
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 4 juli 2005 

 

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

voor Verkeer en Waterstaat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28074  Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven 

Schiphol  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 30 juni 2005 aangenomen 

door de Tweede Kamer. Groep Wilders, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, Onderdeel Aa 

14→19 (Haverkamp) 

Dit amendement ziet er op toe dat, indien de overheid haar aandelen van de N.V. Luchthaven 

Schiphol (hierna: NVLS), zijnde de huidige exploitant van de luchthaven vervreemdt hetzij 

via beursgang of op andere wijze, het Rijk in economische en juridische zin in de positie blijft 

om indien daar een noodzaak toe bestaat via haar aandeelhouderschap invulling te geven aan 

het Mainport belang van de luchthaven Schiphol. Tevens introduceert dit amendement de 

mogelijkheid dat, wanneer er door de Rijksoverheid afspraken met andere overheden gemaakt 

kunnen worden over de borging van dit Mainportbelang, de Rijksoverheid haar meerderheids 

belang kan verminderen zolang de overheid als geheel tenminste een meerderheid van het 

economisch belang en stemrecht in NVLS behoudt. De minister van Financiën draagt zorg dat 

de overheid in alle gevallen een meerderheid van aandelen en stemrecht behoudt. Bij 

plaatsing op andere wijze dan via beursgang zal via de voorwaarden waaronder aanbesteding 

plaatsvindt gewaarborgd kunnen worden dat er met de overige aandeelhouders afspraken 

gemaakt kunnen worden over de borging van de Mainport.  

Aangenomen. Tegen: LPF en Groep Wilders 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikel I, Onderdeel Aa, Artikel 8.2.a 

20 (Duijvesteijn) 

Dit amendement ziet er op toe dat indien het Rijk zijn aandelen van de N.V. Luchthaven 

Schiphol (hierna: NVLS), zijnde de huidige exploitant van de luchthaven, van de hand doet, 

dat het Rijk in economische en juridische zin altijd een meerderheidsbelang in de exploitant 

van de luchthaven houdt. Tevens introduceert dit amendement de mogelijkheid dat er bij 

algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld omtrent de wijze waarop en de 

voorwaarden waaronder de huidige aandeelhouders, waaronder het Rijk aandelen van de 

NVLS kan verkopen (beursgang dan wel ondershandse verkoop). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

Artikel 

22 (Duivesteijn) 

nog niet in druk verschenen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

 

MOTIES 

 

15 (Duivesteijn) over aanpassing van het Burgerlijk Wetboek gericht op toepassing van het 

verzwakt structuurregime voordat aandelen van de NVLS worden vervreemd 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie  

 

 

16 (Duivesteijn) over het sluiten van een joint venture om het verzwakt structuurregime te 

vestigen op de NVLS 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 

 

17 (Duivesteijn) over uitstel vervreemding van aandelen van de NVLS 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

18→ 23 (Duyvendak en Gerkens) over het voorkomen dat een eventuele vervreemding van de 

aandelen van de NVLS leidt tot salarisverhoging van de directie 

Aangenomen. Tegen: LPF  

 

21 (Duijvestein) over het vaststellen van de Mainportvisie door de Tweede Kamer 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, SGP en ChristenUnie  

 

 


