
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, 6 november 2006 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30071  Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet  
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel A 
22 (Aptroot en Ten Hoopen) 
De bedragen zijn sedert de invoering van de wet in 1997 niet aan de inflatie aangepast. 
Dit amendement past de bedragen aan de inflatie aan waardoor materieel de bagatelbepaling 
weer dezelfde betekenis heeft als op het moment van invoering van de wet.  
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, Groep 
Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
Artikel I, onderdeel A 
23→32→33 (Aptroot en Ten Hoopen) 
Dit amendement maakt het mogelijk dat kleine ondernemingen verkoopcombinaties kunnen 
vormen, mits het gezamenlijke relevante marktaandeel van de betrokken ondernemers niet 
groter is dan 5% en de gezamenlijke relevante omzet niet hoger is dan € 40 000 000.  
Daarmee kunnen deze zelfstandige ondernemingen tegenwicht bieden aan ondernemingen 
met een groot marktaandeel en hun daaruit voortvloeiende inkoopmacht.  
Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
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Artikel I, onderdeel L 
Artikel I, onderdeel JJ 
Artikel I, onderdeel KK 
15 (Heemskerk) 
Dit amendement maakt het mogelijk dat de NMa de bestuursrechtelijke bevoegdheid krijgt tot 
het doorzoeken van elke plaats, met inbegrip van het betreden van een woning, zonder dat 
hiervoor toestemming van de bewoner hoeft te worden gegeven. Voor een doorzoeking geldt 
de rechtswaarborg dat de rechter-commissaris een machtiging moet afgeven. 
Met het mogelijk maken van het doorzoeken van elke plaats en binnentreden van de woning 
zonder toestemming van de bewoner, krijgt de NMa dezelfde zelfstandige bevoegdheid als de 
Europese Commissie.  
De opsporingsbevoegdheid van de NMa wordt derhalve door dit amendement verruimd, 
hetgeen zal strekken tot een betere handhaving van de Mededingingswet. 
Artikel 21 van verordening 1/2003 geeft de Europese Commissie de bevoegdheid een 
inspectie uit te voeren. Op grond van de huidige Mededingingswet kan de NMa wel bijstand 
verlenen aan een inspectie die wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Uitgangspunt 
bij de nationale Mededingingswetgeving dient te zijn dat zoveel mogelijk wordt aangesloten 
bij de Europese bevoegdheden en dat de instrumentele mogelijkheden van de NMa zo veel 
mogelijk dezelfde zijn als die van de Europese Commissie.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, D66 en VVD 
 
Artikel I, onderdeel L 
Artikel I, onderdeel DD 
Artikel I, onderdeel EE 
Artikel I, onderdeel FF 
Artikel I, onderdeel HH 
Artikel I, onderdeel II 
Artikel I, onderdeel JJ 
Artikel IIIA 
13→19 (Heemskerk en Ten Hoopen) 
Dit amendement houdt het bindend verklaren van een toezegging in. Dit leidt tot een grotere 
transparantie, meer rechtszekerheid voor ondernemingen en de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) en betere handhaving. 
In artikel 5 van Verordening 1/2003 is bepaald dat de mededingingsautoriteiten onder meer 
bevoegd zijn om toezeggingen te aanvaarden. Uit artikel 9 van de Verordening blijkt dat een 
toezegging een bindende afspraak inhoudt omtrent gedragsaanpassing. Dit artikel werkt niet 
rechtstreeks en de mogelijkheid tot het opleggen van een toezeggingsbesluit was nog niet 
opgenomen in de nationale Mededingingswet. 
Uitgangspunt bij de nationale Mededingingswetgeving dient te zijn dat zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij de Europese bevoegdheden en dat de instrumentele mogelijkheden van de 
NMa zo veel mogelijk dezelfde zijn als die van de Europese Commissie. 
De sanctie die wordt verbonden bij niet nakomen van de toezegging houdt een boete in van 
ten hoogste 10% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaande aan de 
beschikking. Toegezegde gedragsaanpassingen kunnen door dit amendement worden 
afgedwongen. 
Tevens worden de transparantie en rechtszekerheid ten opzichte van de huidige 
mogelijkheden vergroot en kan de handhaving hiermee worden verbeterd  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 



3 / 5 

Artikel I, onderdeel A 
Artikel I, onderdeel M 
12 en (14→20) →26 (Ten Hoopen en Heemskerk) 
Het is wenselijk dat consumentenorganisaties in voorkomend geval de belangen van 
consumenten bij toepassing van de Mededingingswet, meer in het bijzonder kan worden 
gedacht aan naleving van het bepaalde in artikel 6 en 24 van deze wet, kunnen behartigen. 
Hiertoe wordt bepaald dat consumentenorganisaties voor de toepassing van deze wet worden 
veronderstelt belanghebbende te zijn bij alle besluiten genomen op grond van deze wet. Dit 
laat onverlet dat consumentenorganisaties, op straffe van niet ontvankelijkheid, een concreet 
belang (procesbelang) moeten hebben bij het besluit waartegen zij ageren. De Raad van 
Bestuur van de NMa krijgt de bevoegdheid tot het opleggen van een bindende aanwijzing tot 
naleving van onder meer de artikelen 6 en 24 Mededingingswet. Een bindende aanwijzing kan 
op aanvraag of ambtshalve door de Raad van Bestuur worden opgelegd. Bij niet-naleving van 
een bindende aanwijzing kan de Raad van Bestuur van de NMa op grond van de 
Mededingingswet een dwangsom dan wel een bestuurlijke boete opleggen. Door het indienen 
van een aanvraag tot het opleggen van een bindende aanwijzing bij (vermeende) schending 
door een of meer bedrijven van het kartelverbod of het verbod op misbruik van monopolie 
kunnen consumentenorganisaties op eenvoudige wijze de belangen van consumenten die zijn 
gediend met naleving van de mededingingsregels behartigen. Het voorgestelde amendement 
versterkt dan ook de positie van consumenten.  
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Nawijn 
en Groep Van Oudenallen 
 
Artikel I, onderdeel S 
21 (Ten Hoopen en Aptroot) 
Door ondernemingen na de bekendmaking van een beschikking aan hen een week de tijd te 
geven alvorens de beschikking ter inzage te leggen en mededeling daarvan te doen, hebben 
ondernemingen een gedurende een week de mogelijkheid om maatregelen te nemen om 
reputatieschade te voorkomen. Een mogelijke maatregel is een kort geding.  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel B 
25 (Irrgang) 
Dit amendement strekt ertoe misbruik van inkoopmacht als gevolg van economische 
afhankelijkheid te verbieden. Een verbod van misbruik door een afnemer van de positie van 
economische afhankelijkheid waarin een leverancier zich ten opzichte van die afnemer 
bevindt is wenselijk teneinde leveranciers te beschermen die een zwakke 
onderhandelingspositie hebben. Economische afhankelijkheid wordt vermoed aanwezig te 
zijn indien een onderneming die goederen of diensten afneemt regelmatig naast de in het 
economisch verkeer gebruikelijke prijskortingen significante extra prijskortingen of andere 
kortingen ontvangt van een onderneming die goederen levert of diensten verleent, die andere 
ondernemingen in het normale economisch verkeer niet ontvangen. Een verbod op misbruik 
van economische afhankelijkheid is reeds praktijk in de mededingingswet van enkele van ons 
omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk.  
Verworpen. Voor: SP 
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Artikel I, onderdel L 
Artikel III 
16 (Heemskerk) 
Dit amendement strekt ertoe het opleggen van een gevangenisstaf mogelijk te maken, indien 
een opdrachtgever of leidinggevende zich schuldig heeft gemaakt aan mededingingsafspraken 
of aan misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 6 en 24 van de 
Mededingingswet. 
Een gevangenisstraf brengt een groter afschrikwekkend effect teweeg, dan het opleggen van 
een individuele boete. Ook onderzoek van het OECD wijst uit dat het opleggen van een 
individuele boete weinig afschrikwekkend werkt.1 Boetes hoeven bestuurders niet 
gegarandeerd van mededingingsafspraken te weerhouden of van misbruik van een 
economische machtspositie. Om oneerlijk concurrentiegedrag te voorkomen, is het 
noodzakelijk om in navolging van het Angelsaksische model de preventieve werking van de 
Mededingingswet te verhogen. De mogelijkheid tot het opleggen van een gevangenisstraf zal 
een betere naleving van de wet tot gevolg zal hebben.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
Artikel I, onderdeel N, U, X, AA 
17 (Irrgang) 
De maximale boete voor materiele overtredingen bedraagt in het wetsvoorstel maximaal 10% 
van de omzet. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gemiddeld kartel 
jaarlijks 25% extra winst behaalt door samenspanning. In andere landen zoals bijvoorbeeld de 
VS bedragen de kartelboetes tot maximaal 80% van de omzet. In dit amendement is gekozen 
voor een verhoging van de materiele boetes van 10% naar 25% teneinde een groter 
afschrikwekkend effect te bewerkstelligen.  
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
Artikel I, onderdeel Ua, V, W, Y, Z 
18 (Irrgang) 
De maximale boete voor materiele overtredingen bedraagt in het wetsvoorstel maximaal 10% 
van de omzet. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gemiddeld kartel 
jaarlijks 25% extra winst behaalt door samenspanning. In andere landen zoals bijvoorbeeld de 
VS bedragen de kartelboetes tot maximaal 80% van de omzet. In dit amendement is gekozen 
voor een verhoging van de formele boetes van 1% naar 2,5% teneinde een groter 
afschrikwekkend effect te bewerkstelligen en het (financieel) onaantrekkelijk te maken om 
een formele overtreding te begaan teneinde een hogere materiele boete daarmee te kunnen 
ontlopen.  
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
Artikel I, onderdeel A 
24 (Aptroot en Ten Hoopen) 
Het is van belang dat naast gebruikers ook leveranciers een billijk aandeel kunnen hebben in 
de voordelen van overeenkomsten, besluiten en gedragingen die bijdragen tot verbetering van 
productie of distributie en technische en economische vooruitgang. Juist het verkrijgen van 
voordelen in de verschillende schakels van de keten, met gelijktijdig bevoordeling van de 
eindgebruiker, betekent welvaartstoename. Ook de versterking van de verschillende schakels 
in de keten betekent uiteindelijk toename van de concurrentie tussen de verschillende ketens.  
Ingetrokken 
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MOTIES 
 
28 (Heemskerk en ten Hoopen) over civiele schadevergoedingsacties bij 
mededingingsovertredingen 
Aangenomen. Tegen: VVD 
 
29 (Ten Hoopen en Aptroot) over invoering van een duaal stelsel 
Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 
Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
30 (Ten Hoopen en Aptroot) over kostendekkende tarieven en een adequaat toezicht in de 
Waterleidingwet 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
31 (Ten Hoopen) c.s. over halvering van de wettelijke meldingsdrempels voor concentraties 
in de zorg 
Aangenomen met algemene stemmen 
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