
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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30474  Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van 

gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 september 2006 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikelen1, lid 2 
10 (Mastwijk en Oplaat) 
Het amendement beoogt te voorkomen dat discussie en juridische procedures ontstaan 
omtrent werkzame stoffen die voorkomen op (geïmporteerd) ongeschoond zaaizaad, jonge 
stek en ander uitgangsmateriaal. Dit materiaal wordt vaak in het land van productie behandeld 
met middelen tegen ter plekke voorkomende plagen en ziekten die in Nederland niet 
voorkomen. Het gaat om behandelingen met ter plekke legale, maar in Nederland niet 
toegelaten middelen. 
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 
Nawijn en Groep Van Oudenallen. 
 
Artikelen 23, 43, 44, 70 en 128 
8 (Mastwijk c.s.) 
Het van toepassing verklaren van titel 4.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht op de 
voorbereiding van een besluit tot toelating, zoals voorzien in de leden 2 en 3 van artikel 23, en 
de leden 2 en 3 van artikel 44, in de conceptwettekst, zal leiden tot onnodig lange procedures. 
Dat zal niet leiden tot een optimale bijdrage van wat de Wet onder andere beoogt, 
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namelijk zorgen voor efficiënte toelatingsprocedures zodat middelen snel voor de betrokken 
sectoren beschikbaar zijn. Het amendement voorziet in het schrappen van de bedoelde leden 2 
en 3 van artikel 23 en de leden 2 en 3 van artikel 44. 
Aangenomen. Voor: SP, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, 
Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Toevoeging van een nieuw lid aan artikel 20 en wijziging van artikel 74 
11 (Oplaat en Mastwijk) 
Het amendement poogt de positie van de sector veredeling in Nederland veilig te stellen. 
Deze sector loopt wereldwijd gezien voorop in de ontwikkeling van nieuwe soorten en rassen 
en is – als het gaat om de export van zaaizaad van groot belang voor de exportpositie van ons 
land. Daarbij hoort dat in Nederland geproduceerd zaaizaad aan de hoogste eisen behoort te 
voldoen als het gaat om kiemkracht, productie, maar ook voor wat betreft resistentie tegen 
ziekten en plagen. 
Ingetrokken 
 
Wijziging artikel 10, lid 2 
12→19 (Van den Brink) 
Indiener is van mening dat zolang het CTB de enige instantie in Nederland is, die bevoegd is 
tot het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de Nederlandse markt, het 
parlement vooraf inzage dient te hebben in de door deze instantie te hanteren tarieven en 
daarover ook haar goedkeuring moet kunnen geven. 
Verworpen. Voor: LPF, Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
Vervallen van artikel 73 
13 (Van den Brink) 
Indiener is van mening dat het de verantwoording van de overheid zelf is toe te zien op door 
haar gestelde eisen op het gebied van vakbekwaamheid e.d. 
Verworpen. Voor: LPF, Groep Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
Artikel 78 
14 (Waalkens) 
Indiener is van mening dat juist geïntegreerde bestrijding bij gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen volop perspectief biedt voor een duurzame land- en tuinbouw. 
Indiener stelt derhalve voor bij wet te bepalen dat hiervoor regels worden gesteld. 
Ingetrokken 
 
 
MOTIES 
 
15 (Oplaat c.s.) die ertoe strekt de Nederlandse markt toegankelijk te houden voor nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 
Nawijn en Groep Van Oudenallen 
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16 (Mastwijk c.s.) om het gebruik van middelen voor veredeling mogelijk te maken, zonder 
die middelen daadwerkelijk toe te laten. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
17 (Mastwijk c.s.) om de toepassing van gewasbescherming tijdens de veredeling te 
verruimen. 
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 
Nawijn en Groep Van Oudenallen 
 
18 (van den Brink en Mastwijk) om in nationale regelingen geen maatregelen uit te vaardigen 
die strenger zijn dan EU-richtlijnen voorschrijven. 
Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, SGP, LPF, Groep Nawijn en Groep 
Van Oudenallen 
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