening, en maakt de verplichting om dezelfde pensioen-toezegging 
te doen driekwartdwingend recht. 
Aangenomen. Tegen stemde de fractie van GroenLinks 
 
Artikel II ond B 
11 (Santi /  Weekers) 
Het door de curator verleende ontslag na vernietiging van de faillietverklaring 
wordt met terugwerkende kracht beheerst door de gewone regels 
van het ontslagrecht, indien de faillietverklaring is vernietigd wegens 
misbruik dan wel om een andere reden. 

Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
7 (Weekers) 
Dit amendement voorziet in het laten vervallen van de voorgestelde 
wijziging in de Pensioen- en spaarfondsenwet. De richlijn 98/50 schrijft 
niet voor dat in voorkomende gevallen de rechten van werknemers 
moeten worden uitgebreid. De vraag in welke gevallen een werkgever 
verplicht is tot het doen van een pensioentoezegging maakt onderdeel uit 
van de adviesaanvraag aan de SER over de tweede fase herziening van de 
Pensioen- en spaarfondsenwet en moet dan ook in het kader van de 
invoering van de voorgenomen Pensioenwet aan de orde komen. 
Verworpen met 65 stemmen voor en 68 stemmen tegen 


