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Betreffende wetsvoorstel: 
35153 
 
Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in 
telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
 
Aangenomen amendementen 

Artikel I, onderdeel A, artikel 14a.2, derde lid, derde volzin 
Artikel I, onderdeel A, artikel 14a.4, eerste lid 
13   14  26 (Weverling c.s.) over een zienswijze van de telecommunicatiepartij 

De uitoefening van de bevoegdheden die aan de Minister worden toegekend in dit 
wetsvoorstel grijpt mogelijk verstrekkend in op private eigendomsverhoudingen. Dit is in 
het bijzonder het geval als de Minister overweegt een verbod op te leggen. Een verbod 
heeft niet alleen grote gevolgen voor de betreffende investeerder maar ook voor de 
betrokken telecommunicatiepartij. De telecommunicatiepartij heeft echter geen formele rol 
in het besluitvormingsproces.  
Om dit te ondervangen, stellen de indieners van het amendement voor om de Minister, 
wanneer deze voornemens is een verbod op te leggen, te verplichten de 
telecommunicatiepartij te vragen om een zienswijze ten aanzien van het voorgenomen 
besluit met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende motivering. De 
telecommunicatiepartij kan dan niet alleen de gevolgen van in eventueel verbod voor het 
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bedrijf naar voren brengen maar kan ook haar visie geven op de proportionaliteit en 
rechtmatigheid van het besluit. De Minister zal bij het nemen van een beslissing de 
zienswijze van de telecommunicatiepartij moeten betrekken. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga 

artikel I, onderdeel A, artikel 14a.9 
11  15 (Van den Berg/Bruins) over aansprakelijkheid 

Het amendement voorkomt dat bestuurders, commissarissen of andere personen die een 
opdracht van een aangewezen persoon moeten opvolgen, aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor eventuele schade die uit dat handelen voortvloeit. 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 
DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en 
Van Haga 

Invoegen Artikel 14a.15 in artikel I, onderdeel A, na artikel 14a.14  
12 (Weverling c.s.) over een zware voorhang 

Dit amendement regelt een zware voorhang voor de algemene maatregelen voor bestuur 
waarmee nadere invulling wordt gegeven aan deze wet. 
Met algemene stemmen aangenomen 

Artikel I, onderdeel C 
10 (Berg/Baudet) over een evaluatiebepaling 

Dit amendement regelt dat de wet wordt geëvalueerd en dat binnen vijf jaar deze evaluatie 
aan de Kamers wordt gezonden. 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
Moties 

16 (Weverling c.s.) over zeer terughoudend zijn met ingrijpen in private zeggenschaps- en 
eigendomsverhoudingen met terugwerkende kracht 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, GroenLinks, 50PLUS, de VVD, de 
SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga (D66 wordt geacht vóór de 
motie te hebben gestemd)   

17 (Weverling c.s.) over de Kamer periodiek informeren over de impact op de 
administratieve lasten 
Met algemene stemmen aangenomen 
  
18 (Van den Berg c.s.) over een jaarlijkse rapportage over de toepassing van de wet   
Met algemene stemmen aangenomen 
 
19 (Van den Berg/Bruins) over eventuele aanvullende maatregelen voor de telecomsector  
Met algemene stemmen aangenomen 
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20   27 (Futselaar) over bij de investeringstoets ook investeerders weren die de 
continuïteit van bedrijven kunnen schaden  
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, de SP, de PvdA, GroenLinks, de 
PvdD, DENK, 50PLUS, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD 
 
21 (Bruins/Van den Berg) over een screening en het voorkomen van een overname door 
een ongewenste partij  
Aangehouden 
 
22 (Moorlag) over effectiever, doelmatiger en meer proportioneel vormgeven van de 
wettelijke regulering  
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, de PvdA, GroenLinks, DENK, 
50PLUS, D66, de SGP, FvD en Van Haga (PVV wordt geacht tegen de motie te 
hebben gestemd) 
 
23 (Moorlag) over de vitale diensten en infrastructuur minder kwetsbaar maken 
Aangenomen. Voor: Krol/Van Kooten-Arissen, de SP, de PvdA, GroenLinks, de 
PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van 
Haga 


