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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 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

 Datum 9 oktober 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32722 

Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, CDA, ChristenUnie, SGP en de PVV stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C, artikel 89, eerste lid 

10 (Verheijen) 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was in artikel 89, eerste lid opgenomen dat artikel 8 

vervalt met ingang van 1 januari 2017 of zoveel eerder als bij koninklijk besluit bepaald. In 

de eerste nota van wijziging is deze concrete einddatum van 1 januari 2017 in het 

wetsvoorstel geschrapt. Aldus wordt gerealiseerd dat in artikel 89, in de tekst van het  

wetsvoorstel, geen einddatum meer is opgenomen. Wat betreft de indiener echter is een 

transitieperiode naar zijn aard eindig. Ondanks dat artikel 8 bij koninklijk besluit op ieder 

moment kan komen te vervallen hecht de indiener daarom aan een dergelijke vooraf 

bepaalde einddatum. Dit begrenst de toepassingsduur van artikel 8 zonder dat daarvoor 

verdere interventie van de minister of Kamer nodig is en erkent de tijdelijkheid van  

de transitiefase in de postmarkt. 

Verworpen. Voor: de fractie van de VVD 

 

 



 

 Datum 9 oktober 2012 
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In de beweegreden vervalt: tijdelijke 

Artikel I, onderdeel C 

Artikel 89 

11 (Graus) 

De markt voor de postbedrijven wordt steeds krapper, nu de post wordt verdrongen door 

e-mail en andere elektronische communicatie. Hierdoor zal de concurrentie juist heviger 

worden, en zullen ook ná de zogenaamde transitiefase de postbedrijven proberen extra 

marktaandeel te winnen door te besparen op arbeidskosten en arbeidsvoorwaarden. Om de  

rechtsgronden, arbeidspositie en arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers te beschermen 

(op de lange termijn) is het onwenselijk en naïef om deze regeling slechts tijdelijk te laten 

gelden. De indiener pleit daarom voor het opnemen van deze bepaling met een permanent 

karakter. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en de PVV 

 

 


