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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel 10
Artikel 23
8 (Agnes Mulder)
In het wetsvoorstel wordt nu geregeld dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM)
zelfstandig beleidsregels ten aanzien van toezicht kan opstellen zonder dat daar enige
toetsing en goedkeuring van de minister van EL&I aan vooraf gaat. Vernietiging van
beleidsregels van de ACM is ingevolge het wetsvoorstel alleen mogelijk wegen
onbevoegdheid van de ACM.
Dit is op het terrein van het mededingingsrecht geen wenselijke situatie. Beleidsregels van
de ACM kunnen immers grote gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Dit mendement
regelt dan ook dat de minister weer de bevoegdheid heeft om beleidsregels op het terrein
van de Mededingingswet vooraf goed te keuren.
Onderdeel I
Door onderdeel I vervalt de in artikel 10 van het wetsvoorstel opgenomen bevoegdheid
van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de Minister van
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Infrastructuur en Milieu om besluiten van algemene strekking te vernietigen, indien de
ACM een dergelijk besluit onbevoegd heeft genomen, dus zonder (toereikende)
wettelijke grondslag (= ultra vires vernietigingsbevoegdheid). Onderdeel I zorgt verder,
samen met onderdeel II, voor herstel van de huidige bevoegdheidsrelatie, voor zover het
wetsvoorstel daar verandering in beoogde te brengen. Ook zorgt onderdeel I ervoor dat de
vernietigingsbevoegdheid uit de Kaderwet zbo’s – net als nu het geval is bij NMa en OPTA
– niet van toepassing is op besluiten van de ACM.
Onderdeel II
Onderdeel II zorgt ervoor dat de in artikel 5l van de Mededingingswet opgenomen
bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
gehandhaafd blijft om – voorafgaand aan de vaststelling – beleidsregels van de NMa te
toetsen en zo nodig af te keuren. Onderdeel II zorgt er tevens voor dat de tekst van artikel
5l van de Mededingingswet wordt aangepast aan de naam van de nieuwe toezichthouder,
ACM.
Verworpen. Voor: SP, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV
Artikel 7a
9 (Verhoeven)
Met dit amendement wil de indiener de administratieve lastenvermindering voor
ondernemers, volgend uit de oprichting van de ACM verankeren. Nu ondernemers nog
maar met één toezichthouder te maken hebben zou het niet voor moeten komen dat
vanuit de voormalige OPTA en de voormalige NMa een soortgelijk informatieverzoek bij een
onderneming wordt neergelegd als betrekkelijk recent – zeg minder dan een jaar geleden –
al eens eerder is gedaan. Hiertoe wordt aan de ACM een zorgplicht opgelegd om een
dubbele uitvraag van informatie te voorkomen. Door dit wettelijk te verankeren wordt dit
ook een aspect van de doelmatigheid van het functioneren van de ACM, waaraan aandacht
geschonken zal moeten worden in het verslag dat de Minister daarover elke 5 jaar moet
uitbrengen op grond van artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen.
Ingetrokken
Artikel 9a
10 (Klever)
Met dit amendement wordt erin voorzien dat het goedkeuringsrecht van toepassing wordt
voor de ACM. Dit houdt in dat de minister de mogelijkheid dient te krijgen de beleidsregels
van de ACM vooraf goed te keuren.
Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PVV
Artikel 10 vervalt
11 (Klever)
Met dit amendement wordt erin voorzien dat het vernietigingsrecht zo breed mogelijk
toepasbaar wordt. De bredere vernietigingsbevoegdheid strekt zich uit tot alle besluiten
van de ACM, waaronder besluiten die in strijd zijn met het algemeen belang, of besluiten in
individuele gevallen en niet slechts tot besluiten «van algemene strekking» en «wegens
onbevoegdheid».
Verworpen. Voor: de fractie van de PVV
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Moties
12 (Verhoeven c.s.) over de Kamer informeren over vernietigde besluiten
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA,
PVV en 50PLUS

