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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Inhoudelijke Ondersteuning 

 

 Den Haag, 24 mei 2006  

 

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

voor Financiën 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28985  Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede 

de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende instellingen 

(Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde 

vennootschappen) 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 mei 2006 met algemene 

stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  

 

 

INGETROKKEN EN VERWORPEN AMENDEMENTEN 

 

Diverse artikelen 

15 (Douma) 

In toenemende mate blijkt dat transparantie over de omvang van aandelenpakketten voor 

zowel ondernemingen als aandeelhouders van groot belang is. Sommigen menen dat boven 

een bepaald percentage iedere uitbreiding of aanpassing gemeld zou moeten worden. Dit leidt 

echter tot een aanzienlijke verhoging van de administratieve lasten. Een drempel bij iedere 5 

procent schept een goed alternatief waarin aan zowel transparantie als beperkte  

administratieve lasten tegemoet wordt gekomen. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel 1 van de bijlage bij het wetsvoorstel 

16 (Douma) 

De huidige maximumboete van € 21 781 is veel te laag om de naleving 

van de meldplicht te garanderen. Dit geldt te meer als grote belangen in 

het spel zijn waarbij aandelenpakketten ter waarde van honderden 

miljoenen euro’s van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld bij een vijandige 

overname. Het risico wordt dan te groot dat bedrijven in overweging gaan 

nemen om de boete op de koop toe te nemen, waardoor de wet ineffectief 

zou worden. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Christenunie, SGP en LPF 

 


