
 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 14 februari 2007 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Milieu 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30600  Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de 

uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van 

chemische stoffen (REACH) en de overheveling van de bepalingen van de 

Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee 

samenhangende wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-

verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen 

(REACH)) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 13 februari 2007 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 1 

9 (Samsom) 

In het derde lid van artikel 9.2.2.3 wordt geregeld dat per amvb afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht en afdeling 13.2 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven. De  

motivatie die daarvoor gegeven wordt in de memorie van toelichting, namelijk dat in 

sommige gevallen spoed geboden is en dat daarom de inspraak en beroepsprocedures  

ingeperkt moeten kunnen worden, acht de indiener van dit amendement niet toereikend om 

een dergelijke inperking van de rechtsbescherming te verantwoorden. Daarom wordt via dit 

amendement de mogelijkheid om de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing te laten 

verklaren uit het wetsvoorstel geschrapt. 

Ingetrokken 
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MOTIES 

 

10 (Poppe) om de noodzaak te onderzoeken dat werknemers bekendgemaakt worden met alle 

gegevens die voortkomen uit nieuwe wet- en regelgeving t.a.v. chemische stoffen en 

producten. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de SGP 

 

11 (Poppe) om de bij het Nederlands Centrum voor Beroepziekten aanwezige kennis over de 

gevolgen van het contact met chemische stoffen te koppelen aan het informatiesysteem van 

het registratiecentrum te Finland. 

Van de agenda afgevoerd  

 

12 (Samsom) om een notificatieprocedure te starten voor een administratie van stoffen die 

door hun omvang buiten de registratie vallen. 

Van de agenda afgevoerd 


