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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  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35880 
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico 
kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders 
of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet 
veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, 
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD. 
Niet aanwezig bij de stemmingen: Lid Gündoğan en BIJ1. 
 
Aangenomen amendementen 
Diverse artikelen 
10  16 (Inge van Dijk en Amhaouch) over beheerders van bedrijfscampussen onder de 
reikwijdte van het wetsvoorstel brengen  
 
Dit amendement strekt ertoe de reikwijdte van het wetsvoorstel te verbreden, zodat ook 
verwervingsactiviteiten gericht op de beheerder van een bedrijfscampus aan een 
veiligheidstoets vooraf kunnen worden onderworpen.  
Aanleiding voor dit amendement is de verkoop van de High Tech Campus Eindhoven aan 
een Singaporees staatsbedrijf, een overname die niet van tevoren was getoetst. De 
indieners vinden dit onwenselijk.  
De indieners zijn van mening dat innovatie een publiek belang is en bedrijfscampussen, 
waar publiek-privaat wordt samengewerkt aan technologieën en toepassingen die van 
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economisch en strategisch belang zijn voor Nederland, moeten worden beschermd tegen 
ongewenste overnames en dat toetsing vooraf hiervoor van belang is.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD 
 
Toevoegen zin aan artikel 7, elfde lid 
Toevoegen lid 4 aan artikel 8 
11 (Van Strien) over een lichte voorhang van de krachtens de artikelen 7, elfde lid, en 8, 
derde lid, vast te stellen algemene maatregelen van bestuur  
 
Het wetsvoorstel is van toepassing op verschillende verwervingsactiviteiten, indien deze 
betrekking hebben op vooraf bepaalde categorieën vitale aanbieders” en “sensitieve 
technologieën” die raken aan nationale veiligheid.” Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen andere categorieën vitale aanbieders worden toegevoegd. Tevens kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur sensitieve technologieën van de reikwijdte uitgezonderd 
worden of juist hieraan toegevoegd worden.  
Dit amendement is ingediend omdat het van belang is dat het parlement vooraf inzicht 
heeft ín en inspraak heeft óver welke aanbieders en sensitieve technologieën aan deze 
lijsten worden toegevoegd. Er is daarbij gekozen voor zogenaamde ‘lichte 
voorhangprocedure’. Deze lichte variant zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden, 
wanneer aanbieders of technologieën aan de lijsten worden toegevoegd. Zo sluiten we aan 
bij de balans van dit wetsvoorstel: beschermen van de nationale veiligheid, beschermen 
van de gezonde vrij markt en een flexibele en wendbare wet die rekening houdt met de 
snelle technische en geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep 
Van Haga en FVD 
 
Verworpen amendementen 
Artikel 30, aanhef 
9 (Kwint) over voorzien in de mogelijkheid financiële aanspraken stop te zetten bij de 
schorsing van de uitoefening van verworven rechten 
 
Indiener beoogt met dit amendement de mogelijkheid toe te voegen om bij schorsing als 
gevolg van niet-naleving van de wet de verwerver het recht op de opbrengsten van een 
onderneming, dividend en ontvangst uit middelen van de reserves af te nemen. 
Een financiële transactie zoals het uitkeren van opbrengsten, dividend of middelen uit de 
reserves heeft weliswaar geen directe gevolgen voor de nationale veiligheid, maar er 
kunnen zich wel degelijk situaties voordoen waar het wenselijk is om deze stop te zetten. 
Situaties waar aan te denken valt zijn bijvoorbeeld als het een partij uit een onvrij land 
betreft, als bepaalde geopolitieke omstandigheden daartoe aanleiding geven of als er een 
strategisch belang bestaat om de continuïteit van een onderneming te ondermijnen. 
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De sancties die verwervers worden opgelegd als gevolg van niet-naleving van de wet is 
maatwerk. Door dit middel toe te voegen aan de gereedschapskist van de minister wordt 
de doelmatigheid van de wet versterkt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD 
 
Diverse artikelen 
8 (Van Haga) over het vervallen van de grondslag om verwervingsactiviteiten met 
terugwerkende kracht te toetsen 
 
Met dit amendement wordt de peildatum geschrapt waardoor verwervingsactiviteiten met 
terugwerkende kracht kunnen worden getoetst. Hierdoor kunnen alleen 
verwervingsactiviteiten worden getoetst die na ingang van de wet hebben plaatsgevonden. 
De indiener is van menig dat een toets met terugwerkende kracht afbreuk doet aan het 
Nederlandse vestigingsklimaat. Het geeft een signaal af dat investeringen uit het verleden 
niet zeker zijn, waardoor bedrijven en investeerders er in de toekomst voor kunnen kiezen 
om weg te blijven uit Nederland en hun investeringen te doen in het buitenland. Ook is de 
indiener van mening dat het voor bedrijven en investeerders niet redelijk is dat zij bij hun 
verwervingsactiviteiten rekening dienen te houden met een wetsvoorstel dat in de 
toekomst potentieel aangenomen kan worden. Door de peildatum te schrappen wordt er 
meer zekerheid geboden aan bedrijven en investeerders, wat ten gunste komt aan het 
Nederlandse vestigingsklimaat. 
Verworpen. Voor: BBB, de PVV, Groep Van Haga en FVD voor dit amendement 
hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, 
Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, 
de SGP, het CDA en JA21 
 
Moties 
12 (Van Haga/Smolders) over de duur van de toetsingsprocedure in de praktijk 
nauwlettend monitoren  
Aangenomen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, D66, Lid 
Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep 
Van Haga en FVD 
 
13 (Van Haga/Smolders) over na twee jaar op hoofdlijnen de doeltreffendheid en andere 
effecten van de wet evalueren  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, D66, 
Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep 
Van Haga en FVD 
 
14 (Inge van Dijk) over onderzoek naar instrumenten om plaatsen zoals bedrijfscampussen 
en regionale onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te beschermen tegen overnames  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de 
PVV, Groep Van Haga en FVD 
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15 (Graus) over borging van betaalbaarheid, leveringszekerheid en onafhankelijkheid van 
het buitenland 
Verworpen. Voor: SP, Fractie Den Haan, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, 
Groep Van Haga en FVD 
 


