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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 

Verkeer en Waterstaat 

 

 datum 17 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31870 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met het verlagen van 
het toegestane alcoholpromillage, alsmede wijziging van de Wet op de 
economische delicten, de Havenbeveiligingswet, de Wet bestrijding 
ongevallen Noordzee, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, en 
de Wet van 26 april 2007, houdende wijziging van enkele wetten op het 
terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming 
van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
op enkele technische punten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   
 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel IV 

8 (Agema/De Mos)  

Dit amendement verlaagt de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol voor alle 

scheepvaartwegen tot 0,2 milligram alcohol per milligram bloed en achtentachtig 

microgram per liter uitgeademde lucht in de Scheepvaartverkeerswet voor degene die: 

a. een varend schip voert of stuurt en voor degene die als loods op een varend schip de 

kapitein of de verkeersdeelnemer adviseert,  



 

 datum 17 februari 2010 

 blad 2 

 

 

b. voor de schipper als bedoeld in artikel 1.02 van het Rijnvaartpolitiereglement 

1995; en 

c. voor leden van de dienstdoende minimum bemanning in de zin van het Reglement 

onderzoek schepen op de Rijn en andere personen die zich aan boord bevindt, die tijdelijk 

zelfstandig de koers en de snelheid van het schip bepaald als bedoeld in artikel 1.03 van 

het Rijnvaartpolitiereglement 1995. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en PVV 

 

 

Moties 
 

9 (De Rouwe/Roefs) over alcoholovertredingen en gevaarzetting als grond voor het 

ongeldig verklaren van het vaarbewijs 

Ingetrokken 


