
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, 10 oktober 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat  

 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28770  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter 

uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG (EG-

implementatiewet Awgb)  

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 oktober 2003 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel L 

8 (Luchtenveld) 

Voorgesteld wordt een voorhangprocedure te introduceren met betrekking tot de algemene 

maatregel van bestuur, die de begrippen «sociale bescherming, sociale zekerheid, en sociale 

voordelen» nader zal omschrijven. Deze begrippen kunnen namelijk verstrekkende gevolgen 

hebben. Het gaat om meer dan een technische uitwerking, zoals de regering stelt. Het is dan 

ook zaak deze algemene maatregel van bestuur eerst aan de beide kamers der Staten-Generaal 

te overleggen. 
Aangenomen. Voor: SP, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel E 

7 (Luchtenveld) 

Dit amendement beoogt het ongedaan maken van «positieve actie». Burgers moeten worden 

aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Daar past «positieve actie» niet in. Daarbij 

komt dat «positieve actie» contraproductief kan zijn en stigmatiserend kan werken. Dat is niet 

goed. 

Verworpen. Voor: VVD en LPF 
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