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TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

 

Stemmingslijst dinsdag 7 februari 2023, versie 13.15 uur  

 
Stemmingen  3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de 

initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, 

Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht 

ontbreekt 

Stemverklaring: dhr. 

Omtzigt 

  

  De Voorzitter: mw. Westerveld verzoekt haar motie op stuk nr. 7 

aan te houden.  

36 096, nr. 7 (aangehouden)  -de motie-Westerveld c.s. over het budget voor jeugdbescherming 

niet verlagen  

36 096, nr. 8  -de motie-Kwint over komen tot verplichte rechterlijke toetsing bij 

terug- of overplaatsing van een kind na minimaal een jaar verblijf  

36 096, nr. 9  -de motie-Kwint/Westerveld over toevoeging van een zelfgekozen 

advocaat voor rechtzoekenden via de Raad voor Rechtsbijstand  

   

Stemmingen   4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Maritiem 

  De Voorzitter: dhr. Van Raan verzoekt zijn motie op stuk nr. 383 

aan te houden, dhr. Tjeerd de Groot zijn motie op stuk nr. 387 en 

mw. Kröger haar motie op stuk nr. 389. Dhr. Stoffer wenst zijn 

motie op stuk nr. 391 te wijzigen. De gewijzigde motie is 

rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 

31 409, nr. 378  -de motie-Koerhuis/Stoffer over het strategisch benutten van de 

vlootvernieuwing van de Rijksrederij  

31 409, nr. 379  -de motie-Koerhuis/Tjeerd de Groot over een visie, een plan en een 

groeipad opstellen ten aanzien van duurzame 

scheepvaartbrandstoffen en nieuwe haventerreinen  

31 409, nr. 380  -de motie-Van der Plas/Pouw-Verweij over onderzoeken hoe het 

voor rederijen makkelijker gemaakt kan worden om te voldoen aan 

het mobiliteitsvraagstuk in het Waddengebied   

31 409, nr. 381  -de motie-Van der Plas/Pouw-Verweij over met de binnenvaartsector 

kijken hoe de transitie naar waterstof en methanol eerder dan 2035 

gerealiseerd kan worden   

31 409, nr. 382  -de motie-Van der Plas/Pouw-Verweij over werkgelegenheid, 

innovatie en behoud van kennis en kunde in ons land meewegen bij 

besluitvorming over de vlootvernieuwing van de Rijksrederij  

31 409, nr. 383 

(aangehouden) 

 -de motie-Van Raan over op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk 

binnen drie maanden, een nationaal verbod op varend ontgassen 

invoeren   

31 409, nr. 384  -de motie-Van Raan over superjachten in verhouding tot de 

vervuiling belasten en ten minste onderbrengen in het 

emissiehandelssysteem   

31 409, nr. 385  -de motie-Van Raan over het installeren van nieuwe scrubbers en het 

gebruik van nog nieuw geïnstalleerde scrubbers verbieden  
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31 409, nr. 386 

(aangehouden) 

 -de motie-Van Raan over het tegengaan van het witwassen van 

Russische olie in Nederlandse havens  

31 409, nr. 387 

(aangehouden) 

 -de motie-Tjeerd de Groot over het voorbereiden van een landelijk 

verbod op varend ontgassen  

31 409, nr. 388  -de motie-Tjeerd de Groot/Boucke over alle schepen vanaf 400 ton 

onder het EU ETS laten vallen   

31 409, nr. 389 

(aangehouden) 

 -de motie-Kröger c.s. over het aankondigen en zo snel mogelijk laten 

ingaan van een nationaal verbod op varend ontgassen  

31 409, nr. 390  -de motie-Kröger over het lozen van waswater binnen territoriale 

wateren verbieden en het aanlanden en aan de wal laten verwerken 

ervan verplichten   

31 409, nr. 391 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Stoffer over het plan van aanpak voor de eerste 

tranche van het vlootvervangingsprogramma zo snel als mogelijk 

naar de Kamer sturen 

31 409, nr. 392  -de motie-Stoffer over de inzet van offshorewerkschepen geheel 

meenemen onder de tonnageregeling en de afdrachtvermindering 

zeevaart   

31 409, nr. 393  -de motie-Pouw-Verweij/Van der Plas over het ontwikkelen van 

alternatieven voor het ontgassen op open water  

   

Stemmingen   5. Stemmingen in verband met:  

35 765  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als 

selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger 

onderwijs   

   

  De fractie van de PvdA verzoekt om uitstel van de stemmingen 

bij punt 5.  

   

  35 765      (bijgewerkt t/m amendement nr. 18) 

 

De Voorzitter: op 31 januari 2023 heeft de Kamer reeds over de 

artikelen en de ingediende amendementen gestemd.  

Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel.  

 

- wetsvoorstel 

   

Stemmingen   6. Stemmingen in verband met:  

35 594  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op 

milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de 

salderingsregeling voor kleinverbruikers  

   

Stemverklaring: dhr. 

Omtzigt 

  

   

  35 594      (bijgewerkt t/m amendement nr. 51)  

 

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 

 

Wijzigingen zijn aangegeven met * 
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*- amendement Leijten (51,I) over dat energieleveranciers vaste 

energiecontracten van ten minste één jaar moeten aanbieden 

- nader gewijzigd amendement Kröger (27,I) over het op verzoek van 

omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van 

afnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden (wijziging 

opschrift) 

- amendement Boucke (24,I) over dat opslag- en conversie-

installaties ook een aansluiting kunnen delen met een zon- of 

windpark (wijziging opschrift) 

- artikel I, aanhef 

- amendement Boucke (24,II) (invoegen onderdeel aA) 

- onderdelen A t/m C 

- amendement Leijten (19) over dat huishoudens die met 

zonnepanelen energie opwekken standaard een digitale meter krijgen 

en dat enkel op verzoek een slimme meter wordt aangeboden 

- onderdeel D 

- gewijzigd amendement Bontenbal c.s. (28) over het in de wet 

vastleggen dat het te salderen percentage per tariefperiode wordt 

toegepast 

- amendement Omtzigt c.s. (16) over dat de ondergrens van de 

redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen 

- amendement Leijten (17) over het stellen van de 

terugleververgoeding op 100% van de consumentenprijs 

 

 Indien 17 verworpen: 

 - nader gewijzigd amendement Erkens c.s. (29,I) over 

 onder meer het wettelijk vastleggen van de 

 terugleververgoeding tot 1 januari 2027 

 

*- gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (50) over een zware 

voorhangbepaling 

 

*NB. Indien twee of meer van de amendementen 16, 17, 29 en 

50 worden aangenomen, wordt in de aanhef van artikel I, 

onderdeel E, onderdeel 2, de aanduiding “twee leden” 

aangepast aan het aantal in te voegen artikelleden. 

 

- onderdeel E 

 

 Indien 17 verworpen: 

- nader gewijzigd amendement Erkens c.s. (29,II) (invoegen 

onderdeel Ea) 

 

- onderdeel F 

 

 Indien 17 verworpen: 

- nader gewijzigd amendement Erkens c.s. (29,III) (invoegen 

onderdeel Fa) 

 



 4 

- onderdeel G 

* - amendement Leijten (51,II) (toevoegen onderdeel H) 

- artikel I 

* - amendement Leijten (51,III) (invoegen artikel IA) 

- nader gewijzigd amendement Kröger (27,II) (invoegen artikelen IA 

en IB) 

- artikel II 

- amendement Grinwis/Erkens (20) over uitbreiding van de 

evaluatiebepaling 

- artikel IIA 

 

 Indien 17 verworpen: 

 - nader gewijzigd amendement Erkens c.s. (29,IV) 

  

- artikel III 

- beweegreden 

- wetsvoorstel 

   

Stemmingen   7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de 

Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag 

35 594, nr. 30  -de motie-Thijssen/Kröger over zo snel en zo veel mogelijk toegang 

tot goedkope zonne-energie voor huishoudens in de sociale 

huursector en huishoudens in energiearmoede  

35 594, nr. 31  -de motie-Thijssen/Kröger over in het ibo per maatregel de 

inkomenseffecten voor verschillende inkomensgroepen weergeven   

35 594, nr. 32  -de motie-Kröger/Thijssen over een plan voor de uitrol van 

zonnepanelen op dak en de verduurzaming van huizen in lijn met het 

klimaatdoel van 60% CO2-reductie  

35 594, nr. 33  -de motie-Kröger/Thijssen over een plan voor het borgen en in de 

Energiewet opnemen van de mogelijkheden voor lokale opslag en 

lokaal delen van energie   

35 594, nr. 34  -de motie-Van Haga over de salderingsregeling voor zonne-energie 

niet afschaffen   

35 594, nr. 35  -de motie-Van Haga over het onderzoeken van de bijdrage van 

variabele beprijzing aan het dempen van de pieken op het stroomnet   

35 594, nr. 36  -de motie-Van Haga over onderzoek naar de productie van waterstof 

met gebruikmaking van de overtollige energie op piekmomenten  

35 594, nr. 37  -de motie-Erkens over onderzoeken hoe beleid kan stimuleren dat er 

meer zonnepanelen worden geproduceerd in Nederland en Europa   

35 594, nr. 38  -de motie-Erkens c.s. over het inventariseren en oplossen van 

knelpunten op het gebied van thuis- en buurtopslag   

35 594, nr. 39  -de motie-Grinwis/Boucke over het gesprek met Aedes aangaan en 

de uitkomsten daarvan betrekken bij het aanvullende pakket 

klimaatmaatregelen   

35 594, nr. 40  -de motie-Leijten over onderzoeken wat de invloed was van 

zonnestroom op de algemene consumentenprijs en welk voordeel 

energieleveranciers hebben bij het doorverkopen van goedkope 

zonnestroom  

35 594, nr. 41  -de motie-Leijten over mogelijk maken dat huishoudens kunnen 

kiezen hoe en aan wie zij hun opgewekte energie doorleveren   
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35 594, nr. 42  -de motie-Boucke/Grinwis over ervoor zorgen dat peer-to-

peerlevering uiterlijk 1 januari 2025 mogelijk is  

35 594, nr. 43  -de motie-Van der Plas over een feitelijke onderbouwing van de 

prijsdaling voor zonnepanelen  

35 594, nr. 44  -de motie-Van der Plas over de terugleveringswaarde van 80% voor 

minimaal tien jaar vastleggen en eventuele wijzigingen minimaal drie 

jaar voor de ingangsdatum vastleggen en communiceren  

35 594, nr. 45  -de motie-Van der Plas over onderzoeken hoe netbeheerders 

ondersteund kunnen worden op het gebied van netcapaciteit  

35 594, nr. 46  -de motie-Van der Plas over het pas afschaffen van de 

salderingsregeling wanneer minimaal 5 miljoen huishoudens hun 

zonnepanelen terugverdiend hebben  

35 594, nr. 47  -de motie-Bontenbal/Van der Plas over beter inzichtelijk maken voor 

huishoudens hoe met zon op dak opgewekte energie ingezet kan 

worden voor eigen verbruik   

35 594, nr. 48  -de motie-Stoffer/Bontenbal over elk jaar in aanloop naar het 

Belastingplan onafhankelijk inzicht geven in de actuele 

terugverdientermijn voor investeringen in zonnepanelen door 

kleinverbruikers   

35 594, nr. 49  -de motie-Akerboom over de salderingsregeling niet afbouwen tot in 

ieder geval 2030  

   

Stemmingen   8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de werving 

van internationale studenten 

  De Voorzitter: mw. van der Woude verzoekt haar motie op stuk 

nr. 1012 aan te houden en dhr. Peters zijn motie op stuk nr. 1021. 

31 288, nr. 1007  -de motie-Omtzigt c.s. over een bestuursakkoord sluiten met de 

instellingen van hoger onderwijs teneinde wat betreft het aantal 

buitenlandse studenten weer terug te keren naar de situatie van vijf 

jaar geleden  

31 288, nr. 1008  -de motie-Omtzigt c.s. over het ontwikkelen en handhaven van 

heldere normen voor de onderwijstaal Nederlands  

31 288, nr. 1009  -de motie-Kwint c.s. over onderzoek naar de relatie tussen de 

bekostigingssystematiek van het Nederlandse hoger onderwijs en de 

steeds maar toenemende internationale studentenaantallen  

31 288, nr. 1010  -de motie-Kwint c.s. over een grotere verantwoordelijkheid voor 

instellingen in het huisvesten van internationale studenten  

31 288, nr. 1011  -de motie-De Hoop/Van der Graaf over voorstellen voor het in 

samenhang beoordelen van vraagstukken rondom internationalisering   

31 288, nr. 1012 

(aangehouden) 

 -de motie-Van der Woude over een aantal beheersingsinstrumenten 

zo spoedig mogelijk invoeren en een wettelijke grondslag geven   

31 288, nr. 1013  -de motie-Van der Woude/Van der Graaf over de stayrate en 

arbeidsmarktpositie van internationale afgestudeerden in Nederland   

31 288, nr. 1014  -de motie-Beertema over het Nederlands als onderwijstaal op de 

universiteiten in alle bacheloropleidingen herstellen  

31 288, nr. 1015  -de motie-Eerdmans over een toetsingskader ontwikkelen dat Engels 

onderwijs alleen toestaat wanneer dat een aantoonbaar functionele 

meerwaarde heeft   

31 288, nr. 1016  -de motie-Dekker over de voorrangsregelingen voor huisvesting van 

internationale studenten beëindigen   
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31 288, nr. 1017  -de motie-Dekker over uitspreken dat universitair onderwijs in de 

Nederlandse taal een waarde en doel op zichzelf vertegenwoordigt   

31 288, nr. 1018  -de motie-Peters/Eerdmans over reageren op het voorstel van een 

onbeperkte numerus fixus   

31 288, nr. 1019  -de motie-Peters/Kwint over onderzoeken in hoeverre afgestudeerden 

van Engelstalige opleidingen voor hun werk het Engels en/of het 

Nederlands hanteren   

31 288, nr. 1020  -de motie-Peters over in beeld krijgen in hoeverre instellingen erin 

slagen om internationale studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt 

te behouden   

31 288, nr. 1021 

(aangehouden) 

 -de motie-Peters over zo spoedig mogelijk doorgaan met de Wet taal 

en toegankelijkheid en de onderliggende regelgeving  

   

Stemming  9. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat 

Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden 

31 293, nr. 657 

(overgenomen) 

 -de motie-De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden 

afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en 

rekenen 

   

Stemmingen   10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs 

  De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 192 te 

wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat 

wij daar nu over kunnen stemmen. 

36 200-VIII, nr. 188  -de motie-Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" 

afschaffen in het inspectiekader  

36 200-VIII, nr. 189  -de motie-Paul c.s. over een pilot met een vierjarige 

voltijdpabopraktijkopleiding   

36 200-VIII, nr. 190  -de motie-Kwint over de mogelijkheden verkennen om scholen niet 

langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van 

leerlingen   

36 200-VIII, nr. 191  -de motie-Peters/Paul over het team van leraren als een noodzakelijke 

voorwaarde voor onderwijsverbetering benoemen in de 

onderzoekskaders van de inspectie   

36 200-VIII, nr. 192 

(gewijzigd) 

 -de gewijzigde motie-Bisschop over op grond van de stimulerende 

taak van de Inspectie van het Onderwijs aandacht besteden aan 

bewezen (in)effectieve methoden 

    

Stemmingen  11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Leraren en lerarenopleidingen 

  De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 453 te 

wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat 

wij daar nu over kunnen stemmen. 

27 923, nr. 451  -de motie-Kwint/Westerveld over een actieplan om de stille reserve 

actief te benaderen en terugkeer in het onderwijs zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken  

27 923, nr. 452  -de motie-Peters/Paul over een onderzoek naar waarom vertrekkende 

docenten het onderwijs verlaten   

27 923, nr. 453 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Bisschop/Westerveld over verkennen of een 

alternatieve vorm van regionalisering mogelijk is  
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Stemmingen   12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-

verzoek 

36 200-VIII, nr. 193  -de motie-De Hoop over een hardheidsclausule voor extra 

bekostiging bij verplichte maatregelen voor het verbeteren van het 

binnenklimaat op scholen  

36 200-VIII, nr. 194  -de motie-Westerveld c.s. over een collectieve 

arbeidsongeschiktheidsregeling voor onderwijspersoneel met long 

covid   

36 200-VIII, nr. 195  -de motie-Westerveld/De Hoop over onderzoek naar studenten met 

long covid en financiële problemen  

   

Stemmingen   13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho 

34 334, nr. 26 (aangehouden)  -de motie-Westerveld/Van Meenen over een regeling om voor 

vluchtelingstudenten en jongeren die in afwachting zijn van een 

verblijfsstatus standaard het wettelijk collegegeld te vragen  

34 334, nr. 27  -de motie-Van Baarle/Westerveld over een beeld krijgen van de 

aantallen leerplichtige vluchtelingen en vluchtelingenkinderen die 

onderwijs mislopen   

34 334, nr. 28 (overgenomen)  -de motie-Van Baarle/Westerveld over afspraken maken over het 

spoedig beperken van de verhuisbewegingen van 

vluchtelingenkinderen  

34 334, nr. 29  -de motie-Van Meenen over een coördinerende rol voor de regering 

in het bevoegd en bekwaam maken van docentvluchtelingen  

   

Stemmingen   14. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Digitalisering in het onderwijs 

  De Voorzitter: dhr. El Yassini verzoekt zijn motie op stuk nr. 43 

aan te houden. Dhr. Peters wenst zijn motie op stuk nr. 48 te 

wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat 

wij daar nu over kunnen stemmen. 

32 034, nr. 42  -de motie-El Yassini/Van Baarle over een plan om instellingen van 

primair en voortgezet onderwijs veel beter te laten aansluiten bij 

SIVON   

32 034, nr. 43 (aangehouden)  -de motie-El Yassini over p.o.- en vo-scholen verplichten om een 

hack of cyberaanval te melden bij het ministerie van OCW   

32 034, nr. 44 (aangehouden)  -de motie-El Yassini over mbo-scholen verplichten de stand van 

zaken met betrekking tot cyberveiligheid op te nemen in hun 

jaarverslag   

32 034, nr. 45  -de motie-Dekker-Abdulaziz/Van Meenen over een AI-strategie 

ontwikkelen met betrekking tot de impact van AI op het onderwijs   

32 034, nr. 46 (overgenomen)  -de motie-Van Baarle over pleiten voor ontwikkeling van op publieke 

waarden gestoelde Europese alternatieven voor onderwijsproducten 

en -diensten van big tech   

32 034, nr. 47 (overgenomen)  -de motie-De Hoop c.s. over in kaart brengen welke gemeenten 

voorzieningen hebben om kinderen waarvan de ouders onder 120% 

van het wettelijk bestaansminimum verdienen van digitale 

lesmiddelen te voorzien   
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32 034, nr. 48 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Peters/Kwint over de eisen die aan grafische 

rekenmachines worden gesteld voor langere tijd vaststellen  

32 034, nr. 49  -de motie-Peters/Beertema over een gesprek met ouders, onderwijs 

en wetenschap over hoe smartphones het beste uit het klaslokaal 

geweerd kunnen worden  

32 034, nr. 50 (overgenomen)  -de motie-Bisschop over het verkennen op welke wijze de nadelen 

van het licentie-foliosysteem verholpen kunnen worden  

   

Stemmingen   15. Stemmingen in verband met: 

36 165   Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende 

incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, 

Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) 

   

  36 165  

 

- artikelen 1 t/m 3 

- begrotingsstaat 

- beweegreden 

- wetsvoorstel 

   

Stemming  16. Stemming over: motie ingediend bij de Zevende incidentele 

suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en 

Herdenkingsjaar Slavernijverleden 

36 165, nr. 4  -de motie-Martin Bosma over bij het herdenkingsjaar Tula geen 

onderdeel laten zijn 

   

Stemmingen   17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het eerste 

deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de 

coronacrisis 

  De Voorzitter: mw. Agema verzoekt om een hoofdelijke 

stemming over haar moties op stuk nrs. 2001 en 2002.  

25 295, nr. 2001 (hoofdelijk)  -de motie-Agema over finale keuzes in situaties van schaarste 

overlaten aan de politiek en niet aan medische experts  

25 295, nr. 2002 (hoofdelijk)  -de motie-Agema over erkenning en excuses voor het niet betrekken 

van de verpleeghuissector bij de besluitvorming over de verdeling 

van schaarse middelen   

25 295, nr. 2003  -de motie-Agema over zorgonderdelen die cruciaal zijn tijdens een 

crisis uit de marktwerking halen   

25 295, nr. 2004   -de motie-Van Haga over bij crisisbestrijding voortaan de 

nevenschade van maatregelen meenemen in de besluitvorming   

25 295, nr. 2005  -de motie-Van Haga over soevereiniteit op het gebied van de 

productie van medische hulpmiddelen en medicijnen  

25 295, nr. 2006  -de motie-Van Haga over geen informele crisis- en overlegstructuren 

bij nationale crisisbestrijding   

25 295, nr. 2007 

(overgenomen) 

 -de motie-Hijink c.s. over het in kaart brengen van de loonkloof 

tussen de zorg en de rest van de publieke sector en de marktsector   

25 295, nr. 2008  -de motie-Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en 

nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan   
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25 295, nr. 2009  -de motie-Gündogan/Westerveld over een onderzoek naar de effecten 

van een één week snellere invoering van het eerste 

maatregelenpakket   

25 295, nr. 2010 

(ingetrokken) 

 -de motie-Van der Plas over bij een nieuwe crisis actief en blijvend in 

dialoog treden met burgers en kritische groepen mensen  

   

Stemming  18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over 

de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen 

bewustwordingsfonds 

  Mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 20 nader te wijzigen. 

De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu 

over kunnen stemmen. 

36 284, nr. 20 (gewijzigd, was 

nr. 6 en nader gewijzigd) 

 -de nader gewijzigde motie-Leijten over langdurige Nederlandse 

betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed 

van de slavernij- en koloniale geschiedenis  

   

Stemmingen   19. Stemmingen in verband met:   

36 171  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van 

Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van 

Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich 

verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van 

persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling 

gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden) 

   

  36 171    (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)  

 

- amendement Michon-Derkzen (7,I) over het verlagen van de grens 

voor strafbaarheid van doxing 

- amendement Michon-Derkzen (8,I) over verhoging van de 

maximale strafmaat naar twee jaren en een boete van de vierde 

categorie 

- amendement Van der Staaij/Kuik (10,I) over een 

strafverhogingsgrond voor doxing ten aanzien van ambts- en 

gezagsdragers en functionarissen in het veiligheidsdomein 

- artikel I 

- amendement Michon-Derkzen (7,II) 

- amendement Michon-Derkzen (8,II) 

- amendement Van der Staaij/Kuik (10,II) 

- artikel II 

- artikelen III t/m V 

- beweegreden 

- wetsvoorstel 

   

Stemmingen   20. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van het 

Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het 

Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES 

36 171, nr. 11 (aangehouden)  -de motie-Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van 

de toegang tot gegevens in het Kadaster  
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36 171, nr. 12 (ingetrokken)  -de motie-Mutluer/Van der Staaij over de mogelijkheid om meteen 

na een melding van onrechtmatige content een bevriezingsbevel op te 

leggen   

   

Stemmingen   21. Stemmingen in verband met: 

36 281  Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met 

lager inkomen) 

   

  36 281   (bijgewerkt t/m amendement nr. 21) 

 

- gewijzigd amendement Beckerman (17,I) over het uitsluiten van 

huurharmonisatie (wijziging opschrift) 

- artikel I, aanhef 

- gewijzigd amendement Klaver (19,II) over huurverlaging voor 

particuliere huurders met een lager inkomen 

- amendement Beckerman (10) over huurverlaging voor particuliere 

huurders met een lager inkomen 

 

 NB. Indien zowel 19 als 10 wordt aangenomen, wordt geen 

uitvoering gegeven aan 10. 

 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,II) over een 

huurverlaging voor alle sociale huurders 

   

 Indien 21 verworpen:  

- gewijzigd amendement Beckerman (16,II) over huurverlaging 

voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum 

 

- onderdeel A 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,III) 

 

NB. Indien zowel 19 als 21 wordt aangenomen, wordt geen 

uitvoering gegeven aan 19,II, onderdeel 2. 

 

- onderdeel B 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,IV) 

 

NB. Indien zowel 19 als 21 wordt aangenomen, wordt geen 

uitvoering gegeven aan 19,II, onderdeel 3. 

 

- onderdeel C 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,V) 

  

NB. Indien zowel 19 als 21 wordt aangenomen, wordt geen 

uitvoering gegeven aan 19,II, onderdeel 4. 

 

- onderdeel D 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,VI) 

- onderdeel E 

- onderdeel F 



 11 

- artikel I 

- amendement Beckerman (12) over ook oudere kinderen niet mee 

tellen voor het huishoudinkomen (invoegen artikel IA) 

- gewijzigd amendement Beckerman (17,III) (invoegen artikel IA) 

- amendement Beckerman (14) over het opnemen van een 

evaluatiebepaling (invoegen artikel IA) 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,VII) 

- amendement Grinwis c.s. (20) over een evaluatie binnen twee jaar 

(invoegen artikel IA) 

- artikel II 

- artikel III 

- gewijzigd amendement Klaver (19,I) 

- gewijzigd amendement Beckerman (17,II) 

- nader gewijzigd amendement Beckerman (21,I) 

  

 Indien 21 verworpen: 

 - gewijzigd amendement Beckerman (16,I) 

 

- beweegreden 

- wetsvoorstel 

   

Stemmingen   22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de 

Woningwet 

36 281, nr. 22  -de motie-Beckerman/Nijboer over een oplossing voor huurders met 

een medische of zorgindicatie die moeten verhuizen  

36 281, nr. 23  -de motie-Beckerman/Nijboer over borgen dat sociale huurders in het 

bevingsgebied hun lagere huur behouden   

36 281, nr. 24  -de motie-Nijboer c.s. over het schrappen van het onderdeel 

normhuren uit de Wijziging van de Wet op de huurtoeslag en enige 

andere wetten   

36 281, nr. 25  -de motie-Kops over de voorgestelde huurverlaging laten gelden voor 

alle sociale huurders   

36 281, nr. 26  -de motie-Kops over het schrappen van de inkomensgrens bij de 

voorgestelde huurverlaging  

36 281, nr. 27  -de motie-Kops over een verlaging van de huurprijzen in de sociale 

sector met 20%   

   

Stemming  23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het 

tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie 

25 424, nr. 629  -de motie-Mohandis/Agema over zorgverzekeraars hun contractering 

voor 2023 aanzienlijk laten verbeteren wat betreft de toegang van 

patiënten tot esketamine-neusspray 

   

 


