TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Stemmingslijst dinsdag 2 februari 2021, versie 13.15 uur
Stemmingen

35 570-VIII, nr. 158
35 570-VIII, nr. 160
35 570-VIII, nr. 161
35 570-VIII, nr. 162
(gewijzigd)
35 570-VIII, nr. 163
35 570-VIII, nr. 164
35 570-VIII, nr. 165
35 570-VIII, nr. 166
35 570-VIII, nr. 167
35 570-VIII, nr. 168
(gewijzigd)
35 570-VIII, nr. 169
35 570-VIII, nr. 170
35 570-VIII, nr. 171
35 570-VIII, nr. 172

Stemming

35 285, nr. 4

Stemmingen
35 528

3. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het notaoverleg
over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren,
examens en curriculum
De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr.
162 te wijzigen en dhr. Van Meenen zijn motie op stuk nr. 168.
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar
nu over kunnen stemmen.
-de motie-Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma
onderwijs na corona
-de motie-Van den Hul/Van Raan over de financiering van de
plannen tegen achterstanden
-de motie-Van den Hul/Van Raan over een uitwerking van de
aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort
-de gewijzigde motie-Van den Hul/Westerveld over het monitoren
van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid
-de motie-Van den Hul/Westerveld over de toegang van
gebarentolken tot het regulier onderwijs
-de motie-Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof
-de motie-Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort
-de motie-Kwint/Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor
thuisonderwijs
-de motie-Van Meenen over een wekelijks OMT-advies over de
mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven
-de gewijzigde motie-Van Meenen/Van Raan over aangepaste
examens in het vso
-de motie-Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO
-de motie-Westerveld/Van den Hul over een garantie dat vsoleerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken
-de motie-Westerveld c.s. over een stabiele wifiverbinding en
voldoende devices voor vluchtelingenkinderen
-de motie-Van der Molen/Van Meenen over een extra
herkansingsmogelijkheid
4. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de
initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen
stellen
-de motie-Van den Berge/Van Beukering-Huijbregts over een goede
balans tussen preventie en repressie van grensoverschrijdend gedrag
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het
beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij
geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding
taakstrafverbod)
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35 528

(bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen aangegeven met *
- amendement Helder (10) over een uitzondering voor een
veroordeling zonder strafoplegging
- amendement Van der Graaf c.s. (16) over naast een taakstraf ook
een voorwaardelijke straf kunnen opleggen
*- amendement Van den Berge/Kuiken (19) over een
hardheidsclausule
- amendement Van Wijngaarden (8) over dat particuliere beveiligers
onder de reikwijdte van het taakstrafverbod vallen
- gewijzigd amendement Van Wijngaarden (15) over journalisten en
publicisten onder de reikwijdte brengen van het taakstrafverbod
*NB: Indien zowel 16 als 19 wordt aangenomen, worden de
teksten in elkaar verwerkt en wordt geen uitvoering gegeven
aan 19, onderdeel 1.
*NB. Indien zowel 16 of 19 als 8 en/of 15 worden
aangenomen, worden 8 en 15 verwerkt in artikel I, eerste
onderdeel (nieuw).
- amendement Bisschop (11,II) over het onder het taakstrafverbod
brengen van het vernielen van goederen van hulpverleners
- gewijzigd amendement Helder (12) over het openlijk in vereniging
plegen van geweld onder de werking van het taakstrafverbod brengen
*NB. Indien zowel 16 of 19 als 11 en/of 12 worden
aangenomen, worden 11,II en 12 verwerkt in artikel I, eerste
onderdeel (nieuw).
*NB. Indien 10 wordt aangenomen en één of meer van de
amendementen 16, 19, 8, 15, 11 en 12, worden de teksten van
die laatst genoemde amendementen verwerkt in artikel I,
onderdeel B (nieuw), met uitzondering van 11,I.
- amendement Helder (14) over een minimum gevangenisstraf van
vijf jaar
NB. Indien zowel 10 als 14 wordt aangenomen, worden de
teksten in elkaar verwerkt en wordt geen uitvoering gegeven
aan 14, onderdeel 1.
- artikel I
- artikelen II en III
- amendement Bisschop (11,I)
- beweegreden
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- wetsvoorstel
Stemmingen
35 528, nr. 17

35 528, nr. 18
Stemmingen

33 450, nr. 108 (gewijzigd,
was nr. 95 en nader
gewijzigd)
33 450, nr. 96
33 450, nr. 97
33 450, nr. 98
33 450, nr. 99
33 450, nr. 100
(aangehouden)
33 450, nr. 101
33 450, nr. 102
33 450, nr. 103 (gewijzigd)
33 450, nr. 104
33 450, nr. 105
33 450, nr. 106
33 450, nr. 107

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet uitbreiding
taakstrafverbod
-de motie-Van Nispen over voorstellen voor het voorkomen van
herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het
slachtoffer
-de motie-Van Dam/Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het
Akkoord voor de Noordzee
De Voorzitter: dhr. Moorlag verzoekt zijn motie op stuk nr. 100
aan te houden. Dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 103 te
wijzigen en dhr. Van Aalst wenst zijn motie op stuk nr. 108 nader
te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan
dat wij daar nu over kunnen stemmen.
-de nader gewijzigde motie-Van Aalst over de Nederlandse visserij
geen duurzaamheidsverplichtingen opleggen
-de motie-Van Aalst over geen windmolens in de Noordzee
-de motie-De Groot over de uitvoering van het Noordzeeakkoord met
spoed ter hand nemen
-de motie-Moorlag over de buizen- en leidingentracés zo veel
mogelijk bundelen
-de motie-Moorlag over eilanden op de Noordzee multifunctioneel
ontwerpen
-de motie-Moorlag over een visie op de duurzame winning van
voedsel uit zee
-de motie-Agnes Mulder c.s. over perspectief voor de visserijsector
op het gebied van innovatie
-de motie-Agnes Mulder/Remco Dijkstra over de effecten van
windparken op natuur en visserij
-de gewijzigde motie-Stoffer/Remco Dijkstra over zo min mogelijk
gebiedssluitingen voor de visserij
-de motie-Remco Dijkstra/Agnes Mulder over het inventariseren van
knelpunten wat betreft de visgronden
-de motie-Remco Dijkstra/Stoffer over het bewaken van de
maritieme belangen en de defensiebelangen
-de motie-Remco Dijkstra over besluitvorming over intrekking van
de anbi-status van Greenpeace
-de motie-Remco Dijkstra/De Groot over rapporteren over het
Noordzeeoverleg
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de
initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters ‘Aan de slag in
het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale
Werkvoorziening’
De Voorzitter: dhr. Van Kent wenst zijn motie op stuk nr. 4 te
wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
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35 644, nr. 4 (gewijzigd)
35 644, nr. 5
35 644, nr. 6
35 644, nr. 7 (aangehouden)
35 644, nr. 8
Stemmingen
35 717, nr. 2

-de gewijzigde motie-Van Kent/Slootweg over steun voor de nota
Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf
-de motie-Van Kent over financiële afhankelijkheid van
productiewerk in re-integratietrajecten
-de motie-Slootweg/Van Kent over middelen om de tekorten bij swbedrijven eenmalig aan te vullen
-de motie-Gijs van Dijk over een sociaal reddingsplan voor mensen
met een arbeidsbeperking
-de motie-Bruins over opties uitwerken voor een begeleidingsbonus
9. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het
opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van
een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad
De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van
Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het
voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als
volgt vast te stellen:
1. dhr. mr. F.R. Salomons
2. dhr. mr. G.C. Makkink
3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen
35 717, nr. 3

10. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het
opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van
een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad
De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van
Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het
voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als
volgt vast te stellen:
1. dhr. mr. G.C. Makkink
2. dhr. mr. F.R. Salomons
3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen
35 717, nr. 4

11. Stemmingen in verband met :
Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het
opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van
een vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad
De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van
Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het
voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid als
volgt vast te stellen:
1. dhr. prof. mr. T. Kooijmans
2. dhr. mr. G.C. Makkink
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3. dhr. mr. F.R. Salomons
Stemmingen
35 718

12. Stemmingen in verband met:
De lijst van controversiële onderwerpen
35 718

(bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 8)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen aangegeven met *
Wijzigingen voorgesteld in onderdeel A:
- voorstel van de fractie van D66 (5) (vervallen brief)
*- voorstel van de fractie van GL (7) (toevoegen brief)
- Onderdelen A t/m C
Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:
- voorstel van de vaste commissie voor Defensie (3) (vervallen
enkele brieven)
- onderdeel D
Wijzigingen voorgesteld in onderdeel E:
- voorstel van de fractie van de VVD (4) (vervallen brief)
- Onderdelen E en F
Wijzigingen voorgesteld in onderdeel G:
- voorstel van de fractie van de SP(2) (toevoegen enkele brieven)
- Onderdelen G t/m L
Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:
*- voorstel van de vaste commissie voor SZW (8) (vervallen
wetsvoorstel)
- voorstel van de fractie van PVDA (6) (toevoegen wetsvoorstel)
- onderdelen M en N
De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu
is komen te luiden.
Stemmingen
35 669

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele
suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en
herstelpakket)
35 669
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- artikelen 1 t/m 3
- begrotingsstaat
- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen

35 669, nr. 5
35 669, nr. 6 (aangehouden)
35 669, nr. 7 (gewijzigd)
35 669, nr. 8
35 669, nr. 9
35 669, nr. 10
(aangehouden)
35 669, nr. 11
35 669, nr. 12
35 669, nr. 13
35 669, nr. 14
35 669, nr. 15
35 669, nr. 16
35 669, nr. 17
35 669, nr. 18
35 669, nr. 19
35 669, nr. 20
35 669, nr. 21
35 669, nr. 22
35 669, nr. 23
35 669, nr. 24

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over uitbreiding
van het steunpakket voor bedrijven
De Voorzitter: dhr. Smeulders verzoekt zijn motie op stuk nr. 10
aan te houden. Dhr. Gijs van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 7
te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
-de motie-Gijs van Dijk over alle kwetsbare jongeren in de bijstand
een leer-werkaanbod aanbieden
-de motie-Gijs van Dijk over steun voor kleine ondernemers
-de gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Palland over steun voor
grensondernemers
-de motie-Smeulders over een mentaal steunpakket
-de motie-Smeulders/Van Weyenberg over een coronaverlofregeling
voor werkende ouders
-de motie-Smeulders/Aartsen over huurverlaging voor bedrijven die
zijn gesloten vanwege coronamaatregelen
-de motie-Van Kent c.s. over de partnertoets bij de Tozo-regeling
laten vervallen
-de motie-Van Kent c.s. over sectorspecifieke voorstellen om
ondernemers te compenseren
-de motie-Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor reintegratietrajecten waar nodig verlengen
-de motie-Van Kent/Aartsen over steun voor festivals en
evenementen met minder dan 3.000 bezoekers
-de motie-Aartsen c.s. over ondernemers die buiten de boot vallen
onder de startersregeling laten vallen
-de motie-Aartsen c.s. over de groep ondernemers in kaart brengen
die buiten de TVL valt
-de motie-Aartsen c.s. over met het nieuwe steunpakket ook de
sportbonden ondersteunen
-de motie-Amhaouch c.s. over een tegemoetkoming voor de
reisbranche
-de motie-Amhaouch c.s. over een oplossing voor schrijnende
gevallen die buiten de TVL vallen
-de motie-Amhaouch/Palland over dynamische
evenementenvergunningen
-de motie-Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang
in R&D-investeringen te mitigeren
-de motie-Van Brenk over verruiming van de steunmaatregelen ter
borging van de solvabiliteit
-de motie-Van Brenk over het eerder inzetten van de startersregeling
-de motie-Stoffer c.s. over kopen op afspraak en een afhaalfunctie
voor bestellingen mogelijk maken
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35 669, nr. 25
35 669, nr. 26
35 669, nr. 27
35 669, nr. 28
35 669, nr. 29
35 669, nr. 30
35 669, nr. 31
35 669, nr. 32
35 669, nr. 33
35 669, nr. 35
35 669, nr. 34
35 669, nr. 36
35 669, nr. 37
35 669, nr. 38
35 669, nr. 39
35 669, nr. 40
35 669, nr. 41
35 669, nr. 42

Stemmingen

20 361, nr. 185 (gewijzigd)
20 361, nr. 186
20 361, nr. 187 (gewijzigd)
20 361, nr. 188
(aangehouden)

-de motie-Stoffer over een maatwerkoplossing voor de
kalverhouderij
-de motie-Stoffer/Van Haga over heropeningsplannen en
exitstrategieën voor de gesloten branches
-de motie-Van Haga/Baudet over bij de partnertoets beide inkomens
salderen
-de motie-Van Haga/Stoffer over de kwalificerende toets in de TVL
schrappen
-de motie-Van Haga over de caps op de TVL en de OVG schrappen
-de motie-Van Haga/Baudet over boetes kwijtschelden voor
ondernemers die hun winkel beschermden
-de motie-Van Haga over een hardheidsclausule in de TVL-regeling
-de motie-Van Haga/Baudet over bedrijven open met goede
luchtbehandelingssystemen
-de motie-Van Haga/Baudet over schulden kwijtschelden in
schrijnende gevallen
-de motie-Van Weyenberg c.s. over de TONK breed onder de
aandacht brengen bij ondernemers
-de motie-Van Weyenberg c.s. over voldoende middelen om de
TONK ruimhartig uit te voeren
-de motie-Van Weyenberg/Smeulders over steun voor initiatieven om
vitaal thuis te werken
-de motie-Tony van Dijck over zzp'ers gebruik laten maken van de
Tozo-regeling zonder partnertoets
-de motie-Tony van Dijck over getroffen sectoren voor 100%
compenseren
-de motie-Bruins c.s. over de opslag op de TVL niet beperken tot het
eerste kwartaal van 2021
-de motie-Azarkan over een huurverlaging voor getroffen
ondernemers
-de motie-Azarkan over een regeling voor maatschappelijke
organisaties
-de motie-Azarkan over de steunregelingen ook voor kappers en
rijschoolhouders laten gelden
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de
relatie met Suriname
De Voorzitter: dhr. Kuzu verzoekt zijn motie op stuk nr. 188 aan
te houden. mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 185 te
wijzigen en mw. Van den Hul haar motie op stuk nr. 187.
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar
nu over kunnen stemmen.
-de gewijzigde motie-Karabulut c.s. over vrijgeven van archieven
over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig
-de motie-Belhaj c.s. over excuses van Nederland over het
slavernijverleden
-de gewijzigde motie-Van den Hul/Belhaj over een extra impuls aan
culturele samenwerking met Suriname
-de motie-Kuzu over een staatsbezoek aan Suriname
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20 361, nr. 189

-de motie-Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens
Anton de Kom

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO
‘Niet-letale steun’ aan niet-statelijke, gewapende groepen in het
buitenland
-de motie-Karabulut/Van Ojik over voortzetten van de advisering
door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur

32 623, nr. 306
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