TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Stemmingslijst dinsdag 1 december 2020, versie 13.15 uur
Stemmingen
35 337

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal
Preventieakkoord en evaluatie van de wet
35 337

(bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen aangegeven met *
- artikel I, aanhef
*- nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,I) over bij AMvB
nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op
vergunning
- amendement Van Gerven (10) over het toevoegen van het begrip
“besloten ruimte” aan de begripsbepalingen
*- gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,I) over keten
verantwoordelijk voor het uitvoeren leeftijdscontrole
- onderdeel A
- amendement Jansen (28,I) over het schrappen van het beperken van
prijsacties
- onderdeel B
*- nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,II)
- onderdeel C
*- nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,I) over een
minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen
*Indien 39 verworpen:
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,I) over een
minimale vloeroppervlakte voor een horecalokaliteit in de wet
behouden
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,I) over
behouden minimale vloeroppervlakte-eis voor slijterijen
- amendement Jansen (30,I) over opnemen mechanische ventilatie-eis
- onderdeel D
- onderdeel E
- amendement Jansen/Agema (29,I) over het aanpassen van de
verbodsbepalingen (invoegen onderdeel Ea)
- amendement Jansen/Agema (29,II)
- onderdeel F
- onderdelen G t/m I
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- amendement Voordewind (31,I) over de aanwezigheid van een
minderjarige in een slijtlokaliteit onder begeleiding van een
meerderjarige
- onderdeel J
- amendement Voordewind (31,II)
*- gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,II)
- amendement Bolkestein (26) over een voorhangprocedure
- onderdeel K
*- nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,III)
- amendement Voordewind (31,III)
- gewijzigd amendement Van Gerven (18) over het niet toestaan dat
leerlingen van 14 en 15 jaar in het kader van een stage
alcoholhoudende dranken mogen schenken
- onderdeel L
- amendement Van Gerven (11,I) over de lokale bevoegdheid
schrappen om cursussen en proeverijen in slijterijen toe te staan
- onderdeel M
*- nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,II)
*Indien 39 verworpen:
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,II)
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,II)
- onderdeel N
- amendement Voordewind (31,IV)
- onderdeel O
- onderdeel P
- amendement Van Gerven (11,II)
- amendement Voordewind (21) over het aanwijzen van een
alcoholoverlastgebied
- amendement Voordewind (22,I) over kennis en inzicht over sociale
hygiëne op vervoermiddelen
NB: Indien enerzijds 11 en anderzijds 21 en/of 22 worden
aangenomen, vervalt in afwijking van 11,II niet het gehele
onderdeel Q, maar het in dat onderdeel opgenomen artikel 25e.
- onderdeel Q
*- nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,IV)
- onderdeel R
*- nader gewijzigd amendement Bolkestein (42,V) (invoegen
onderdelen R0a en R1a)
- onderdelen Ra t/m T
- amendement Jansen (28,II)
- onderdeel U
- onderdeel V en W
- amendement Voordewind (31,V)
- amendement Voordewind (22,II)
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NB. Indien zowel 31 als 22 wordt aangenomen, vervalt in
afwijking van 31,V niet het gehele onderdeel X, maar het als
gevolg van 22,II ontstane onderdeel 1 (nieuw) in onderdeel X,
en wordt in het als gevolg van 22,II in te voegen tweede lid
“20, eerste tot en met derde lid,” vervangen door “20, eerste tot
en met vierde lid,”.
- onderdeel X
*- gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,III)
- amendement Jansen (28,III)
- amendement Voordewind (31,VI)
- amendement Voordewind (22,III)
- onderdeel Y
- onderdelen Ya tot en met AA
- amendement Van den Berge/Renkema (25) over uitzondering op
verbod verstrekken van alcohol aan minderjarigen in het openbaar
- onderdeel BB
- onderdelen CC t/m EE
- artikel I
*- gewijzigd amendement Van den Berge/Renkema (38,IV)
- amendement Jansen (28,IV)
- amendement Voordewind (31,VII)
- artikel II
- artikelen III en IV
- gewijzigd amendement Van Gerven (19) over een volledig verbod
op alcoholreclame
- artikel V
- artikelen VI t/m X
- artikel XA, aanhef
*- nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,III)
*Indien 39 verworpen:
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,III)
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,III)
- amendement Jansen (30,II)
*- nader gewijzigd amendement Voordewind c.s. (39,IV)
*Indien 39 verworpen:
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (40,IV)
*- nader gewijzigd amendement Van Gerven (41,IV)
- artikel XA
- artikel XI
- beweegreden
- wetsvoorstel
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Stemmingen

35 337, nr. 32
35 337, nr. 33 (gewijzigd)
35 337, nr. 34
35 337, nr. 35
35 337, nr. 36

Stemmingen

35 570-XVI, nr. 20
35 570-XVI, nr. 21
35 570-XVI, nr. 22
35 570-XVI, nr. 23
35 570-XVI, nr. 24
35 570-XVI, nr. 25
35 570-XVI, nr. 26
35 570-XVI, nr. 27
(gewijzigd)
35 570-XVI, nr. 28
35 570-XVI, nr. 29
35 570-XVI, nr. 30
35 570-XVI, nr. 31

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de
Drank- en Horecawet
De Voorzitter: dhr. Bolkestein wenst zijn motie op stuk nr. 33 te
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Van Gerven over een verbod op happy hours in de wet
opnemen
-de gewijzigde motie-Bolkestein/Diertens over de doelmatigheid van
het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning
-de motie-Kuik c.s. over verlenging van de financiering van
voorlichting door de Stichting Jeugd en Alcohol
-de motie-Kuik/Voordewind over een leeftijdsverificatiesysteem voor
de verkoop van alcohol op afstand
-de motie-Van den Berge/Renkema over op alle alcoholische dranken
vermelden hoeveel alcoholische eenheden, calorieën en suiker erin
zitten
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over
jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden
De Voorzitter: mw. Van Beukering-Huijbregts verzoekt haar
motie op stuk nr. 32 aan te houden. Dhr. Peters wenst zijn motie
op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Wörsdörfer c.s. over een kader voor scherpere keuzes over
wat onder jeugdhulp wordt verstaan
-de motie-Wörsdörfer c.s. over betere kennis en kunde van
raadsleden over jeugdzorg
-de motie-Wörsdörfer/Voordewind over plannen gericht op
kleinschalige transformatie
-de motie-Westerveld over richtlijnen voor de pleegvergoeding, de
toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten
-de motie-Westerveld over steunpunten voor ouders met kinderen in
de jeugdzorg
-de motie-Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met
een specialistische en complexe hulpvraag
-de motie-Peters c.s. over het regelen van regie op kleinschalige
zorginitiatieven
-de gewijzigde motie-Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen
zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs laten lopen
-de motie-Peters c.s. over een werkelijke systeemverandering in de
keten van jeugdbescherming
-de motie-Van Gerven/Westerveld over niet-gescheiden
uithuisplaatsing van broers en zussen wettelijk verankeren
-de motie-Van Gerven/Hijink over complexe specialistische
jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk
-de motie-Van Gerven/Hijink over het verbieden van winstuitkering
in de jeugdzorg
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35 570-XVI, nr. 32
(aangehouden)
35 570-XVI, nr. 33

35 570-XVI, nr. 34

Stemmingen

35 570-VIII, nr. 101

35 570-VIII, nr. 102
35 570-VIII, nr. 103
35 570-VIII, nr. 104
35 570-VIII, nr. 105
35 570-VIII, nr. 106
(aangehouden)
35 570-VIII, nr. 107
35 570-VIII, nr. 108
35 570-VIII, nr. 109
35 570-VIII, nr. 110
35 570-VIII, nr. 111
35 570-VIII, nr. 112
(gewijzigd)
35 570-VIII, nr. 113
(gewijzigd)
Stemmingen

-de motie-Van Beukering-Huijbregts/Voordewind over het
compenseren van jeugdzorginstellingen voor de
vennootschapsbelasting
-de motie-Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van
onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de
jeugdbeschermingsketen
-de motie-Voordewind c.s. over een onafhankelijke werkgroep voor
integrale behandelingen bij eetstoornissencasuïstiek
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg
over Cultuur
De Voorzitter: dhr. Kwint verzoekt zijn motie op stuk nr. 106
aan te houden. Mw. Van den Hul wenst haar moties op stuk nrs.
112 en 113 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het
tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en
cultuurparticipatie
-de motie-Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij
individuele makers terechtkomt
-de motie-Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie
van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen
-de motie-Geluk-Poortvliet over verkennen van een
terugvalmogelijkheid voor de subsidie voor CODART
-de motie-Kwint/El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor
de sport- en cultuurbranche
-de motie-Kwint/Beckerman over een pas op de plaats maken met de
verkoop van de Seyss-Inquartbunker
-de motie-Paternotte/El Yassini over aantrekkelijker maken van de
aanschaf van kunst van individuele kunstenaars
-de motie-Paternotte c.s. over in kaart brengen welk deel van de
kunstcollectie van de koninklijke familie privé-eigendom is
-de motie-Paternotte/Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met
Frascati en PLAN Brabant
-de motie-Van den Hul/Belhaj over een aanvullende routekaart voor
de culturele sector
-de motie-Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het
tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector
-de gewijzigde motie-Van den Hul over een eenmalige financiële
ondersteuning van de ODN
-de gewijzigde motie-Van den Hul/Belhaj over het niet verrekenen
van additionele steun met de NOW
7. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij de
Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning
culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis
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35 441, nr. 15 (gewijzigd)

35 441, nr. 16 (gewijzigd)

Stemming
34 605, nr. 13

Stemmingen
35 647, nr. 1

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn moties op stuk nrs. 15
en 16 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de gewijzigde motie-Van Raan over het kopen van kunstwerken van
in Nederland werkende en nog levende kunstenaars aftrekbaar maken
voor de belasting
-de gewijzigde motie-Van Raan over onderzoeken hoe het btw-tarief
op levering van diensten, podiumkunsten en openbare musea ten
goede kan komen aan de culturele en creatieve sector
8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Voorstel van
wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden
-de motie-Van Nispen/Van den Berge over een herijking van de
puntentoekenning in het personen- en familierecht
9. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste
commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

35 570-VIII, nr. 114
35 570-VIII, nr. 115
35 570-VIII, nr. 116
(aangehouden)
35 570-VIII, nr. 117
35 570-VIII, nr. 118
(gewijzigd)
35 570-VIII, nr. 119
35 570-VIII, nr. 120
35 570-VIII, nr. 121
35 570-VIII, nr. 122

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs en
corona VI, mbo en ho, + stages
De Voorzitter: dhr. Van Meenen verzoekt zijn motie op stuk nr.
116 aan te houden. Dhr. Van den Berge wenst zijn motie op stuk
nr. 118 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Futselaar over het bij universiteiten schrappen van het
bindend studieadvies voor het collegejaar 2020/2021
-de motie-Futselaar over online proctoring afschalen
-de motie-Van Meenen/Westerveld over het bindend studieadvies
niet onverkort toepassen
-de motie-Kuik/Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding
actief faciliteren
-de gewijzigde motie-Van den Berge/Smals over meer stages creëren
in de publieke sector
-de motie-Kerstens/Van den Hul over mogelijkheden verkennen om
het stagetekort te verkleinen
-de motie-Kerstens/Van den Hul over overleg over een aanpak van
hoge werkdruk en structureel overwerk
-de motie-Kerstens/Van den Hul over de capaciteit van
studiebegeleiding en psychologische ondersteuning
-de motie-Smals over het servicedocument aanpassen waardoor
rekenonderwijs onderdeel blijft uitmaken van de diploma-eisen
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Nationaal
actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en
onderzoek
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29 338, nr. 227
29 338, nr. 229 (gewijzigd)

29 338, nr. 228
29 338, nr. 230
29 338, nr. 231 (gewijzigd)
29 338, nr. 232

29 338, nr. 233
29 338, nr. 234
29 338, nr. 235
29 338, nr. 236

Stemmingen

33 118, nr. 159 (gewijzigd en
nader gewijzigd)
33 118, nr. 160
33 118, nr. 161
33 118, nr. 162
33 118, nr. 163
33 118, nr. 164
33 118, nr. 165

Stemmingen

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 229
te wijzigen en dhr. Wiersma zijn motie op stuk nr. 231.
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar
nu over kunnen stemmen.
-de motie-Van Meenen over advies vragen over het inclusiever
maken van het hoger onderwijs
-de gewijzigde motie-Westerveld/Van den Hul over gelijke kansen,
erkenning en waardering voor iedereen werkzaam in het hoger
onderwijs
-de motie-Westerveld/Van den Hul over onderzoek naar de uitval van
zwangere vrouwen in de wetenschap
-de motie-Wiersma c.s. over geen cijfers over etnische achtergrond of
migratieachtergrond van studenten en medewerkers bijhouden
-de gewijzigde motie-Wiersma/El Yassini over de instelling van een
nationaal kenniscentrum voor diversiteit opschorten
-de motie-Kerstens/Van den Hul over een nationaal meldpunt voor
seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in het hoger
onderwijs
-de motie-Bisschop over afzien van beleidsinzet op het stimuleren
van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs
-de motie-Bisschop over toetsen of de inzet op diversiteit geen
afbreuk doet aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
-de motie-Rog c.s. over diversiteit van de onderzoeksgroep niet
meewegen als kwaliteitsaspect
-de motie-Rog/Van der Molen over bij de inschrijving van studenten
vragen naar het opleidingsniveau van de ouders
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de
Omgevingswet
De Voorzitter: dhr. Terpstra wenst zijn motie op stuk nr. 159 te
wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is
rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de nader gewijzigde motie-Terpstra over de huidige cumulatieregels
voor luchtvaartgeluid beleidsneutraal overnemen in de
Omgevingswet
-de motie-Regterschot/Terpstra over inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 januari 2022
-de motie-Smeulders c.s. over geen invoering van de Omgevingswet
zonder werkend DSO
-de motie-Smeulders c.s. over de Omgevingswet budgetneutraal
invoeren
-de motie-Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie
-de motie-Van Otterloo over structurele aandacht voor minder
digivaardigen
-de motie-Van Eijs over zorg dragen voor voldoende middelen voor
het invoeren van de Omgevingswet
13. Stemmingen in verband met:
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35 570-XVI, nr. 37

Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de
Algemene Rekenkamer inzake bevindingen ten aanzien van de
informatiebeveiliging bij het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het
Presidium te besluiten.

Stemmingen

35 570-XIV, nr. 14
35 570-XIV, nr. 15
35 570-XIV, nr. 16
35 570-XIV, nr. 17
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 18
35 570-XIV, nr. 19
35 570-XIV, nr. 20
35 570-XIV, nr. 21
35 570-XIV, nr. 22
35 570-XIV, nr. 23
35 570-XIV, nr. 24
35 570-XIV, nr. 25
35 570-XIV, nr. 26
(gewijzigd)
35 570-XIV, nr. 27
35 570-XIV, nr. 28

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het
jaar 2021
De Voorzitter: dhr. Geurts verzoekt zijn motie op stuk nr. 33 aan
te houden, dhr. Von Martels zijn motie op stuk nr. 36, dhr.
Moorlag zijn motie op stuk nr. 40 en mw. Ouwehand haar motie
op stuk nr. 46. Dhr. Weverling wenst zijn motie op stuk nr. 26 te
wijzigen, mw. Bromet haar motie op stuk nr. 30 en dhr. Bisschop
zijn motie op stuk nr. 55. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Graus over de dierenwelzijnsteams onderbrengen bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid
-de motie-Graus/Wassenberg over een verbod op het doden van
gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren
-de motie-Graus/Wassenberg over een levenslang houd- en
beroepsverbod voor recidiverende dierenbeulen
-de motie-Graus/Wassenberg over een verbod op export van gefokte
leeuwen door Zuid-Afrika
-de motie-Graus over een Buba-waardig verblijf in Nederland
-de motie-Madlener over regelarme landbouwgebieden met alleen
waterkwaliteit als maatstaf
-de motie-Madlener over nieuw natuurbeleid zonder fixatie op
stikstofarme natuur
-de motie-Madlener over met de vissers komen tot voor hen
acceptabele afspraken
-de motie-Madlener over nieuwe afspraken voor Nederlandse vissers
in Britse wateren
-de motie-Lodders over een speciaal gezant innovatie
-de motie-Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad
-de motie-Weverling/De Groot over lokale productie van kweekvlees
door Nederlandse veehouders
-de gewijzigde motie-Weverling over vergroten van het Europese
draagvlak voor herziening van Europese regelgeving met betrekking
tot biotechnologie en veredeling
-de motie-Bromet/Von Martels over natuurinclusief bouwen
opnemen in het Bouwbesluit
-de motie-Bromet over een plan van aanpak voor structurele
kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw
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35 570-XIV, nr. 29
35 570-XIV, nr. 30
(gewijzigd)
35 570-XIV, nr. 31
35 570-XIV, nr. 32
35 570-XIV, nr. 33
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 34
35 570-XIV, nr. 35
35 570-XIV, nr. 36
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 37
35 570-XIV, nr. 38
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 39
35 570-XIV, nr. 40
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 41
35 570-XIV, nr. 42
35 570-XIV, nr. 43
35 570-XIV, nr. 44
35 570-XIV, nr. 45
35 570-XIV, nr. 46
(aangehouden)
35 570-XIV, nr. 47
35 570-XIV, nr. 48
35 570-XIV, nr. 49
35 570-XIV, nr. 50
35 570-XIV, nr. 51
35 570-XIV, nr. 52
35 570-XIV, nr. 53
(aangehouden)

-de motie-Bromet over het aansprakelijkheidsbeleid voor
terreinbeheerders versoepelen
-de motie-Bromet over onderzoeken hoe verschillende vormen van
‘rewilding’ passen binnen het natuurbeleid
-de motie-Bromet over bermen beschermen als natuurgebied of als
landschap
-de motie-Geurts over een platform waar publieke en private
belanghebbenden samenkomen
-de motie-Geurts/Lodders over een gecertificeerd systeem van
benchmarking voor productverkopende bedrijven
-de motie-Von Martels c.s. over realisatie van het Aanvalsplan Grutto
-de motie-Von Martels/Weverling over vos en steenmarter op de
landelijke vrijstellingslijst
-de motie-Von Martels over een Nationale Autoriteit Faunagegevens
-de motie-Von Martels/Van Helvert over Buba bij haar circusfamilie
laten blijven
-de motie-Futselaar/Bromet over het wettelijk borgen van toegang tot
zwemwater voor eenden in de pluimvee-industrie
-de motie-Futselaar over een Europees import- en verkoopverbod op
bont
-de motie-De Groot/Moorlag over een afbouwscenario voor de
intensieve veehouderij
-de motie-De Groot/Moorlag over een positieflijst voor amfibieën,
vogels en reptielen
-de motie-Moorlag/De Groot over het aanwijzen van vijf gebieden in
Nederland als nationaal park van wereldklasse
-de motie-Moorlag over een breed landbouw-, natuur- en
voedselakkoord
-de motie-Dik-Faber/Geurts over het ondersteunen van een regionale
foodhub
-de motie-Dik-Faber over een platform voor kennis over agroforestry
-de motie-Ouwehand over een einde maken aan de eendenhouderij in
Nederland
-de motie-Ouwehand over een jachtverbod voor heel Nederland
-de motie-Ouwehand over de NVWA weghalen bij het ministerie van
LNV
-de motie-Wassenberg over een extra veiligheidsfactor bij de
Europese toelating van pesticiden
-de motie-Wassenberg c.s. over de maximaal aanvaardbare sterfte
van bijen- en hommelpopulaties
-de motie-Wassenberg/Graus over alternatieve maatregelen tegen
wildaanrijdingen
-de motie-Wassenberg over een tijdelijke stop op de vangst van
glasaal
-de motie-Bisschop over meer investeren in emissiereductie op het
boerenerf
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35 570-XIV, nr. 54
35 570-XIV, nr. 55
(gewijzigd)
Stemming
32 824, nr. 308

Stemmingen
35 612, nr. 2

-de motie-Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met
een beperkte omzet van bioproducten
-de gewijzigde motie-Bisschop c.s. over meer maatwerk bij het
opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet
15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het
wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang
-de motie-Jasper van Dijk/Van den Berge over maatwerk in de
naturalisatietoets
16. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste
commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemming

35 341, nr. 5 (gewijzigd)

Stemmingen

31 765, nr. 526
31 765, nr. 527

31 765, nr. 528
31 765, nr. 529
31 765, nr. 530
31 765, nr. 531
31 765, nr. 532
31 765, nr. 533

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg
over de initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over
je eigen leven”
De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr.
5 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan
dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Van Wijngaarden over het
effectief aanpakken van huwelijkse uitbuiting en het profiteren
daarvan
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over
verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/
fokuswonen
-de motie-Agema over afschaffen van de kilometergrens voor het
Valysvervoer
-de motie-Bergkamp c.s. over bij de volgende twee tranches van de
woningbouwimpuls wederom een deel vrijmaken voor
seniorenwoningen
-de motie-Bergkamp over halfjaarlijks rapporteren over het netto
aantal toegevoegde verpleeghuisplaatsen per regio
-de motie-Laan-Geselschap c.s. over de versoepeling van de
administratieve lasten in de langdurige zorg
-de motie-Van den Berge over met de VNG en het IPO afspreken om
de bouwopgave daadwerkelijk te realiseren
-de motie-Van den Berge over bij zorgkantoren uitvragen waarom zij
vaak nog éénjarige contracten afsluiten
-de motie-Van den Berge over ook vertegenwoordigers van ouderen
lokaal betrekken bij de bouwopgave voor senioren
-de motie-Van den Berge/Renkema over verbeteren van lokale
vertegenwoordiging van mensen met een handicap of chronische
aandoening
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31 765, nr. 534

-de motie-Peters/Van den Berge over het te allen tijde waarborgen
van de continuïteit in de zorg

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
voor het jaar 2021
De Voorzitter: dhr. Bisschop verzoekt zijn motie op stuk nr. 72
aan te houden. Mw. Helder wenst haar motie op stuk nr. 22 te
wijzigen, mw. Yeşilgöz-Zegerius haar motie op stuk nr. 35 en
mw. Kuik haar motie op stuk nr. 49. De gewijzigde moties zijn
rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Helder over ervoor zorgen dat de politiebureaus weer terug
in de wijken komen
-de gewijzigde motie-Helder over verrekening van toegekend
smartengeld in alle nog lopende PTSS-dossiers
-de motie-Helder/Wilders over middelen voor de uitbreiding van het
Team Bedreigde Politici
-de motie-Markuszower over maatregelen zodat gewelds- en
zedenmisdrijven automatisch dubbel worden bestraft
-de motie-Markuszower over altijd minimaal twintig jaar
gevangenisstraf voor verkrachters
-de motie-Markuszower over het transparant verstrekken van
volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen
-de motie-Emiel van Dijk/Wilders over het instellen van sancties
tegen Marokko vanwege de weigering om hun eigen onderdanen op
te nemen
-de motie-Emiel van Dijk over het intrekken van de tijdelijke
verblijfsvergunningen van 44.000 in Nederland verblijvende Syriërs
-de motie-Emiel van Dijk over het strafbaar stellen van illegaliteit
-de motie-Emiel van Dijk over het sluiten van de Nederlandse
grenzen voor asielzoekers en reguliere migranten uit islamitische
landen
-de motie-Becker over met gelijkgestemde omringende landen
werken aan een sterker Schengen
-de motie-Becker/Van Toorenburg over de Kamer inlichten over het
niet nakomen door gemeenten van convenantafspraken
-de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over onderzoek naar de
veiligheidsanalyse en beveiliging rond recente strafprocessen
-de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over ondersteuning voor
freelancejournalisten bij beveiliging na bedreiging
-de gewijzigde motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over voor de veiligheid
van journalisten één aanspreekpunt bij het Team Bedreigde Politici
realiseren
-de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin
huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het
bevoegd gezag kunnen worden ingezien
-de motie-Buitenweg/Van Toorenburg over een strategie ontwikkelen
om de productie van ongewenste deep nudes tegen te gaan

35 570-VI, nr. 21
35 570-VI, nr. 22 (gewijzigd)
35 570-VI, nr. 23
35 570-VI, nr. 24
35 570-VI, nr. 25
35 570-VI, nr. 26
35 570-VI, nr. 27

35 570-VI, nr. 28
35 570-VI, nr. 29
35 570-VI, nr. 30

35 570-VI, nr. 31
35 570-VI, nr. 32
35 570-VI, nr. 33
35 570-VI, nr. 34
35 570-VI, nr. 35 (gewijzigd)

35 570-VI, nr. 36
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 37
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35 570-VI, nr. 38

35 570-VI, nr. 39
35 570-VI, nr. 40
35 570-VI, nr. 41
35 570-VI, nr. 42
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 43
35 570-VI, nr. 44

35 570-VI, nr. 45
35 570-VI, nr. 46

35 570-VI, nr. 47
35 570-VI, nr. 48
35 570-VI, nr. 49 (gewijzigd)
35 570-VI, nr. 50
35 570-VI, nr. 51
35 570-VI, nr. 52
35 570-VI, nr. 53
35 570-VI, nr. 54
35 570-VI, nr. 55
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 56
35 570-VI, nr. 57
35 570-VI, nr. 58
35 570-VI, nr. 59

-de motie-Buitenweg/Yeşilgöz-Zegerius over inzicht in de
afhankelijkheid van digitale processen en diensten bij vitale
processen
-de motie-Van Ojik c.s. over de achterstanden bij de IND voor 1 juni
2021 wegwerken
-de motie-Van Ojik c.s. over afspraken met burgemeesters over de
opvang van vluchtelingen uit de kampen op de Griekse eilanden
-de motie-Van Ojik over de samenwerking met de Libische
kustwacht heroverwegen
-de motie-Van Toorenburg/Van Dam over middelen inzetten om de
ketensamenwerking bij de forensische opsporing te verbeteren
-de motie-Van Toorenburg/Van Dam over een medaille voor
hulpverleners die door hun werk uitvallen
-de motie-Van Toorenburg/Van Dam over smartengeld voor
politiemensen die tijdens hun werk een beroepsziekte hebben
opgelopen
-de motie-Van Toorenburg/Van der Graaf over bij de ontwikkeling
van het loterijstelsel de contourenbrief uit 2019 centraal stellen
-de motie-Van Toorenburg/Becker over de regeling voor financiering
van lokale maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te
pakken opnieuw openstellen
-de motie-Van Toorenburg c.s. over meer recht doen aan het principe
dat preventie geld oplevert in plaats van geld kost
-de motie-Van Toorenburg c.s. over afdwingbare
ondertoezichtstelling van opvoeders
-de gewijzigde motie-Kuik/Van der Graaf over wettelijk regelen dat
betaalde seks met 16-minners strafverzwarend is
-de motie-Kuik/Van der Graaf over het in beeld krijgen van de minst
zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting
-de motie-Van Nispen over een realistische visie op de politie in
2024
-de motie-Van Nispen c.s. over overleg met banken over compensatie
van slachtoffers van bankfraude
-de motie-Van Nispen/Van der Staaij over de verjaringstermijn in
adoptiezaken afschaffen
-de motie-Van Nispen/Van Wijngaarden over een meldpunt voor
slachtoffers van sektes
-de motie-Van Nispen over het opzetten van een wijkplaats voor
togadragers
-de motie-Jasper van Dijk over uiterlijk 1 januari 2021 met een plan
van aanpak terugkeer komen
-de motie-Jasper van Dijk over de tariefverhoging voor
gerechtsdeurwaarders voor onbepaalde tijd
-de motie-Groothuizen c.s. over onderzoek om Polen voor het
Europese Hof van Justitie te dagen
-de motie-Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal
advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht
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35 570-VI, nr. 60
35 570-VI, nr. 61
35 570-VI, nr. 62
35 570-VI, nr. 63

35 570-VI, nr. 64
35 570-VI, nr. 65
35 570-VI, nr. 66
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 67
35 570-VI, nr. 68
35 570-VI, nr. 69
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 70
35 570-VI, nr. 71
35 570-VI, nr. 72
(aangehouden)
35 570-VI, nr. 73
35 570-VI, nr. 74
35 570-VI, nr. 75
35 570-VI, nr. 76
35 570-VI, nr. 77
35 570-VI, nr. 78
35 570-VI, nr. 79
35 570-VI, nr. 80
35 570-VI, nr. 81

Stemming

-de motie-Groothuizen/Van Toorenburg over de capaciteit voor de
aanpak van cybercrime bij het OM
-de motie-Groothuizen c.s. over een veiliger leefomgeving voor lhbtiasielzoekers en bekeerlingen in azc's
-de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over de capaciteit bij de
Autoriteit Persoonsgegevens
-de motie-Moorlag/Jasper van Dijk over de Kamer maandelijks
informeren over het afhandelen van de resterende 7.000
asielaanvragen
-de motie-Van der Graaf c.s. over een verkenning naar wijziging van
artikel 273f met de Kamer delen
-de motie-Voordewind c.s. over een inspanning van de regering om
twee keer 50 vluchtelingen uit Griekenland op te nemen
-de motie-Voordewind over de beoordeling van asielverzoeken
onderdeel maken van de aangekondigde doorlichting
-de motie-Wassenberg over een onderzoek naar de wenselijkheid van
de inzet van politiehonden als geweldsmiddel
-de motie-Wassenberg/Graus over versterking van de capaciteit bij de
dierenpolitie
-de motie-Wassenberg/Graus over een verbod op het doden van
gezelschaps- en landbouwhuisdieren door particulieren
-de motie-Bisschop over het hanteren van de IHRA-definitie voor
antisemitisme
-de motie-Bisschop over het niet steunen van het EU-migratiepact
-de motie-Bisschop over uitstapprogramma's voor prostituees
-de motie-Bisschop over het tekort aan fte's in de basispolitiezorg
structureel verminderen
-de motie-Bisschop over een actievere toets op zorgvuldigheid en
rechtmatigheid bij maatregelen van de kinderbescherming
-de motie-Azarkan over het intensiveren van de aanpak van
extreemrechts
-de motie-Azarkan over een onderzoek naar grensoverschrijdende
uitlatingen binnen de nationale politie
-de motie-Azarkan over extra inzet voor de opsporing en begeleiding
van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld
-de motie-Azarkan over het stoppen van het uitrusten van agenten
met stroomstootwapens
-de motie-Azarkan over het staken van het gebruik van politiehonden
als geweldsmiddel
-de motie-Azarkan over een wettelijk kader voor het gebruik van
artificiële intelligentie door de nationale politie
-de motie-Azarkan over een onafhankelijker klachtenprocedure bij de
nationale politie
20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de
Invoeringswet EOM
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35 429, nr. 9

Stemming
33 552, nr. 70

Stemming

35 454, nr. 9

Stemmingen

29 984, nr. 907
(aangehouden)
29 984, nr. 908
29 984, nr. 909
(aangehouden)
29 984, nr. 910
29 984, nr. 911
29 984, nr. 912
(aangehouden)
29 984, nr. 913
29 984, nr. 914

Stemmingen

32 813, nr. 620
32 813, nr. 621 (gewijzigd)
32 813, nr. 622

De Voorzitter: dhr. Van den Berge verzoekt zijn motie op stuk
nr. 9 opnieuw aan te houden.
-de motie-Van den Berge over het effectiever aanpakken van
kindermisbruiknetwerken
21. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg
over slachtoffers
-de motie-Van den Berge over een actieplan voor het versterken van
de gezamenlijke slagkracht tegen discriminatie en racisme
22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de
Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte
markt
-de motie-Van den Berge c.s. over de uitzondering op een vergoeding
voor video on demand wegnemen
23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening
De Voorzitter: dhr. Laçin verzoekt zijn motie op stuk nr. 907 aan
te houden.
-de motie-Laçin/Kröger over de concessie voor het hoofdrailnet voor
minimaal tien jaar aan de NS gunnen
-de motie-Laçin over het hoofdrailnet volledig intact laten bij een
nieuwe vervoersconcessie
-de motie-Laçin over voorkomen dat binnenlandse concessietreinen
verdrongen worden
-de motie-Kröger/Laçin over het belang van de netwerkkwaliteit als
uitgangspunt bij de ordening van het spoor
-de motie-Kröger/Laçin over frequente verbindingen met de ons
omringende belangrijkste steden
-de motie-Van der Graaf c.s. over het beleidsvoornemen voor de
hoofdrailnetconcessie
-de motie-Palland/Amhaouch over een innovatieve raildenktank
opzetten
-de motie-Schonis c.s. over de uitwerking van het afwegingskader
voor het decentraliseren van sprinterdiensten
24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Duurzaam
vervoer
De Voorzitter: dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr.
621 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan
dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Kröger over extra maatregelen voor de realisatie van de
CO2-doelstellingen voor de mobiliteitssector
-de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Postma over afzien van de
invoering van de roetfiltertest
-de motie-Remco Dijkstra/Ziengs over de effecten van de
kwaliteitseis voor bio-ethanol in kaart brengen
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Stemming
35 349, nr. 16
Stemmingen
35 633

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wet
uitbreiding slachtofferrechten
-de motie-Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ
26. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een
vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij
35 633

(bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst het amendement op stuk
nr. 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.
- artikel I, onderdeel A
- amendement Ouwehand (7) over het bij amvb vaststellen van de
regels voor nadeelcompensatie
- amendement Ouwehand (17) over het vervallen van de als gevolg
van het verbod vrijgekomen stikstofdepositieruime
- onderdeel B
- artikel I
- artikel II
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
35 633, nr. 10
35 633, nr. 11
35 633, nr. 12
35 633, nr. 13
35 633, nr. 14
35 633, nr. 15
35 633, nr. 16

Stemming
35 006, nr. 9

27. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet
verbod pelsdierhouderij
-de motie-Geurts/Lodders over binnen veertien dagen een voorschot
uitbetalen aan de pelsdierhouders
-de motie-Bromet over de vrijkomende stikstofruimte volledig ten
goede laten komen aan de natuur
-de motie-Bromet over het ondernemersrisico in de
nadeelcompensatieregeling verhogen naar 20%
-de motie-Futselaar over 100% van de vergunde stikstofruimte
afromen ten gunste van de natuur
-de motie-De Groot over de volledige vrijgekomen stikstofruimte ten
goede laten komen aan de natuur
-de motie-De Groot over 20% korten op de
nadeelcompensatieregeling
-de motie-Lodders/Geurts over met een alternatieve uitwerking
komen
28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van
de Wet verbod pelsdierhouderij
-de motie-Ouwehand over verplicht stellen van de sloop van kooien
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