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TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

 

Stemmingslijst dinsdag 21 februari 2023, versie 13.15 uur   

 

 
Stemmingen   3. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Herstart verkoopproces Intravacc B.V. 

34 951, nr. 10  -de motie-Westerveld c.s. over het stopzetten van de verkoop van 

Intravacc  

34 951, nr. 11  -de motie-Hijink over een plan om de ontwikkeling en productie van 

vaccins in Nederland te stimuleren  

34 951, nr. 12  -de motie-Van den Berg c.s. over de Kamer een marktoverzicht geven 

en de voorwaarden met de Kamer delen  

34 951, nr. 13  -de motie-Tielen c.s. over standaard uiteenzetten hoe strategische 

onafhankelijkheid geborgd wordt bij de verkoop van deelnemingen  

   

Stemmingen    4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Pensioenonderwerpen 

32 043, nr. 602  -de motie-Léon de Jong over een onafhankelijke toets op het advies 

van de Commissie Parameters uit 2022 en de DNB-analyse van de 

transitie-effecten uit december 2022  

32 043, nr. 603  -de motie-Léon de Jong over de verandering in pensioenhoogte ten 

opzichte van het vorige jaar zichtbaar maken op het pensioenoverzicht 

32 043, nr. 604  -de motie-Léon de Jong over voor de aangekondigde versoepelde 

indexatieregels per april 2023 de intentieverklaring voor 

pensioenfondsen tot overgang naar een nieuw pensioenstelsel 

schrappen   

32 043, nr. 605  -de motie-Léon de Jong over inzichtelijk maken of en hoe 

pensioenfondsen zich voorbereiden op het invaren en de verdeling van 

1.500 miljard euro aan pensioenvermogen  

32 043, nr. 606  -de motie-Stoffer/Leijten over de RVU na 2025 behouden totdat er 

vergelijkbare, structurele maatregelen genomen zijn  

   

Stemmingen   5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Armoede- en schuldenbeleid 

  De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 682 te 

wijzigen. Mw. Kat verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 

686 in stemming te brengen en wenst deze te wijzigen.  

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 

nu over kunnen stemmen. 

24 515, nr. 678  -de motie-Ceder over een verkenning naar een eventuele uitbreiding 

van de pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp  

24 515, nr. 679  -de motie-Van der Plas over het in beeld brengen van de sociale 

ongelijkheid tussen gemeenten   

24 515, nr. 680 (aangehouden)  -de motie-Van der Plas over een kosten-batenanalyse van een 

vrijstelling van de eerste €30.000 bij de inkomstenbelasting  

24 515, nr. 681  -de motie-Van Baarle/Ceder over een oplossing voor de weerslag van 

de lagere beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden op de financiële 

zelfredzaamheid van ouderen   
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24 515, nr. 682 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Van Baarle over de oproep van het tijdelijk 

noodfonds energie aan bedrijven om een bijdrage te doen actief 

ondersteunen 

24 515, nr. 683  -de motie-Westerveld over een toelage van €165 ook beschikbaar 

stellen aan de groep 18- tot 21-jarigen die uitwonend is maar niet 

studeert   

24 515, nr. 684  -de motie-Léon de Jong/Kops over toegang tot het Tijdelijk 

Noodfonds Energie voor huishoudens die de kachel noodgedwongen 

hebben uitgezet   

24 515, nr. 685  -de motie-Léon de Jong/Kops over ervoor zorgen dat de 

energietoeslag 2023 per direct kan worden aangevraagd en door 

gemeentes wordt uitgekeerd   

24 515, nr. 686 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Kat c.s. over de wet zo aanpassen zodat bij 

substantiële wijzingen hier eerder en beter op ingespeeld kan worden 

24 515, nr. 687  -de motie-Kathmann c.s. over maatregelen om minderjarigen beter te 

beschermen tegen "buy now, pay later"-diensten  

24 515, nr. 688  -de motie-Alkaya/Van Kent over het verhogen van de lonen en de 

uitkeringen conform het uitgangspunt dat mensen van hun loon of 

uitkering menswaardig moeten kunnen leven  

24 515, nr. 689 (aangehouden)  -de motie-Palland over het alsnog compenseren van gemeenten die 

over 2022 aantoonbaar tekortkomen om de energietoeslag uit te 

betalen  

   

Stemmingen   6. Stemmingen in verband met: 

36 229  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband 

met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de 

verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het 

studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-

februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het 

mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs) 

   

  36 229     (bijgewerkt t/m amendement nr. 38)  

 

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 

 

Wijzigingen aangegeven met * 

 

- artikel I, aanhef 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,I) over het afschaffen van de 

rente op studieleningen 

- onderdeel A 

- onderdelen B t/m E 

*- gewijzigd amendement Koekkoek c.s. (36,I) over verruiming van 

de inkomensgrens naar 80.000 euro (invoegen onderdeel Ea) 

 

 *Indien 36 verworpen: 

*- gewijzigd amendement Westerveld/De Hoop (37,I) over 

verruiming van de inkomensgrens beroepsonderwijs naar ruim 

70.000 euro (invoegen onderdeel Ea) 
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*- gewijzigd amendement Koekkoek c.s. (36,II) 

 

 *Indien 36 verworpen: 

*- gewijzigd amendement Westerveld/De Hoop (37,II) 

 

- onderdeel F 

- onderdeel G 

- gewijzigd amendement Kwint c.s. (15) over aanpassing van de 

bedragen van de basis- en aanvullende beurs van mbo- en ho-

studenten overeenkomstig het voorstel van het SER Jongerenplatform 

- onderdeel H 

- gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (34,I) over een 

mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een tijdelijke 

verhoging van de studiefinanciering te regelen 

- onderdeel I 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,II) (invoegen onderdelen Ia en 

Ib) 

- onderdeel J 

*- gewijzigd amendement Koekkoek/Dassen (38,I) over verlenging 

van het basisbeursrecht met twee jaar voor studenten onder het 

studievoorschot hoger onderwijs (invoegen onderdeel Ja) 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,III) (invoegen onderdeel Ja) 

- onderdelen K en L 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,IV) (invoegen onderdelen La 

t/m Lc) 

- onderdeel M 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,V) 

- onderdeel N 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,VI) (invoegen onderdeel Na) 

- onderdeel O 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,VII) (invoegen onderdeel Oa) 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,VIII) 

- onderdeel P 

- onderdelen Q en R 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,IX) (invoegen onderdeel Ra) 

- amendement Wassenberg/Kwint (17,X) 

- onderdeel S 

- onderdelen T t/m X 

- amendement Kwint c.s. (16) over het verhogen van de 

tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger 

onderwijs naar 5000 euro en het schrappen van de diploma-eis 

*- gewijzigd amendement Koekkoek/Dassen (38,II) 

- onderdeel Y 

*- gewijzigd amendement Koekkoek/Dassen (35) over verruiming van 

de koopkrachtmaatregel naar uitwonende studenten die geen 

aanspraak hebben op prestatiebeurs mbo of ho (toevoegen onderdeel 

Z) 

- artikel I 

- gewijzigd amendement Van der Laan c.s. (34,II) 

- artikel II 
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- artikelen III t/m VI 

- beweegreden 

- wetsvoorstel 

   

Stemmingen   7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet herinvoering 

basisbeurs hoger onderwijs 

36 229, nr. 18  -de motie-Peters/El Yassini over bij de aanvraag van de aanvullende 

beurs rekening houden met of ouders in het land waar ze een inkomen 

verdienen tot de middeninkomens behoren  

36 229, nr. 19  -de motie-Westerveld c.s. over langer dan een jaar uitloop met behoud 

van studiefinanciering voor studenten met een functiebeperking  

36 229, nr. 20  -de motie-Westerveld c.s. over het in kaart brengen van verschillende 

alternatieve stelsels   

36 229, nr. 21  -de motie-Westerveld over de mogelijkheden onderzoeken om 

jongeren die niet studeren recht te geven op een vergelijkbaar bedrag 

als studenten  

36 229, nr. 22  -de motie-Koekkoek/Dassen over een vergelijkbare 

koopkrachtcompensatie voor de uitwonende studenten die aankomend 

collegejaar geen recht meer hebben op de prestatiebeurs   

36 229, nr. 23  -de motie-Van der Graaf/Peters over in beeld brengen onder welke 

voorwaarden studenten hun reisvoorziening tijdelijk stop kunnen 

zetten   

36 229, nr. 24  -de motie-Wassenberg/Kwint over de rente op studieleningen 

permanent vaststellen op 0%   

36 229, nr. 25  -de motie-Wassenberg c.s. over de tijdelijke verhoging van de 

basisbeurs structureel maken   

36 229, nr. 26  -de motie-De Hoop c.s. over aanvullende maatregelen om studenten 

proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs   

36 229, nr. 27  -de motie-Pouw-Verweij/Peters over in beeld brengen hoe een 

toenemende daling van de afbouw vorm kan krijgen en wat de 

financiële consequenties daarvan zijn   

36 229, nr. 28  -de motie-Pouw-Verweij/Van der Plas over in de Voorjaarsnota ruimte 

zoeken voor financiële compensatie voor het leenstelsel   

36 229, nr. 29  -de motie-El Yassini/Peters over onderzoek naar het effect van de 

herinvoering van de basisbeurs op het aantal EER-studenten dat in 

Nederland komt studeren   

36 229, nr. 30  -de motie-El Yassini/Peters over het onderzoeken van cumulatie van 

studiefinanciering en het voorkomen daarvan  

36 229, nr. 31  -de motie-Van der Plas over een structurele basisbeurs van €421 voor 

uitwonende studenten met jaarlijkse inflatiecorrectie  

36 229, nr. 32  -de motie-Van der Plas/Wassenberg over de koopkrachtontwikkeling 

van studenten expliciet opnemen in de officiële 

koopkrachtberekeningen en meenemen in het Nibud 

Studentenonderzoek  

36 229, nr. 33  -de motie-Van der Plas over overgaan op actieve vormen van 

generieke communicatie richting studenten over hun rechten rondom 

de basisbeurs  

   

Stemming  8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van 

de Klimaatwet 
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  De Voorzitter: dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 36 te 

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

daar nu over kunnen stemmen. 

36 169, nr. 36 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor 

belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a 

BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden 

   

Stemmingen   9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Rijksbreed cloudbeleid 2022 

26 643, nr. 974 (overgenomen)  -de motie-Rajkowski over in het Rijksbreed cloudbeleid 2022 

meenemen dat de rijksoverheid bij een internetstoring haar 

belangrijkste taken moet kunnen blijven uitoefenen  

26 643, nr. 975  -de motie-Rajkowski c.s. over het heroverwegen van de doorgifte van 

persoonsgegevens en overheidsdata naar landen buiten de EER en het 

kiezen voor een Europees cloudinitiatief   

26 643, nr. 976 (overgenomen)  -de motie-Koekkoek/Rajkowski over de afweging van publieke 

waarden door departementen nader specificeren in het 

Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik  

26 643, nr. 977  -de motie-Slootweg over het toevoegen van goede democratische 

controle als randvoorwaarde voor gebruik van publieke 

cloudvoorziening 

   

Stemmingen   10. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Leijten 

over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse 

positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit 

  De Voorzitter: dhr. Drost wenst zijn motie op stuk nr. 3 te 

wijzigen en dhr. Omtzigt zijn motie op stuk nr. 6. De gewijzigde 

moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over 

kunnen stemmen. 

36 305, nr. 1  -de motie-Leijten over de Kamer periodiek informeren over de 

onderhandelingen over de Europese digitale identiteit en niet 

instemmen voordat de Kamer heeft ingestemd  

36 305, nr. 2  -de motie-Leijten over het experimenteren met de Nederlandse e-

wallet pauzeren   

36 305, nr. 3 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Drost over de Europese voorstellen inzake 

digitalisering scherper en kritischer toetsen aan uitgangspunten als 

vrijwilligheid, regie over eigen data en transparantie   

36 305, nr. 4  -de motie-Ephraim/Eppink over het afkeuren van de handelwijze van 

de staatssecretaris   

36 305, nr. 5 (aangehouden)  -de motie-Omtzigt c.s. over een voorstel tot amenderende motie met 

de status van wetgeving in de Europawet   

36 305, nr. 6 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over in het Reglement van Orde een 

amenderende motie op Europese voorstellen toevoegen als instrument 

   

Stemmingen   11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het 

vestigingsklimaat in Nederland 

  De Voorzitter: dhr. Van Strien trekt zijn motie op stuk nr. 540 in.  

32 637, nr. 533  -de motie-Amhaouch c.s. over onderzoek naar financiële instrumenten 

om investeringen in robotisering en digitalisering te versnellen  

32 637, nr. 534  -de motie-Amhaouch c.s. over onderzoek naar de meerwaarde van een 
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regionaal investeringsfonds  

32 637, nr. 535  -de motie-Romke de Jong c.s. over in de visie op durfkapitaal 

opnemen wat er nodig is om investeringen in startups en tech op peil 

te houden   

32 637, nr. 536  -de motie-Romke de Jong/Boucke over het opstellen van een visie op 

de economie van de toekomst  

32 637, nr. 537 (aangehouden)  -de motie-Romke de Jong over onderzoek naar een groene tak van de 

Wbso-regeling waarmee het verduurzamen van productieprocessen 

kan worden gestimuleerd   

32 637, nr. 538  -de motie-Van Strien over het beter benutten van de mogelijkheden 

voor experimenteerruimte   

32 637, nr. 539 (aangehouden)  -de motie-Van Strien over lessen trekken uit andere Europese landen 

die er door hun wijze van aanbesteden en inkopen in slagen hun 

nationale industrie te versterken   

32 637, nr. 540 (ingetrokken)  -de motie-Van Strien c.s. over een onderzoek naar nationale koppen 

die het Nederlandse verdienvermogen hinderen  

32 637, nr. 541  -de motie-Kröger/Kathmann over als voorwaarde voor subsidie of 

overheidssteun stellen dat een bedrijf past binnen een klimaatneutrale 

economie   

32 637, nr. 542  -de motie-Van Haga c.s. over een evaluatie van de Wwft op 

doelmatigheid en effectiviteit   

32 637, nr. 543  -de motie-Van Haga c.s. over het opnemen van groenbedrijven met 

SBI-code 8130 in de SSEB   

32 637, nr. 544 (aangehouden)  -de motie-Van der Graaf c.s. over de bijdrage aan de brede welvaart 

door ondernemers meenemen in de monitor over het 

ondernemingsklimaat   

32 637, nr. 545  -de motie-Eppink c.s. over een visie op de vermindering van de 

regeldruk voor ondernemers  

32 637, nr. 546  -de motie-Eppink c.s. over het zo snel mogelijk terugdraaien van de 

verhoging van het lage Vpb-tarief   

32 637, nr. 547  -de motie-Van Baarle/Kathmann over een bijdrage van het 

bedrijfsleven aan een toename van de lonen  

32 637, nr. 548  -de motie-Van Baarle c.s. over een CPB-onderzoek naar de 

doelmatigheid van subsidie- en belastingregelingen die zijn gericht op 

het bevorderen van het vestigingsklimaat  

32 637, nr. 549  -de motie-Graus/Van Haga over een onafhankelijk onderzoek naar de 

gevolgen van kabinetsbeleid op het vestigingsklimaat   

32 637, nr. 550 (aangehouden)  -de motie-Graus/Van Haga over een studie naar de impact van de 

voorgenomen krimp van Schiphol op het vestigingsklimaat  

32 637, nr. 551  -de motie-Kathmann c.s. over in het vestigingsbeleid inzetten op een 

eerlijke verdeling tussen regio's en bevolkingsgroepen  

32 637, nr. 552 (aangehouden)  -de motie-Kathmann c.s. over onderzoeken hoe een betere 

bereikbaarheid van industrieterreinen met het ov bijdraagt aan een 

beter ondernemingsklimaat   

32 637, nr. 553  -de motie-Van der Plas over onderzoek naar een verlaging van de 

sociale lasten voor een eerste aantal werknemers  

32 637, nr. 554 (aangehouden)  -de motie-Van der Plas over het in de Afvalstoffenwet mogelijk 

maken van uitzonderingen voor bedrijven die vooruitlopen op 

wetgeving  

32 637, nr. 555  -de motie-Van der Plas over haast maken met het verzwaren van het 
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energienet zodat ondernemers snel kunnen verduurzamen  

32 637, nr. 556  -de motie-Stoffer/Van Strien over geen verhoging van de lastendruk 

voor het bedrijfsleven om noodgedwongen extra overheidsuitgaven op 

te vangen 

   

Stemming  12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het 

tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs 

24 587, nr. 873  -de motie-Sneller c.s. over Bonjo laten voortbestaan door de korting 

op het subsidiebedrag op een andere manier op te vangen 

   

Stemming  13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het 

tweeminutendebat Verduurzaming industrie 

29 826, nr. 163 

 

 -de motie-Grinwis/Bontenbal over meervoudige warmtepompen als 

aparte categorie opnemen in de volgende SDE++-ronde 

   

 


