TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Stemmingslijst donderdag 7 juli 2022, tweede stemmingsronde bij
einde vergadering, versie 21.35 uur

Stemmingen
36 100, nr. 26

1. Stemmingen in verband met:
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de
dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel
beheer in het jaar 2021
De Voorzitter: ik stel voor de slotwetten over het jaar 2021
Kamerstukken 36 100, hoofdstukken I t/m X, XII t/m XVII en
XIX, en de fondsen A t/m C en J en K zonder stemming aan te
nemen en conform het voorstel van de vaste commissie voor de
Rijksuitgaven te besluiten en de desbetreffende ministers, met
inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het
financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid
onder de aantekening dat de heer Omtzigt geacht wenst te worden
tegen de dechargeverlening te hebben gestemd.

Stemmingen
36 120

2. Stemmingen in verband met:
Voorjaarsnota 2022
De Voorzitter: ik stel voor de Kamerstukken 36 120,
hoofdstukken I t/m VI, VIII t/m X, XII, XIII, XVII en XIX en de
fondsen C, J en K zonder stemming aan te nemen onder de
aantekening dat de fracties van de SP en DENK geacht wensen te
worden tegen hoofdstuk X te hebben gestemd en de fractie van
JA21 tegen de hoofdstukken VI en XIII.

Stemmingen
36 120-VII

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-VII

(bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

- artikelen 1 t/m 3
- amendement Wilders (3,I) over het verlagen van de woonlasten voor
sociale huurwoningen met 10% (invoegen artikel 3a)
- artikel 4
-departementale begrotingsstaat
- artikelen 1 en 2
- amendement Wilders (3,II)
- amendement Kuiken/Klaver (4) over budget voor het bevriezen van
de huren
- amendement Beckerman/Marijnissen (7) over het bevriezen van de
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huren
- artikel 3
- artikelen 4 t/m 13
- departementale begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
36 120-XIV

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)
voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-XIV

(bijgewerkt t/m amendement nr. 4)

- artikelen 1 t/m 5
-departementale begrotingsstaat
- artikel 21
- amendement Bisschop (4) over compensatie voor de kottervisserij
- artikel 22
- artikelen 23 t/m 51
- departementale begrotingsstaat
- begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds
- begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen
- begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
36 120-XVI

5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-XVI

(bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

- artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
- amendement Hijink (3) over het opnemen van het vaccin tegen de
rotavirusinfectie in het Rijksvaccinatieprogramma
- artikel 1
- artikelen 2 t/m 7
- amendement Klaver c.s. (6) over een extra toeslag
- amendement Dassen (7) over het verdubbelen van de zorgtoeslag
- artikel 8
- artikelen 9 t/m 11
- departementale begrotingsstaat
- begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:
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36 120-XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-XV

(bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

- artikelen 1 t/m 3
-departementale begrotingsstaat
- artikelen 1 t/m 7
- amendement Wilders (3) over middelen voor het verhogen van de
inkomensondersteuning AOW
- artikel 8
- artikelen 9 t/m 99
- departementale begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
36 120-A

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het
jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-A

(bijgewerkt t/m amendement nr. 4)

De Voorzitter: dhr. Stoffer wenst zijn amendement op stuk nr. 3 in
te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.
- artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
- artikel 11
- amendement Alkaya c.s. (4) over het tolvrij maken van de
Westerscheldetunnel per 2025
- artikel 12
- artikelen 13 t/m 19
- begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
36 120-B

8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar
2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
36 120-B

(bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

- artikelen 1 en 2
- amendement Wilders (3,I) over middelen voor het verhogen van de
eenmalige energietoeslag
- artikel 3
- artikel 4
begrotingsstaat
- amendement Wilders (3,II)
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- artikel 01
- begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen

30 234, nr. 306
30 234, nr. 307

30 234, nr. 308

30 234, nr. 309
(overgenomen)
30 234, nr. 310
(overgenomen)
30 234, nr. 311
30 234, nr. 312
30 234, nr. 313
30 234, nr. 314
30 234, nr. 315
30 234, nr. 316
30 234, nr. 317
(overgenomen)
30 234, nr. 318 (gewijzigd)

30 234, nr. 319
30 234, nr. 320

Stemmingen
25 657, nr. 342

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Sportbeleid
De Voorzitter: dhr. Mohandis wenst zijn motie op stuk nr. 318 te
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Rudmer Heerema c.s. over de sportbonden met 5 miljoen
euro versterken om de sportverenigingen te ondersteunen
-de motie-Rudmer Heerema c.s. over voor de begrotingsbehandeling
2023 voldoende steun toezeggen voor de verbouw van het Pieter van
den Hoogenband Zwemstadion
-de motie-Rudmer Heerema/Inge van Dijk over in de
maatregelenladder opnemen dat sporten en bewegen mogelijk blijft
tijdens besmettingsgolven
-de motie-Inge van Dijk c.s. over eind 2022 in beeld hebben welke
initiatieven die bijdragen aan sport en bewegen op andere
departementen genomen worden
-de motie-Inge van Dijk/Rudmer Heerema over budget voor
topsportaccommodaties pas vaststellen als het financiële plaatje
compleet is
-de motie-Inge van Dijk over de vrijwillige inzet van sportduikers voor
burgerinitiatieven niet onder duikarbeid laten vallen
-de motie-Van Nispen c.s. over geen uitzondering maken voor
sponsoring in het reclameverbod voor risicovolle kansspelen
-de motie-Van Nispen c.s. over het programma Het Strand Veilig een
structurele plaats op de begroting geven
-de motie-Van Nispen c.s. over voorstellen om de sport betaalbaar te
houden voor iedereen
-de motie-Van Nispen c.s. over de financiering van het ene loket waar
mensen met een aanvraag voor een sporthulpmiddel terechtkunnen
-de motie-Westerveld c.s. een plan zodat alle kinderen binnen drie jaar
hun zwemdiploma kunnen halen
-de motie-Mohandis c.s. over voor eind 2022 met een voorstel komen
voor meetbare maatregelen ter stimulering van sport en beweging
-de gewijzigde motie-Mohandis c.s. over het ondersteunen van
sportverenigingen en sportaccommodaties die door stijgende
energielasten in de problemen komen
-de motie-Van der Laan c.s. over de onafhankelijkheid van het
Centrum Veilige Sport
-de motie-Maeijer/Van Nispen over de Kamer uiterlijk voor de
begrotingsbehandeling VWS informeren over structurele financiering
van het project Het Strand Veilig en de Reddingsbrigade
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Pgb
-de motie-Mohandis/Werner over het onderzoek naar een sociaal
vangnet voor familieleden breder insteken dan alleen voor intensieve
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25 657, nr. 343
25 657, nr. 344
25 657, nr. 345
(overgenomen)
25 657, nr. 346
25 657, nr. 347
25 657, nr. 348
(overgenomen)
25 657, nr. 349
(overgenomen)
Stemmingen

29 689, nr. 1151

29 689, nr. 1152
29 689, nr. 1153
(aangehouden)
29 689, nr. 1154 (gewijzigd)
29 689, nr. 1155
29 689, nr. 1156

29 689, nr. 1157 (gewijzigd)

29 689, nr. 1158
29 689, nr. 1159
29 689, nr. 1160
29 689, nr. 1161

Stemmingen
29 477, nr. 777

kindzorg
-de motie-Werner/Mohandis over concrete afspraken over de
indicatieduur
-de motie-Werner/Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig
mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten
-de motie-Westerveld c.s. over een simpele werkwijze voor het
berekenen van toereikende pgb-tarieven in de Jeugdwet en Wmo 2015
-de motie-Westerveld/Mohandis over één loket inrichten waar mensen
terechtkunnen met hun pgb-aanvraag
-de motie-Westerveld/Mohandis over ook het pgb uit de
Zorgverzekeringswet laten aansluiten op pgb 2.0
-de motie-Agema over bewerkstelligen dat gemeenten marktconforme
pgb-tarieven betalen
-de motie-Agema over onderzoeken hoe het werkgeverschap voor
budgethouders significant vereenvoudigd kan worden
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Zorgverzekeringswet/ eigen bijdragen in de zorg
De Voorzitter: dhr. Kuzu wenst zijn motie op stuk nr. 1154 te
wijzigen en mw. Den Haan haar motie op stuk nr. 1157.
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar
nu over kunnen stemmen.
-de motie-Paulusma/Ellemeet over in kaart brengen welke
zorgverzekeraars een modelovereenkomst aanbieden waarbij bepaalde
prestaties buiten de dekking van de basiszorgverzekering vallen
-de motie-Paulusma/Tielen over stappen om de spreiding van het eigen
risico zo snel mogelijk in te laten gaan
-de motie-Kuzu c.s. over de NZa een aanwijzing geven om de tijd voor
een consult te verhogen naar standaard vijftien minuten
-de gewijzigde motie-Kuzu c.s. over actief sturen op verbetering van
de punten van zorg die door huisartsen zijn aangedragen
-de motie-Kuzu/Den Haan over het verbeteren van de
wanbetalersregeling
-de motie-Den Haan/Kuzu over onderzoeken hoe zorgverzekeraars,
binnen de privacyregelgeving, proactief aan wachtlijstbemiddeling
kunnen doen
-de gewijzigde motie-Den Haan/Kuzu over voorstellen om de prijs van
hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te
brengen of te maximeren
-de motie-Hijink/Ellemeet over een stijging van de nominale premie in
2023 voorkomen
-de motie-Hijink over het verhogen van de zak- en kleedgeldregeling
-de motie-Agema over het toevoegen van de coronazorgkosten aan de
staatsschuld
-de motie-Agema over de rekening voor de inhaalzorg toevoegen aan
de staatsschuld
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem
-de motie-Ellemeet c.s. over afzien van de modernisering van het
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29 477, nr. 778

29 477, nr. 779
29 477, nr. 780
29 477, nr. 781

Stemmingen

31 936, nr. 964
31 936, nr. 965
31 936, nr. 966

31 936, nr. 967
31 936, nr. 968 (gewijzigd)

31 936, nr. 969
(ingetrokken)
31 936, nr. 970
31 936, nr. 971
31 936, nr. 972
(overgenomen)
31 936, nr. 973

31 936, nr. 974

Stemmingen

31 936, nr. 975

geneesmiddelenvergoedingssysteem per 2023
-de motie-Den Haan over de Kamer volledig informeren over de
gevolgen van de GVS-herziening voordat de regering definitief
overgaat tot besluitvorming
-de motie-Den Haan over een nauwkeurige schatting van de gevolgen
van de GVS-wijziging voor specifieke patiëntgroepen
-de motie-Hijink over de maximale eigen bijdrage voor
geneesmiddelen tot einde 2023 verlagen tot nul euro
-de motie-Hijink over niet overgaan tot privatisering van
vaccinontwikkelaar Intravacc
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Regionale luchthavens
De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 968 te
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Van Haga/Smolders over een snelle opening van Lelystad
Airport mogelijk maken
-de motie-Van Haga/Smolders over op de begroting van IenW
middelen reserveren voor regionale luchthavens
-de motie-Kröger/Van Raan over een door de omgeving gedragen
proces als voorwaarde voor besluiten over de toekomst van Rotterdam
The Hague Airport
-de motie-Kröger/Van Raan over de regionale luchthavens niet
financieel ondersteunen, direct of via medeoverheden
-de gewijzigde motie-Van Raan over voorkomen dat de regionale
luchthavens meer vluchten uitvoeren of vluchten overnemen van
Schiphol
-de motie-Van Raan/Kröger over de directie van Rotterdam The
Hague Airport vragen een krimpscenario uit te werken samen met
bewonersvertegenwoordigers
-de motie-Graus/Koerhuis over alle regionale luchthavens inzetten ten
behoeve van het ontlasten van Schiphol
-de motie-Graus over samen met de provincie Limburg zorg dragen
voor de benodigde infrastructuur van Maastricht Aachen Airport
-de motie-Graus/Koerhuis over bijdragen aan de samenwerking met
Maastricht Aachen Airport door Schiphol
-de motie-Eerdmans/Koerhuis over de Kamer tweemaal per jaar per
brief op de hoogte stellen van de voortgang van de gesprekken met de
regionale luchthavens
-de motie-Eerdmans/Eppink over het creëren van een situatie waarin
jonge piloten niet langer met onredelijke financiële risico's worden
geconfronteerd
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Verduurzaming luchtvaart
De Voorzitter: mw. Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 977
aan te houden en trekt haar motie op stuk nr. 978 in.
-de motie-Boucke/Koerhuis over aanscherping van het ETS in geval
van een verdere afzwakking van CORSIA
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31 936, nr. 976

31 936, nr. 977
(aangehouden)
31 936, nr. 978
(ingetrokken)
31 936, nr. 979
31 936, nr. 980
31 936, nr. 981
31 936, nr. 982

Stemmingen

27 830, nr. 362

27 830, nr. 363
27 830, nr. 364
27 830, nr. 365

27 830, nr. 366
27 830, nr. 367 (gewijzigd)

27 830, nr. 368 (gewijzigd)

27 830, nr. 369

Stemmingen
32 820, nr. 471
(aangehouden)
32 820, nr. 472

-de motie-Boucke c.s. over een visie, een plan en een groeipad ten
aanzien van de productie, de opslag en het transport van duurzame
luchtvaartbrandstoffen
-de motie-Kröger over onderzoeken hoe "frequent flyer"-programma's
kunnen worden verboden
-de motie-Kröger/Bromet over uitspreken dat alle sectoren, inclusief
de luchtvaart, een evenredige bijdrage moeten leveren aan het
reduceren van de uitstoot van stikstofdioxide en ammoniak
-de motie-Van Raan/Kröger over concreet beleid om de niet-CO2effecten van de luchtvaart terug te dringen
-de motie-Van Raan/Kröger over de Kamer uitgebreid informeren over
de aanleg van de Polderbaan
-de motie-Van Haga/Smolders over het schrappen van de verhoging
van de vliegticketbelasting
-de motie-Van Haga/Smolders over concretiseren welk deel van de
opbrengst van de vliegticketbelasting aangewend wordt voor
technologische ontwikkelingen in de luchtvaart
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Materieel Defensie
De Voorzitter: dhr. Eppink wenst zijn moties op stuk nrs. 367 en
368 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Van Haga over het streven naar een volwaardig
defensieapparaat, onafhankelijk van andere landen en de Europese
Unie
-de motie-Van Haga over geen materieel weggeven aan andere landen
totdat de Nederlandse krijgsmacht op orde is
-de motie-Van Haga c.s. over een andere locatie zoeken voor de
SMART-L-radar dan de locatie Herwijnen
-de motie-Stoffer over een zo groot mogelijke betrokkenheid van de
Nederlandse maritieme en defensie-industrie bij ontwerp, bouw en
instandhouding van de onderzeeboten
-de motie-Jasper van Dijk over de beslissing over de plaatsing van de
SMART-L-radar drie maanden aanhouden
-de gewijzigde motie-Eppink/Van der Plas over de voorraad in
Nederland evenredig aanvullen bij de levering van militaire goederen
aan Oekraïne
-de gewijzigde motie-Eppink/Van der Plas over bij de aanschaf van de
onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de
noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie
-de motie-Valstar/Stoffer over een evaluatie vijf jaar na plaatsing van
de radar in Herwijnen
16. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022
-de motie-Kwint over een plan om de personeelstekorten op te lossen
-de motie-Werner over een vaste televisierubriek met het belangrijkste
landelijke en regionale cultuurnieuws
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32 820, nr. 473

32 820, nr. 474
32 820, nr. 475

32 820, nr. 476

Stemmingen

-de motie-Van Strien over innovatie, ondernemerschap en
maatschappelijke impact meewegen bij de aanvraag en
verantwoording in de nieuwe BIS-periode
-de motie-Mohandis c.s. over een wetswijziging die de toegang tot een
volwaardige bibliotheek voor elke inwoner van Nederland garandeert
-de motie-Wuite over de uitgangspunten van de Hoofdlijnenbrief
Cultuur meenemen in de gezamenlijk op te stellen cultuuragenda's
voor Caribisch Nederland
-de motie-Martin Bosma over de Gouden Koets weer inzetten op
Prinsjesdag
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht
dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider
over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet
VERVALLEN

Stemmingen
26 407, nr. 141
26 407, nr. 142

Stemmingen
31 066, nr. 1069

31 066, nr. 1070
31 066, nr. 1071
31 066, nr. 1072
(aangehouden)
31 066, nr. 1073

31 066, nr. 1074
31 066, nr. 1075
31 066, nr. 1076
31 066, nr. 1077

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag
de motie-Teunissen over een roadmap om ten minste tot halvering van
de mondiale voetafdruk van Nederland te komen
de motie-Teunissen over actief pleiten voor het opnemen van een
transitie naar een meer plantaardig dieet
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag
-de motie-Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van
vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van
langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven
om te slagen
-de motie-Paul/Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo
snel mogelijk substantieel opschalen
-de motie-Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe
maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces
-de motie-Inge van Dijk/Van Raan over mediation vroeg in het proces
een vaste plek geven
-de motie-Inge van Dijk/Van Raan over de Kamer informeren hoe de
brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen
afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt
-de motie-Azarkan over het uitspreken van afkeuring over het verloop
van het herstelproces
-de motie-Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende
rechtsbescherming
-de motie-Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke
punt van de herijking van de hersteloperatie
-de motie-Azarkan over de gemeente als vast aanspreekpunt voor de
ouders
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Toeslagen
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31 066, nr. 1078

31 066, nr. 1079

31 066, nr. 1080
31 066, nr. 1081

31 066, nr. 1082

31 066, nr. 1083
(aangehouden)
31 066, nr. 1084
31 066, nr. 1085

31 066, nr. 1086

Stemmingen
31 322, nr. 460

31 322, nr. 461

Stemmingen
19 637, nr. 2916
19 637, nr. 2917
19 637, nr. 2918
19 637, nr. 2919
19 637, nr. 2920
19 637, nr. 2921
(ingetrokken)

De Voorzitter: mw. Maatoug verzoekt haar motie op stuk nr. 1083
aan te houden.
-de motie-Azarkan/Van Haga over invoeren van een versterkte prikkel
waardoor de DG Toeslagen substantieel meer bezwaarschiften binnen
de wettelijke termijn zal afhandelen
-de motie-Azarkan/Van Raan over diegenen die zijn geselecteerd door
het risicoselectiemodel Toeslagen hierover te informeren middels een
brief
-de motie-Azarkan/Van Raan over de adviezen van de IBTB standaard
in behandeling te nemen
-de motie-Azarkan/Van Raan over uitspreken dat voor institutioneel
racisme binnen de Belastingdienst Toeslagen en alle andere
onderdelen van de overheid geen plaats is
-de motie-Grinwis over de interacties tussen de toeslagen en de
aankomende vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement in
kaart brengen
-de motie-Maatoug over een concreet plan om de toeslagen af te
schaffen
-de motie-Inge van Dijk/Maatoug over opstellen van een
contourennota
-de motie-Inge van Dijk/Werner over bij de invulling van de
maatschappelijke diensttijd verkennen of en hoe jongeren ingezet
kunnen worden om ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare
inwoners
-de motie-Romke de Jong over voortvarend aan de slag gaan met de
geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel
21. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag
-de motie-Stoffer over het ontwerpbesluit aanpassen zodat het volledig
loslaten van de koppeling gewerkte uren daar geen onderdeel
meer van is
-de motie-Stoffer over het ontwerpbesluit aanpassen opdat de
toegankelijkheid van de gastouderopvang niet verslechtert ten opzichte
van de andere opvangsoorten door de maximumuurprijs voor alle
opvangvormen te verlagen
22. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Vreemdelingen- en asielbeleid
-de motie-Van Haga/Ephraim over illegaal verblijf in Nederland
strafbaar stellen
-de motie-Van Haga/Ephraim over intensiveren van (mobiel)
grenstoezicht
-de motie-Van Haga/Ephraim over een onmiddellijke asielstop
invoeren met uitzondering van directe oorlogsvluchtelingen
-de motie-Van Haga/Ephraim over met omliggende landen komen tot
gezamenlijke grensbewaking
-de motie-Van Haga/Ephraim over veiligelanders direct uitzetten
-de motie-Van Haga/Ephraim over een onmiddellijke asielstop
invoeren, met uitzondering van directe oorlogsvluchtelingen
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19 637, nr. 2922
19 637, nr. 2923
19 637, nr. 2924
(aangehouden)
19 637, nr. 2925

19 637, nr. 2926
19 637, nr. 2927

19 637, nr. 2928
19 637, nr. 2929

19 637, nr. 2930

19 637, nr. 2931
19 637, nr. 2932

19 637, nr. 2933

19 637, nr. 2934

19 637, nr. 2935

19 637, nr. 2936
19 637, nr. 2937
19 637, nr. 2938

19 637, nr. 2939

Stemmingen

-de motie-Eerdmans over het opzeggen van het vertrouwen in de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
-de motie-Brekelmans/Slootweg over bezien of er draagvlak is voor
bilaterale afspraken om meer grip te krijgen op de asielinstroom
-de motie-Kröger c.s. over voorstellen doen voor een COAfinancieringssystematiek
-de motie-Slootweg/Brekelmans over de toepassing van de Europese
Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit de Oekraïne zo
aanpassen dat aan derdelanders enkel bescherming wordt geboden
onder de richtlijn als daartoe voldoende noodzaak voor bestaat
-de motie-Podt c.s. over bezien hoe Oekraïense psychologen zo snel
mogelijk aan het werk kunnen
-de motie-Sylvana Simons over bij hervatten van de beslispraktijk
ervoor zorgen dat geen enkele Afghaanse vluchteling wordt
teruggestuurd
-de motie-Sylvana Simons over de huidige crisisaanpak en
financieringssystematiek van asielopvang in Nederland loslaten
-de motie-Piri c.s. over een concreet plan voor de middellange termijn
uitwerken voor het beperken van het aantal verhuizingen als onderdeel
van de integrale aanpak
-de motie-Piri c.s. over van het beslis- en vertrekmoratorium
uitsluitend het vertrekmoratorium voor ten minste een half jaar
verlengen
-de motie-Markuszower/Wilders over de plannen voor een
aanmeldcentrum in Bant intrekken
-de motie-Van der Plas over in samenspraak met burgers, het AZC
Budel en de gemeente Cranendonck tot een pakket aan maatregelen
komen om de overlast zo snel mogelijk te verhelpen
-de motie-Van der Plas over een onderzoek starten naar de
mogelijkheid om Lelystad Airport in te zetten als een aanmeldlocatie
en/of een asielzoekerscentrum
-de motie-Van der Plas over zich in de Europese Unie inzetten om het
associatieverdrag en het nabuurschapsbeleid te herzien en zich te
verzetten tegen een vrijhandelsovereenkomst met Marokko
-de motie-Kuzu over in gesprek gaan met gemeenten om de nietbenutte opvangplaatsen voor Oekraïners ter beschikking te stellen voor
asielzoekers
-de motie-Kuzu over voor 1 augustus 2022 voldoen aan de
minimumeisen voor opvang
-de motie-Jasper van Dijk/Piri over alle Afghaanse vrouwen en
meisjes als risicogroep aanwijzen
-de motie-Ceder met stakeholders en externe experts zo concreet
mogelijk invulling geven aan de versterking van expertise om
individuele beoordelingen door de IND te verbeteren
-de motie-Ceder over samen met het COA de interne capaciteit zo
organiseren dat kleinschalig aanbod van gemeenten serieus wordt
gewogen en waar mogelijk gerealiseerd
23. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Arbeidsmarktbeleid in de zorg
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29 282, nr. 474

29 282, nr. 475
29 282, nr. 476

29 282, nr. 477

29 282, nr. 478

29 282, nr. 479

29 282, nr. 480

29 282, nr. 481

29 282, nr. 482

Stemmingen
29 675, nr. 211

29 675, nr. 212
(aangehouden)
29 675, nr. 213
29 675, nr. 214
29 675, nr. 215

29 675, nr. 216

29 675, nr. 217

-de motie-Van den Berg/Van den Hil over bezien op welke wijze het
systeem van alloceren van opleidingsplaatsen voor huisartsen
verbeterd kan worden
-de motie-Van den Berg c.s. over bezien hoe zorgaanbieders ruimte
hebben om het werkgeverschap moderner invulling te geven
-de motie-Hijink over de conceptwetgeving met betrekking tot
medisch specialisten in loondienst op hoofdlijnen uiterlijk eind 2022
ter informatie aan de Kamer sturen
-de motie-Hijink over het schrappen van de huidige personeelsnorm
niet als uitgangspunt nemen bij de doorontwikkeling van het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg
-de motie-Hijink c.s. over binnen twee weken de gesprekken over het
vormgeven van een fonds ter compensatie voor long-covid patiënten
voeren
-de motie-Den Haan c.s. over zich samen met de minister van OCW
inzetten om aandacht te vragen voor coschappen ouderengeneeskunde
in de studie Geneeskunde
-de motie-Tielen c.s. over onderzoeken of het mogelijk is om de
accreditatie-eis voor huisartsen met betrekking tot het aantal ANWdiensten meer in evenwicht te brengen met het aantal ANW-diensten
per normpraktijk
-de motie-Tielen/Van den Hil over in gesprek gaan met relevante
veldpartijen over hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kan
dragen aan zowel het verhogen van de kwaliteit van zorg als aan het
oplossen van personeelstekorten in de zorg
-de motie-Tielen c.s. over een vertegenwoordiger van
ambulancepersoneel een structurele rol geven in de Taskforce ‘Onze
hulpverleners veilig’
24. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Visserij en tuinbouw.
-de motie-Stoffer over een deel van de Noordzeeakkoord-middelen
voorlopig beschikbaar houden voor een eventuele saneringsregeling
voor de garnalenvisserij op de Noordzee
-de motie-Stoffer/Van der Plas over de overbruggingsregeling voor de
kottervisserij naar voren halen door financiële middelen zodanig in te
zetten dat geen goedkeuringsprocedure nodig is
-de motie-Wassenberg over brandstof niet compenseren via de
overgangsregeling
-de motie-Van der Plas over uitspreken dat voedselproductie een
publiek belang is
-de motie-Van der Plas/Stoffer over het budget van 33 miljoen euro
voor de stilligregeling maximaal ophogen met middelen vanuit het
ERMZV
-de motie-Van der Plas/Stoffer over de glastuinbouwsector toegang
geven tot de landelijke maatregelen in het Transitiefonds Landelijk
gebied en natuur
-de motie-Van der Plas/Stoffer over oneerlijke concurrentie op de
interne markt tegengaan en het EU-steunpakket openstellen voor
snellere verduurzaming van de Nederlandse tuinbouw
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Stemmingen
31 865, nr. 211

25. Stemmingen in verband met:
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over het
focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2022
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de commissie
voor de Rijksuitgaven te besluiten en het thema ‘Terugkeer naar
een regulier en voorspelbaar begrotingsproces’ als
focusonderwerp aan te merken.

Stemmingen
36 083

26. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire
begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)
36 083
- artikelen 1 t/m 3
- begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel

Stemmingen
36 115

27. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire
begroting inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne)
36 115
- artikelen 1 t/m 3
- begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel

Stemmingen
36 065

28. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige
energietoeslag lage inkomens)
VERVALLEN

Stemmingen
36 064

29. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede
Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage)
36 064
- artikelen 1 t/m 3
- departementale begrotingsstaat
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- wetsvoorstel
Stemmingen

36 064, nr. 4
36 064, nr. 5
36 064, nr. 6
36 064, nr. 7

36 064, nr. 8
36 064, nr. 9
36 064, nr. 10 (gewijzigd en
nader gewijzigd)
36 064, nr. 11
36 064, nr. 12

36 064, nr. 13
36 064, nr. 14 (gewijzigd en
hoofdelijk)
Stemming

36 120, nr. 20 (gewijzigd en
aangehouden)
Stemmingen
36 057

30. Stemmingen over: moties ingediend bij de Tweede Incidentele
suppletoire begroting inzake Energietoelage
De Voorzitter: dhr. Eerdmans verzoekt zijn aangehouden motie
op stuk nr. 9 alsnog in stemming te brengen. Mw. Podt wenst haar
motie op stuk nr. 10 te wijzigen en nader te wijzigen. Dhr. Omtzigt
wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde moties
zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.
De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt om een hoofdelijke
stemming over zijn motie op stuk nr. 14.
-de motie-Kathmann c.s. over ook studenten recht geven op de
energietoeslag
-de motie-Van Baarle/Kuzu over studenten met een eigen
energierekening niet uitsluiten van de energietoelage
-de motie-Van Baarle c.s. over een uitputtend overzicht van de
gemeentelijke eisen aan de energietoelage
-de motie-Maatoug/Kathmann over financiële compensatie voor
gemeenten die de energietoeslag uitkeren aan inkomens boven 120%
van het sociaal minimum
-de motie-Stoffer/Maatoug over het monitoren van de armoede- en
schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen
-de motie-Eerdmans/Omtzigt over een breed onderzoek naar de
financiële risico’s van inflatie voor middeninkomens
-de nader gewijzigde motie-Podt over voorkomen dat studenten altijd
maximaal moeten lenen voordat zij in aanmerking komen voor
individuele bijzondere bijstand
-de motie-Omtzigt c.s. over een langjarige strategie voor
voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens
-de motie-Omtzigt c.s. over geen volledige uitkering voor gemeentes
die een bovengrens hanteren van minder dan 120% van het sociaal
minimum
-de motie-Omtzigt c.s. over uitwonende studenten meenemen in de
plannen voor energiecompensatie
-de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over de regeling aanpassen en
uitbreiden ten behoeve van mensen die er nu buiten vallen
31. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over
de Voorjaarsnota 2022
De Voorzitter: dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 20 te
wijzigen en verzoekt deze vervolgens opnieuw aan te houden.
-de gewijzigde motie-Stoffer/Van der Plas over het tolvrij maken van
de Westerscheldetunnel per 2025
32. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig
categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met
een laag inkomen
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36 057

(bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen aangegeven met *
- artikel I, onderdelen A en B
*- amendement Van Baarle/Kuzu (11) over een energietoeslag voor
uitwonende studenten in een zelfstandige woning
- onderdeel C
- onderdeel D
- artikel I
- artikel II
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
21 501-07, nr. 1870
21 501-07, nr. 1871
21 501-07, nr. 1872
21 501-07, nr. 1873

21 501-07, nr. 1874
21 501-07, nr. 1875

Stemmingen

29 628, nr. 1103
(overgenomen)
29 628, nr. 1104

29 628, nr. 1105

29 628, nr. 1106

29 628, nr. 1107

33. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022
-de motie-Tony van Dijck over niet instemmen met een toetreding van
Kroatië tot de eurozone
-de motie-Tony van Dijck over geen geld meer naar Oekraïne
overmaken of hiervoor garant staan
-de motie-Tony van Dijck over een duidelijk signaal afgeven dat een
anti-fragmentatie instrument door Nederland niet wordt getolereerd
-de motie-Heinen over in sterke bewoordingen kenbaar maken dat het
verdragsrechtelijke mandaat en verbod op monetaire financiering op
geen enkele wijze door de ECB geschonden mag worden
-de motie-Heinen/Alkaya over zich tevens inzetten voor een neutrale,
toegankelijke digitale euro die niet programmeerbaar is
-de motie-Eppink over de middelen voor kernenergie
openstellen
34. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
Politie
De Voorzitter: mw. Mutluer verzoekt haar motie op stuk nr. 1108
aan te houden. Mw. Sylvana Simons wenst haar motie op stuk nr.
1110 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan
dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Azarkan over onderzoeken op welke wijze de
klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden
-de motie-Azarkan over er op toe zien dat de aangenomen motie over
een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde
gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd
-de motie-Azarkan over een plan van aanpak om te bewerkstelligen dat
iedere agent het handelingskader professioneel controleren kent en de
Proco-app gebruikt
-de motie-Van der Werf over onderzoeken op welke manier meer
maatwerk en flexibiliteit gecreëerd kan worden in het personeelsbeleid
en het LFNP
-de motie-Mutluer c.s. over in samenspraak met de politieorganisatie
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29 628, nr. 1108
(aangehouden)

29 628, nr. 1109

29 628, nr. 1110 (gewijzigd)

29 628, nr. 1111
29 628, nr. 1117 (gewijzigd,
was nr. 1112)
29 628, nr. 1113
29 628, nr. 1114

29 628, nr. 1115
(aangehouden)
29 628, nr. 1116

Stemming

36 100-VIII, nr. 13

Stemmingen
36 045, nr. 97

de aanbevelingen uit het rapport 'Daarom stappen ze op' uitwerken in
het plan van aanpak discriminatie
-de motie-Mutluer/Ellemeet over in het transitieplan meenemen of en
in hoeverre de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende
Criminaliteit (NSOC) kan worden geïntegreerd in de Landelijke
eenheid opsporing
-de motie-Sylvana Simons over actief toezien op de implementatie en
handhaving van het aangekondigde 'one strike out' beleid binnen de
politieorganisatie
-de gewijzigde motie-Sylvana Simons over tijdens de transitie binnen
de politieorganisatie de kennis van maatschappelijke organisaties en
ervaringsdeskundigen mede betrekken
-de motie-Van Nispen over met een realistische visie komen over hoe
de politie er in 2024 uit zal zien
-de gewijzigde motie-Van Nispen/Mutluer over de weerbaarheidsscan
voor decentrale overheden ook uitvoeren bij de politie
-de motie-Van Nispen over een onafhankelijk onderzoek naar de
vorming van de Nationale Politie
-de motie-Van der Plas over extra financiële middelen beschikbaar
stellen zodat de reguliere werkzaamheden van de Landelijke Eenheid
niet onder druk komen te staan gedurende de herschikking en
herstructurering van de Landelijke Eenheid
-de motie-Van der Plas over de aanbevelingen van de commissieSchneiders op het gebied van bewaken en beveiligen op de snelst
mogelijke termijn evalueren
-de motie-Van de Plas over provincies stimuleren in de plannen tot
stikstofreductie per gebied rekening te houden met de gevolgen die
leegloop/leegstand van agrarische bedrijven gaat hebben op de
regionale veiligheid, ondermijning en sociale controle
35. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het
wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021
-de motie-De Hoop/Westerveld over coulance bij het
onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de
coronacrisis
36. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV) inzake de impact van de Russische
aanvalsoorlog
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium
te besluiten.

Stemmingen
36 045, nr. 98

37. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat
herstel en wederopbouw van Oekraïne
-de motie-Hammelburg c.s. over met de Oekraïense autoriteiten de
specifieke behoefte voor acuut herstel van vitale infrastructuur en
graanuitvoer in kaart brengen
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36 045, nr. 99

36 045, nr. 100

Stemmingen
36 162

-de motie-Van der Lee/Thijssen over onderzoeken welke maatregelen
in EU-verband kunnen worden getroffen om de speculatie op
commodities tegen te gaan
-de motie-Thijssen/Van der Lee over financiële steun voor de
wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele
middelen financieren
38. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen
Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding
van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58)
36 162
- artikelen 1 en 2
- beweegreden
- wetsvoorstel
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