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Amendementen zijn in 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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Economische Zaken 

 

 datum 11 maart 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31531 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende 

wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op 

het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers 

uit het MKB) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 10 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

7 (De Rouwe/Smeets) 

De omschrijving «versterking positie leveranciers uit het MKB» geeft de strekking van dit 

wetsvoorstel beter weer. De wet leidt niet tot een afzwakking van het kartelverbod, maar 

geeft kleine leveranciers meer ruimte om samen te werken, zodat de NMa zich nog meer 

op grote zaken kan gaan richten. Dat draagt juist bij aan de effectiviteit van het 

mededingingsbeleid. Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift  

«versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken» vervangen door: 

versterking positie leveranciers uit het MKB. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en 

het lid Verdonk 

 
 



 

 datum 11 maart 2009 

 blad 2 

 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 1 
8 à 10 à 15 (Van der Ham) 

Om de rechten van consumenten te beschermen tegenover onwenselijke kartelvorming is 

in dit amendement de bepaling opgenomen dat bij een marktaandeel boven de 5% (tot en 

met 10%) geen hardcore afspraken mogen worden gemaakt. Hiernaast geldt een 
omzetgrens van € 40 mln bij een marktaandeel tot en met 5%. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en de PVV 

 

 
Moties 
 
11 à 16 (Van der Vlies/Gesthuizen) markt voor leveren van diensten in de eerstelijnszorg 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, SGP en de PVV. 

 

13 (De Rouwe) met verzoek om onderzoek naar op 'economische afhankelijkheid' 

gebaseerde Nederlandse en Europese wetgeving 

Ingetrokken 

 

12 (De Rouwe c.s.) over verkorten termijnen in mededingingsprocedures 

Met algemene stemmen aangenomen 
 

14 (Van der Ham) over onderzoek naar verdere benutting art. 15, Mededingingswet 

Aangenomen. Tegen: VVD 


