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TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
 
Stemmingslijst dinsdag 20 december 2022, versie 13.15 uur 
 
 
Stemmingen   3. Stemmingen in verband met: 
36 194  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de 

bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep 
A1, of een directe dreiging daarvan 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 194       (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)  
 
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 
 
Wijzigingen aangegeven met een *  
 
* Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar amendement op stuk 
nr. 11 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.
 
- artikel I, onderdeel A 
- amendement Van Esch c.s. (31) over het wettelijk verankeren van 
preventiebeleid voor de volksgezondheid (invoegen onderdeel Aa)
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,I) over het vervallen 
van de aanwijzingsbevoegdheid voor besloten plaatsen 
- onderdeel B 
- onderdelen C t/m D 
*- gewijzigd amendement Van der Staaij/Hijink (37,I) over een 
vervalbepaling van zes maanden voor de aanwijzing van een 
infectieziekte in groep A1 
- onderdeel E 
*- gewijzigd amendement Van der Staaij/Hijink (37,II) 
- onderdeel F 
- onderdeel G 
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,II) 
- amendement Pouw-Verweij c.s. (30) over het waarborgen van een 
brede inhoudelijke afweging ten aanzien van elk van de te nemen 
maatregelen 
- amendement Pouw-Verweij c.s. (22) over het toevoegen van het 
criterium daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing 
van de bevoegdheden 
- nader gewijzigd amendement Hijink/Van den Berg (29) over een 
bredere proportionaliteitstoets op de gevolgen van te nemen 
maatregelen voor het maatschappelijk welzijn 
- gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (35,I) over het alleen 
toestaan van een bijzondere procedure in spoedeisende gevallen 
- gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (35,II) 
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- gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (33) over een wettelijke 
grondslag voor een vervaltermijn voor zware collectieve maatregelen
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,I) over het laten 
vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid 
   

Indien 10 verworpen: 
*- nader gewijzigd subamendement Hijink (39) over een 
specifieke procedure voor goedkeuring door de Tweede Kamer 
van gebruik van de noodbevoegdheid op grond van 
amendement nr. 34 
- gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (34) over een 
vervaltermijn van acht weken voor collectieve maatregelen op 
basis van de noodbevoegdheid 
 
*NB. Indien zowel 35 als 39 en 34 zijn aangenomen, wordt in 

     
- amendement Westerveld/Kuiken (35,III) 
 

NB. Indien zowel 35 als 10 zijn aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 35,III 

 
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,II) 
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (12) over het 
onmogelijk maken om publieke plaatsen volledig te sluiten
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,III) 
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,III) 
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,IV) 
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,V) 
- gewijzigd amendement Westerveld/Kuiken (32) over het belang van 
preventie en het voeren van voorspelbaar beleid 
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,VI) 
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,IV) 
- onderdeel H 
- onderdelen I en J 
- gewijzigd amendement Agema/Van der Staaij (10,VII) 
- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (13,V) 
- onderdeel K 
- onderdeel L 
- artikel I 
- artikel II 
- gewijzigd amendement Van den Berg (23) over handhaving van de 
naleving van door de voorzitter van de veiligheidsregio genomen 
besluiten (invoegen artikel IIA) 
- artikelen III t/m VII 
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Stemverklaring: mw. Van 
Esch 
 
 

- amendement Van der Staaij/Pouw-Verweij (14) over het 
expliciteren dat de Wbbbg niet gebruikt kan worden voor een 
avondklok bij infectieziekten behorend tot de groep A1 (invoegen 
artikel VIIA) 
- amendement Westerveld/Kuiken (35,IV) 
- artikel VIII 
- artikelen VIIIA t/m X 
- beweegreden 
 
 
 
 
- wetsvoorstel 

   
Stemmingen   4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet 

publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie 
van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging 
daarvan 

36 194, nr. 27  -de motie-Hijink/Van den Berg over verschillende scenario's 
opstellen van toekomstige pandemieën, met per scenario een breed 
conceptafwegingskader  

36 194, nr. 28 (ingetrokken)  -de motie-Van den Berg c.s. over onderzoeken wat er nodig is om bij 
een volgende uitbraak van een A1-infectieziekte te zorgen voor een 
groter draagvlak voor gedragsmaatregelen  

   
Stemmingen   5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 
(SvPO) 

31 289, nr. 529 
(aangehouden) 

 -de motie-Kwint/Westerveld over onderzoeken hoe de situatie bij de 
Scholen voor Persoonlijk Onderwijs zo heeft kunnen ontstaan en 
verbetervoorstellen naar de Kamer sturen  

31 289, nr. 530  -de motie-Kwint c.s. over alle mogelijke juridische stappen 
verkennen teneinde zo veel mogelijk onrechtmatig besteed geld bij 
de bestuurders van SvPO terug te vorderen  

   
Stemmingen   6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Digitale euro 
27 863, nr. 109  -de motie-Alkaya/Heinen over zeker stellen dat de uitspraken in de 

motie-Heinen/Alkaya (21501-07, nr. 1874) en de motie-
Alkaya/Heinen (21501-07, nr. 1829) een plek krijgen in de 
verordening van de Europese Commissie  

27 863, nr. 110  -de motie-Alkaya over onderzoeken of een andere rechtsgrondslag 
voor de introductie van een digitale euro, waarbij unanimiteit in de 
Raad vereist is voor besluitvorming, niet méér voor de hand ligt   

27 863, nr. 111  -de motie-Alkaya over uitspreken dat de digitale euro in een stelsel 
met private intermediairs nutteloos is en bij voorbaat afgekeurd moet 
worden   
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27 863, nr. 112  -de motie-Van der Plas over het houden van een referendum over het 
wel of niet toevoegen van een digitale euro aan de officiële 
betalingsopties in de eurozone   

27 863, nr. 113  -de motie-Van der Plas over het gebruik van contant geld waarborgen 
en in 2023 een effectanalyse uitvoeren   

27 863, nr. 114  -de motie-Grinwis/Heinen over de voorkeur voor een account-based 
toepassing van de digitale euro laten varen en openstaan voor 
alternatieven   

27 863, nr. 115  -de motie-Grinwis/Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige 
verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB 
zich de rol van aanbieder gaat aanmeten  

27 863, nr. 116  -de motie-Grinwis/Inge van Dijk over uiteenzetten welke 
maatschappelijke meerwaarde de digitale euro boven een nationale
bank in publieke handen heeft   

27 863, nr. 117  -de motie-Eppink over zich verzetten tegen een digitale euro die de 
transferunie nog verder uitbreidt   

27 863, nr. 118  -de motie-Van Weyenberg c.s. over zorgen en vragen over de digitale 
euro meenemen in gesprekken in Europees verband  

27 863, nr. 119  -de motie-Van Weyenberg over het zich in Europees verband 
blijvend inzetten voor een Europese uitvoering met publieke 
waarborgen van een eventuele digitale euro  

27 863, nr. 120  -de motie-Gündogan/Van Weyenberg over het garanderen van 
transparante en eerlijke publieke voorlichting over de digitale euro 

27 863, nr. 121  -de motie-Ephraim over het door de regering uitspreken dat 
Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale 
euro   

27 863, nr. 122  -de motie-Ephraim over een opt-outmogelijkheid bedingen rond de 
invoering van een digitale euro   

27 863, nr. 123  -de motie-Ephraim over het bevestigen en communiceren dat het 
uitfaseren van contant geld niet aan de orde is  

27 863, nr. 124  -de motie-Tony van Dijck over afzien van de invoering van de 
digitale euro   

27 863, nr. 125  -de motie-Dassen over in Europees verband bepleiten dat de digitale 
euro volledig gestoeld dient te zijn op Europese infrastructuur 

27 863, nr. 126  -de motie-Dassen over in Europees verband inzetten op een 
duidelijke geopolitieke strategie achter de implementatie van de 
digitale euro   

27 863, nr. 127  -de motie-Van Houwelingen over een brief waarin wordt aangegeven 
hoe het kabinet in Europees verband probeert te voorkomen dat de 
digitale euro in de toekomst een bestedingsdoel of een vervaldatum 
krijgt   

27 863, nr. 128  -de motie-Van Houwelingen over zich in Europees verband inzetten 
voor het wettelijk onmogelijk maken van een vervaldatum of 
bestedingsdoel van de digitale euro   

27 863, nr. 129  -de motie-Van Houwelingen over te allen tijde met alle mogelijke 
middelen voorkomen dat inkomenssteun vanuit de overheid in de 
toekomst alleen via de digitale euro aan burgers uitbetaald kan 
worden 
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27 863, nr. 130  -de motie-Van Houwelingen over te allen tijde met alle mogelijke 
middelen voorkomen dat de Europese digitale identiteit gekoppeld 
wordt aan een digitale euro   

27 863, nr. 131  -de motie-Van Houwelingen over garanderen dat er bij de 
toekomstige digitale euro geen negatieve rentes gevoerd zullen 
worden  

   
Stemmingen   7. Stemmingen in verband met: 
36 246, nr. 2  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de 

beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-
voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM 
(2022) 542 

   
  De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste 

commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair 
behandelvoorbehoud formeel te beëindigen. 

   
Stemmingen   8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen 
  De Voorzitter: dhr. Mohandis wenst zijn motie op stuk nr. 143 te 

wijzigen en mw. Werner haar motie op stuk nr. 147. 
De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar 
nu over kunnen stemmen. 

29 325, nr. 140  -de motie-Raemakers over verlengde jeugdhulp bij dreigende 
dakloosheid  

29 325, nr. 141  -de motie-Raemakers over het stimuleren van aanbieders en 
gemeenten om professionals te scholen om lhbti+-sensitief te 
begeleiden   

29 325, nr. 142  -de motie-Raemakers over actualisering van het advies van de 
commissie-Dannenberg   

29 325, nr. 143 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Mohandis over een inventarisatie van creatieve 
oplossingen die kunnen bijdragen aan een snelle toename van het 
aanbod van betaalbare woningen  

29 325, nr. 144  -de motie-Mohandis/Van den Hil over het betrekken van 
belanghebbenden en maatschappelijke organisaties bij het uitwerken 
van de monitor in de vorm van een dashboard  

29 325, nr. 145 
(overgenomen) 

 -de motie-Mohandis over garanderen dat er geen plek voor 
maatschappelijke opvang wordt afgebouwd zonder dat daar een 
betaalbare en passende woning voor in de plaats komt  

29 325, nr. 146  -de motie-Westerveld over het verrichten van een welzijnsonderzoek 
onder hulpverleners binnen de maatschappelijke opvang 

29 325, nr. 147 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Werner/Mohandis over jongeren pas uit de 
gesloten jeugdzorg laten gaan als er een woonplek geregeld is 

29 325, nr. 148  -de motie-Agema over geen voorrang voor statushouders boven 
daklozen bij het toewijzen van een woning  

29 325, nr. 149  -de motie-Grinwis/Werner over kwantitatieve en meetbare doelen 
verbinden aan de monitoring van het nationaal actieplan Eerst een 
Thuis  
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Stemmingen   9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Kabinetsreactie WRR
 

36 200-XVI, nr. 182  -de motie-Wassenberg c.s. over het vaststellen van een datum voor de 
invoering van de suikerbelasting   

36 200-XVI, nr. 183  -de motie-Hijink over bewerkstelligen dat het werken van meer uren 
in de zorg financieel lonend wordt  

36 200-XVI, nr. 184  -de motie-Hijink over het in de gehele zorg onmogelijk maken van 
winstuitkering   

36 200-XVI, nr. 185  -de motie-Paulusma/Van Weyenberg over het actualiseren van 
Zorgkeuzes in Kaart en hierin de resultaten van de technische 
werkgroep macrobeheersing zorguitgaven meenemen  

36 200-XVI, nr. 186  -de motie-Paulusma over in 2023 een publiekscampagne houden 
waarin de burger wordt meegenomen in hoe de zorg wordt 
vormgegeven en waarom   

36 200-XVI, nr. 187  -de motie-Van den Berg over onderzoeken hoe toezicht op joint 
ventures van medisch specialisten om nieuwe situaties als ziekte te 
bestempelen werkt en hoe dit versterkt kan worden  

36 200-XVI, nr. 188  -de motie-Tielen over na de verkenning een start maken met een 
meerjarige leefstijlcoalitie en de Kamer hierover in het eerste 
kwartaal van 2023 informeren   

36 200-XVI, nr. 189  -de motie-Tielen over expliciet maken hoe secundaire preventie een 
plek heeft in het preventiebeleid en mensen helpen zelf een rol te 
nemen in die vorm van preventie  

   
Stemmingen   10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Acute Zorg 
29 247, nr. 366  -de motie-Van den Berg/Ellemeet over nabijheid en leefbaarheid van 

een regio meenemen bij het opstellen van de normen voor acute zorg  
29 247, nr. 367  -de motie-Van den Berg/Paulusma over als mogelijke 

oplossingsrichting streven naar een matroesjkamodel bij toekomstige 
regio-indelingen  

29 247, nr. 368  -de motie-Paulusma over het advies van het Capaciteitsorgaan over 
250 instromers per jaar bij de opleiding tot physician assistant bezien 
in samenhang met het totaal van adviezen  

29 247, nr. 369  -de motie-Paulusma over de bevolkingsomvang per opleidingsregio 
als uitgangspunt nemen bij de verdeling van nieuwe 
opleidingsplaatsen voor medisch specialisten  

29 247, nr. 370  -de motie-Bushoff over waarborgen dat bij het uitwerken van 
alternatieven voor de 45 minutennorm de toegankelijkheid van acute 
zorg in Nederland niet verslechtert maar verbetert  

29 247, nr. 371  -de motie-Hijink over het in gesprek gaan met ziekenhuispersoneel, 
werkgevers en vakbonden om te komen tot afspraken voor een 
fatsoenlijke kilometervergoeding   

29 247, nr. 372  -de motie-Hijink over bij een mogelijke sluiting van een 
spoedeisendehulppost, acute zorg en/of ic-afdeling altijd een 
onafhankelijk onderzoek doen naar de effecten  
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29 247, nr. 373  -de motie-Hijink over het opstellen van wetgeving die zorgverleners 
zeggenschap en instemmingsrecht geeft bij beleid dat raakt aan goed 
bestuur   

29 247, nr. 374  -de motie-Agema over het handhaven van de 45 minutennorm 
29 247, nr. 375  -de motie-Agema over het beleid zo aanpassen dat er niet nog meer 

streekziekenhuizen omvallen   
29 247, nr. 376  -de motie-Van Houwelingen over de toename van het beroep op 

ambulancezorg en first en rapid responders onderzoeken  
   
Stemmingen   11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat 

Kabinetsbesluit PALLAS 
33 626, nr. 18  -de motie-Tielen c.s. over het waarborgen van een gelijk speelveld op 

het gebied van nucleaire geneeskunde   
33 626, nr. 19  -de motie-Van der Plas over vitamine D terug in het basispakket  
   
Stemmingen   12. Stemmingen in verband met:  
35 851  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere 

wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 
305) en enige andere wijzigingen  

   
  35 851                    (bijgewerkt t/m amendement nr. 51)  

 
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 
 
Wijzigingen aangegeven met * 
 
*De Voorzitter: mw. Dekker-Abdulaziz wenst het amendement 
op stuk nr. 25 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 
 
- artikel I, aanhef 
*- gewijzigd amendement Omtzigt (45) over het uitbreiden van het 
benadelingsverbod personen buiten de werkgerelateerde sfeer
*- amendement Omtzigt (47) over het uitbreiden van het 
benadelingsverbod naar rechtspersonen die een melder bijstaan
- amendement Omtzigt (32,I) over een Fonds voor klokkenluiders 
- amendement Leijten/Bushoff (40,I) over een Fonds voor 
klokkenluiders 
 

NB. Indien 32 en 40 worden aangenomen, wordt de met 32,I en 
40,I voorgestelde begripsbepaling slechts eenmaal ingevoegd.

 
- gewijzigd amendement Leijten/Bushoff (41) over verduidelijking 
en verbreding van de term 'misstand' 
- amendement Omtzigt (28,I) over een apart meldkanaal voor 
staatsgeheime informatie 
- onderdeel A 
- amendement Omtzigt (28,II) 
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- onderdeel B  
- amendement Omtzigt (35) over een melding doen via een 
vertrouwenspersoon of een tussenpersoon 
- onderdeel C 
- amendement Omtzigt (36,I) over een verbod op afluistering of 
onderschepping van meldingen van klokkenluiders 
*- amendement Omtzigt (46) over een intern meldkanaal bij het Huis
- onderdeel D 
- amendement Omtzigt (28,III) 
- amendement Omtzigt (36,II) 
- amendement Omtzigt (27) over uitdrukkelijke toestemming melder 
voor doorzending 
- amendement Omtzigt (34) over periodiek toezicht door de 
Arbeidsinspectie 
- onderdeel E 
*- gewijzigd amendement Omtzigt (44,I) over het waarborgen van 
onafhankelijkheid van het Huis en benoeming door de Kamer 
(invoegen onderdeel Ea) 
*- derde nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (51,I) over 
sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders
- onderdeel F 
*- gewijzigd amendement Omtzigt (44,II) (invoegen onderdeel Fa)
- onderdelen I t/m K 
- amendement Omtzigt (31) over het omkeren van de bewijslast in 
het bejegeningsonderzoek 
- onderdeel M 
- onderdelen N t/m W 
- amendement Omtzigt (29) over het nietig verklaren van 
zwijgbedingen 
*- derde nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (51,II) 
- amendement Omtzigt (33) over een strafmaat voor overtreding van 
het benadelingsverbod  
- amendement Omtzigt (32,II) 
- amendement Leijten/Bushoff (40,II) 
 

NB. Indien 32 en 40 worden aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 40,II, maar wordt het met 32,II 
ingevoegde artikel 17i als volgt gewijzigd: 
 

 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te 
stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder 
gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der
Staten-Generaal is overgelegd. Indien binnen die termijn een 
der Kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met 
het ontwerp, wordt geen voordracht gedaan. 
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- onderdeel X 
- amendement Dekker-Abdulaziz (24) over het verkorten van de 
evaluatietermijn van vijf naar drie jaar 
- onderdeel Y 
- onderdelen Z en AA 
- artikel I  
*- artikelen II t/m VII 
* - derde nader gewijzigd amendement Leijten c.s. (51,III)
*- artikel VIII 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

   
Stemmingen   13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet 

Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten 
35 851, nr. 37  -de motie-Dekker-Abdulaziz/Inge van Dijk over onderzoeken hoe de 

bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctiemogelijkheden kunnen 
worden uitgebreid  

35 851, nr. 38  -de motie-Inge van Dijk/Dekker-Abdulaziz over voorstellen over hoe 
de financiering van een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders 
en melders eruit komt te zien   

35 851, nr. 39  -de motie-Inge van Dijk over bij de inwerkingtreding van de wet een 
evaluatiestrategie ontwikkelen vanuit het perspectief van de melder   

35 851, nr. 42  -de motie-Strolenberg over bekijken of evaluaties reeds binnen de 
looptijd van de pilots kunnen plaatsvinden  

   
Stemmingen   14. Stemmingen in verband met:  
22 112, nr. 3575  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het 

wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 
2023 

   
  De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste 

commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen 
met de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en 
werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023.

   
Stemmingen   15. Stemmingen in verband met: 
36 067   Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en 

enige andere wetten in verband met herziening van het 
pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, 
aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere 
wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

  De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt om uitstel van de 
stemmingen bij de punten 15 en 16. 

   
  De Voorzitter: vandaag stemmen wij alleen over de ingediende 

amendementen. De eindstemming over het wetsvoorstel zal 
aanstaande donderdag bij de eindstemming plaatsvinden.
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  36 067  (bijgewerkt t/m amendement nr. 175)  
 
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST 
 
Wijzigingen aangegeven met * 
 
- artikel I, aanhef 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,I) over de 
tussentijdse waardeoverdracht 
- onderdeel A 
- onderdelen B en C 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,I) over de 
verlaging van de startleeftijd (invoegen onderdeel Ca) 
- amendement Den Haan (132,I) over koopkracht als 
pensioendoelstelling opnemen 
- onderdeel D 
- amendement Nijboer/Maatoug (60,I) over de pensioendoelstelling  
- amendement Den Haan (151,I) over het meenemen van de 
verwachte prijsinflatie 
 

NB. Indien zowel 60 als 151 wordt aangenomen, wordt de door 
60 in te voegen zin geplaatst in het eerste lid zoals dit luidt na 
aanneming van 151. 

 
- amendement Maatoug/Nijboer (68,I) over beschermingsrendement 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,I) over een 
uitkeringscollectief in de solidaire regeling 
- amendement Den Haan (133,I) over een zware voorhang
- onderdeel E 
- amendement Nijboer/Maatoug (60,II) 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,II) 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,II) 
- gewijzigd amendement Omtzigt (74,I en II) over de maximale 
omvang van de reserves 
- amendement Den Haan/Smals (78,I) over de risicodelingsreserve
- onderdeel F 
- tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,I) over een 
zogenaamd risk chapter (invoegen onderdeel Fa) 
- onderdelen Fa en G 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,II) 
*- gewijzigd amendement Maatoug/Nijboer (174,I) over het 
afschaffen van de wachttijd 
 

*NB. Indien zowel 174 als 173 wordt aangenomen, worden de 
teksten van het nieuwe onderdeel H in elkaar verwerkt, waarbij 
de in 174,I opgenomen tekst voor onderdeel H de in 173,II 
opgenomen tekst voor onderdeel H, onderdeel 2, vervangt.
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- onderdeel H 
- onderdeel I 
- gewijzigd amendement Omtzigt (73,I) over het omzetten van 
ouderdomsdomspensioen naar partnerpensioen (invoegen onderdeel 
IA) 
- onderdeel J 
- gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,I) over een 
maximering voor de uitvoeringskosten (invoegen onderdeel Ja) 
- onderdeel K 
- onderdelen L en M 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,III)
- onderdeel N 
- onderdelen O en P 
- tweede nader gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts 
(152,I) over inzicht in pensioen 
- onderdeel Q 
- onderdelen R t/m W 
- amendement Nijboer/Maatoug (57,I) over het handhaven van het 
UPO 
- onderdeel X 
- amendement Stoffer (31,I) over een permanente geschilleninstantie
- onderdeel Y 
- onderdelen Z en AA 
- tweede nader gewijzigd amendement Stoffer c.s. (67,I) over het 
delen van gegevens op verzoek van de deelnemer 
- onderdeel BB 
- onderdeel CC 
*- gewijzigd amendement Smals (169,I) over de beleggingsvrijheid 
en bijbehorende zorgplichten van de premie-overeenkomst
- onderdeel DD 
- onderdeel EE 
- amendement Maatoug/Nijboer (58,I) over evenwichtigheid en 
risicodraagkracht 
- onderdeel FF 
- onderdeel FFa 
*- nader gewijzigd amendement Omtzigt (171,I) over risicodekking 
in de Ziektewet  
- amendement Omtzigt (87,I) over risicodekking in de WIA
 

*NB. Indien zowel 171 als 87 wordt aangenomen, wordt 87,I 
verwerkt in het vierde lid (nieuw) zoals dit luidt na aanneming 
van 171, waarbij aan het slot van het in te voegen onderdeel aa 

 
- gewijzigd amendement Omtzigt (72,I) over een uitlooptermijn van 
ten minste zes maanden 
 
  Indien 72 verworpen: 
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- amendement Ceder (55,I) over voortzetting van de dekking 
voor het nabestaandenpensioen 
 
*NB. Indien zowel 171 als 72 of 55 wordt aangenomen, wordt 
72,I dan wel 55,I verwerkt in onderdeel f van het vierde lid 
zoals dit luidt na aanneming van 171. 

 
- onderdeel GG 
- onderdelen HH en II 
- amendement Stoffer (82,I) over een minimale termijn van 15 jaar 
bij vrijwillige voortzetting 
- amendement Nijboer (125,I) over elke vijf jaar vragen om 
vrijwillige voortzetting 
 - amendement Palland c.s. (47,I) over een jaarlijkse keuze voor 
voortzetting risicodekking 
 

NB. Indien zowel 125 als 47 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 47,I. 

 
- onderdeel JJ 
- onderdelen KK en LL 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,III) 
- onderdeel MM 
- onderdelen NN t/m TT 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,IV)
- onderdeel UU 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,V) 
- onderdeel VV 
- onderdelen WW t/m BBB 
*- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (170,I)
over representatieve medezeggenschap (invoegen onderdeel BBBa) 
- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,I)
over een oordeel van het VO/BO over uitvoeringskosten 
- gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,II) 
- onderdeel CCC 
- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,III) 
- gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,III)
- onderdeel DDD 
- onderdelen EEE t/m LLL 
- gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (147,I) over een maximaal 
beleggingsrisico van 100% 
- onderdeel LLLa 
- onderdelen MMM t/m PPP 
*- gewijzigd amendement Omtzigt (172,I) over fiscale facilitering
- amendement Den Haan (135,I) over een andere verdeling 
- amendement Maatoug/Nijboer (58,II) 
- gewijzigd amendement Den Haan (70,I) over het hoorrecht
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- amendement Palland/Van Beukering-Huijbregts (76,I) over het 
hoorrecht 
 

NB. Indien zowel 70 als 76 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 76,I. 

 
- amendement Omtzigt/ Den Haan (145,I) over de vergoeding van het 
hoorrecht 
- gewijzigd amendement Den Haan/Omtzigt (143,I) over de kosten 
van de vereniging van pensioengerechtigden of gewezen deelnemers 
- amendement Den Haan (135,II) 
- gewijzigd amendement Omtzigt (71,I) over een 
goedkeuringsprocedure voor het invaren 
- gewijzigd amendement Den Haan (52,I) over adviesrecht voor een 
geleding binnen het verantwoordingsorgaan 
- amendement Pouw-Verweij c.s. (84,I) over de mogelijkheid van 
individueel bezwaar tegen het invaren 
- amendement Maatoug/Palland (164,I) over het verruimen van de 
standaardmethode 
- gewijzigd amendement Omtzigt (74,III) 
- amendement Stoffer c.s. (90,I) over een tijdelijke pauze in 
individuele waardeoverdrachten 
- onderdeel QQQ 
- onderdeel RRR 
- tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,II)
- amendement Pouw-Verweij c.s. (84,II) 
- onderdeel SSS 
- gewijzigd amendement Den Haan (70,II) (invoegen onderdeel 
SSSa) 
- onderdelen SSSa en TTT 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,III)
*- gewijzigd amendement Maatoug/Nijboer (174,II) 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,IV) 
*- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (170,II) 
- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,II)
- onderdeel UUU 
- artikel I 
- artikel II 
- artikel III, onderdelen A en B 
- gewijzigd amendement Omtzigt (73,II) 
- onderdeel C 
- onderdelen D t/m S 
*- gewijzigd amendement Omtzigt (172,II)  
- onderdeel T 
- onderdelen U t/m X 
- artikel III 
- artikel IV 
- artikel V 
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- artikel VI 
- artikel VII, aanhef 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VI)
- onderdeel A 
- onderdelen B t/m F 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,V) (invoegen 
onderdeel Fa) 
*- gewijzigd amendement Maatoug/Nijboer (174,III) (invoegen 
onderdeel Fa) 
- onderdeel G 
- amendement Den Haan (132,II) 
- onderdeel H 
- amendement Nijboer/Maatoug (60,III) 
- amendement Den Haan (151,II) 
 

NB. Indien zowel 60 als 151 wordt aangenomen, wordt de door 
60 in te voegen zin geplaatst in het eerste lid zoals dit luidt na 
aanneming van 151. 

 
- amendement Maatoug/Nijboer (68,II) 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,IV) 
- amendement Den Haan (133,II) 
- onderdeel I 
- amendement Nijboer/Maatoug (60,IV) 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,V) 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VII) 
- gewijzigd amendement Omtzigt (74,IV en V) 
- amendement Den Haan/Smals (78,II) 
- onderdeel J 
- tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,III) (invoegen 
onderdeel Ja) 
- onderdelen Ja t/m L 
- gewijzigd amendement Omtzigt (73,III) (invoegen onderdeel LA)
- onderdeel M 
- gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,IV) (invoegen 
onderdeel Ma) 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,VIII)
- onderdeel N 
- onderdelen O en P 
- tweede nader gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts 
(152,II) 
- onderdeel Q 
- onderdelen R t/m W 
- amendement Nijboer/Maatoug (57,II) 
- onderdeel X 
- amendement Stoffer (31,II) 
- onderdeel Y 
- onderdelen Z en AA 
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- tweede nader gewijzigd amendement Stoffer c.s. (67,II)
- onderdeel BB 
- onderdeel CC 
*- gewijzigd amendement Smals (169,II) 
- onderdeel DD 
- onderdeel EE 
- amendement Maatoug/Nijboer (58,III) 
- onderdeel FF 
- onderdeel FFa 
*- nader gewijzigd amendement Omtzigt (171,II) 
- amendement Omtzigt (87,II) 
 

*NB. Indien zowel 171 als 87 wordt aangenomen, wordt 87,II 
verwerkt in het vierde lid (nieuw) zoals dit luidt na aanneming 
van 171, waarbij aan het slot van het in te voegen onderdeel aa 

 
 
- gewijzigd amendement Omtzigt (72,II) 
 
  Indien 72 verworpen: 

- amendement Ceder (55,II) 
 
*NB. Indien zowel 171 als 72 of 55 wordt aangenomen, wordt 
72,II dan wel 55,II verwerkt in onderdeel f van het vierde lid 
zoals dit luidt na aanneming van 171. 

 
- onderdeel GG 
- onderdelen HH en II 
- amendement Stoffer (82,II) 
- amendement Nijboer (125,II) 
- amendement Palland c.s. (47,II) 
 

NB. Indien zowel 125 als 47 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 47,II. 

 
- onderdeel JJ 
- onderdelen KK en LL 
*- nader gewijzigd amendement Palland (175,VI) 
- onderdeel MM 
- onderdelen NN t/m SS 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,IX)
- onderdeel TT 
- amendement Smals/Van Beukering-Huijbregts (49,X) 
- onderdeel UU 
- onderdelen VV t/m ZZ 
*- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (170,III) 
(invoegen onderdeel ZZa) 
- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,IV)
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- gewijzigd amendement Omtzigt/Pouw-Verweij (146,V)
- onderdeel AAA 
- onderdelen BBB t/m HHH 
- gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (147,II) 
- onderdeel HHHa 
- onderdelen III t/m LLL 
- amendement Den Haan (135,III) 
- amendement Maatoug/Nijboer (58,IV) 
- gewijzigd amendement Den Haan (70,III) 
- amendement Palland/Van Beukering-Huijbregts (76,II)
 

NB. Indien zowel 70 als 76 wordt aangenomen, wordt geen 
uitvoering gegeven aan 76,II. 

 
- amendement Omtzigt/ Den Haan (145,II) 
- gewijzigd amendement Den Haan/Omtzigt (143,II) 
- amendement Den Haan (135,IV) 
- gewijzigd amendement Omtzigt (71,II) 
- gewijzigd amendement Den Haan (52,II) 
- amendement Pouw-Verweij c.s. (84,III) 
- amendement Maatoug/Palland (164,II) 
- gewijzigd amendement Omtzigt (74,VI) 
- amendement Stoffer c.s. (90,II) 
- onderdeel MMM 
- onderdeel NNN 
- tweede nader gewijzigd amendement Ephraim (165,IV) 
- amendement Pouw-Verweij c.s. (84,IV) 
- onderdeel OOO 
- gewijzigd amendement Den Haan (70,IV) (invoegen onderdeel 
OOOa) 
- onderdelen OOOa en PPP 
*-  nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,VI) 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,VII)
*- gewijzigd amendement Maatoug/Nijboer (174,IV) 
*- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Smals (170,IV)  
- gewijzigd amendement Van Beukering-Huijbregts/Ceder (136,V) 
- onderdeel QQQ 
- artikel VII 
- artikelen VIII t/m XII 
- amendement Omtzigt (19) over het openstellen van beroep 
- artikel XIIA 
- artikelen XIIB t/m XIIIA 
- gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (167,I) over een 
zorgplicht inzake de reductiedoelstelling (invoegen artikel XIIIB)
- amendement Palland/Ceder (77) over monitoring 
- gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (167,II) 
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NB. Indien zowel 77 als 167 wordt aangenomen, wordt 167,II 
verwerkt in het eerste lid (nieuw). 

 
- artikel XIV 
*- nader gewijzigd amendement Nijboer/Maatoug (173,VIII)
- amendement Léon de Jong/Wilders (51) over een voorhang op het 
koninklijk besluit over de inwerkingtreding 
- artikel XV 
- artikel XVI 
- beweegreden 

   
Stemmingen   16. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet toekomst 

pensioenen 
  De Voorzitter: mw. Den Haan wenst haar motie op stuk nr. 102 

te wijzigen, dhr. Smals zijn motie op stuk nr. 120 en dhr. Omtzigt 
zijn motie op stuk nr. 144. De gewijzigde moties zijn 
rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 

36 067, nr. 101  -de motie-Den Haan c.s. over het intrekken van de Wet toekomst 
pensioenen   

36 067, nr. 102 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Den Haan c.s. over onder het begrip 
"pensioendoelstelling" ook opnemen in welke mate een pensioen na 
ingang behoud van koopkracht nastreeft  

36 067, nr. 103  -de motie-Den Haan over de reeds geraadpleegde experts aanvullen 
met experts die kritische tegengeluiden laten horen  

36 067, nr. 104  -de motie-Den Haan over het alsnog uitwerken van adviezen met 
betrokken indieners   

36 067, nr. 105  -de motie-Den Haan over eventuele kortingen vanwege een te lage 
dekkingsgraad uitstellen tot de wet is geïmplementeerd 

36 067, nr. 106  -de motie-Den Haan over beleggingen niet per leeftijdscohort 
indelen, maar een keuze van deelnemers in drie beleggingsmodules 
opnemen   

36 067, nr. 108  -de motie-Van Kent over een jaarlijks onderzoek naar de groei van 
het derdepijlerpensioen in verhouding tot de tweede pijler 

36 067, nr. 109  -de motie-Van Kent over het aanpassen van de Wtp opdat 
discriminatie op basis van leeftijd en geslacht niet meer voorkomt   

36 067, nr. 110  -de motie-Van Kent over het maken van een ruimhartige en bruikbare 
regeling zodat mensen op tijd kunnen stoppen met werken   

36 067, nr. 111  -de motie-Van Kent over het invoeren van een pensioenrecht 
waardoor iedereen die werkt een goed pensioen opbouwt en 
werkgevers verplicht zijn bij te dragen aan de pensioenopbouw 

36 067, nr. 112  -de motie-Van Kent over een referendum onder deelnemers aan een 
pensioenfonds met de vraag of zij naar het nieuwe pensioenstelsel 
willen overgaan   

36 067, nr. 113  -de motie-Léon de Jong over het verlengen van de versoepelde 
indexatieregels en het schrappen van de intentieverklaring tot 
overgang naar een nieuw pensioenstelsel   
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36 067, nr. 114  -de motie-Léon de Jong over een onafhankelijke toets op het advies 
van de Commissie Parameters en de DNB-analyse naar de transitie-
effecten, en een onafhankelijke stresstest van de Wtp  

36 067, nr. 115  -de motie-Léon de Jong over het tegengaan van onnodige kortingen 
als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel 

36 067, nr. 116  -de motie-Léon de Jong over het intrekken van de Wet toekomst 
pensioenen   

36 067, nr. 117  -de motie-Léon de Jong/Wilders over het opzeggen van het 
vertrouwen in de minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen   

36 067, nr. 118  -de motie-Smals over gedurende de transitieperiode monitoren of 
pensioenfondsen een carve-out nodig hebben in verband met een
evenwichtige belangenafweging   

36 067, nr. 119  -de motie-Smals over onderzoeken hoe het overgangsrecht voor 
partnerpensioenaanspraken gestroomlijnd kan worden   

36 067, nr. 120 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Smals/Stoffer over het monitoren van 
afspraken over compensatie en de obstakels die sociale partners 
ondervinden om deze te realiseren 

36 067, nr. 121  -de motie-Azarkan/Den Haan over het realiseren van een systeem 
van solidariteit tussen pensioenfondsen   

36 067, nr. 122  -de motie-Azarkan/Den Haan over het sluitend regelen van 
compensatie voor alle pensioengedupeerden voordat het nieuwe 
pensioencontract ingaat  

36 067, nr. 123  -de motie-Azarkan/Den Haan over het vervangen van de rekenrente 
door het projectierendement teneinde de pensioenen reeds vanaf 2023 
te kunnen indexeren   

36 067, nr. 124  -de motie-Azarkan/Den Haan over het maximeren van de 
uitvoeringskosten bij de pensioenfondsen  

36 067, nr. 126  -de motie-Van Beukering-Huijbregts/Nijboer over ervoor zorgen dat 
alle externe werknemers die via een aanbestede of uitbestede 
opdracht voor de overheid werken, pensioen opbouwen 

36 067, nr. 127  -de motie-Van Beukering-Huijbregts/Den Haan over deelnemers 
onafhankelijk informeren over het invaren van hun pensioen en over 
de plaats waar zij terechtkunnen met klachten   

36 067, nr. 128  -de motie-Van Beukering-Huijbregts over werkgevers wettelijk 
verplichten om aspirant-werknemers al voor indiensttreding te 
informeren over de invulling van de arbeidsvoorwaarde pensioen   

36 067, nr. 129  -de motie-Van der Plas over het intrekken van de Wet toekomst 
pensioenen   

36 067, nr. 130  -de motie-Van der Plas over het terugtrekken van de Wet toekomst 
pensioenen in verband met het belasten van niet tijdig overgezette 
pensioenen   

36 067, nr. 131  -de motie-Van der Plas over pensioenfondsen de mogelijkheid geven 
hun deelnemers de opgebouwde aanspraken gegarandeerd te laten 
wegzetten   

36 067, nr. 138  -de motie-Nijboer/Maatoug over het met sociale partners ervoor 
zorgen dat ook in de flexibele contracten een pensioendoelstelling 
wordt geformuleerd   
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36 067, nr. 139  -de motie-Nijboer/Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB 
vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen 
indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet  

36 067, nr. 140  -de motie-Nijboer/Maatoug over een nieuwe regeling waardoor het 
voor mensen met zware beroepen ook na 2025 mogelijk is eerder met 
pensioen te gaan of minder dagen te werken  

36 067, nr. 141  -de motie-Nijboer/Maatoug over verzekerden beter beschermen bij 
de doorverkoop van portefeuilles door verzekeraars  

36 067, nr. 142  -de motie-Nijboer/Maatoug over actie ondernemen om de kosten 
voor vermogensbeheer van pensioenfondsen substantieel te verlagen 

36 067, nr. 144 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over studie doen naar de gevolgen 
van een nieuwe eurocrisis voor pensioenen   

36 067, nr. 148  -de motie-Palland/Ceder over bij de monitoring de randvoorwaarden 
meenemen die zijn opgenomen in het pensioenakkoord 

36 067, nr. 149  -de motie-Palland c.s. over onderzoeken of na invoering van de Wtp 
de vertegenwoordiging door de belanghebbenden in het 
pensioenfonds afdoende is voor evenwichtige besluitvorming  

36 067, nr. 150  -de motie-Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden 
vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal 
meetmomenten   

36 067, nr. 153  -de motie-Pouw-Verweij c.s. over een harde garantie voor de 
compensatie van deelnemers tussen de 45 en 55 jaar  

36 067, nr. 154  -de motie-Pouw-Verweij/Omtzigt over het doorvoeren van 
verbeteringen in het huidige stelsel en het intrekken van de Wet 
toekomst pensioenen   

36 067, nr. 155  -de motie-Ephraim over onderzoeken hoe het recht op individueel 
bezwaar verbeterd kan worden   

36 067, nr. 156  -de motie-Ephraim over ieder kwartaal een volledige update maken 
over de juridische, operationele en andere mogelijke moeilijkheden 
bij de invoering van de Wtp   

36 067, nr. 157  -de motie-Ephraim over de Wet toekomst pensioenen intrekken 
36 067, nr. 158  -de motie-Ceder/Stoffer over de nieuwe vormgeving van het 

nabestaandenpensioen zo snel mogelijk evalueren en monitoren 
36 067, nr. 159  -de motie-Ceder c.s. over gegevensuitwisseling tussen het UWV en 

pensioenuitvoerders mogelijk maken  
36 067, nr. 160  -de motie-Stoffer/Ceder over onderzoeken of en hoe een 

restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen ingevoerd kan 
worden  

36 067, nr. 161  -de motie-Stoffer/Ceder over de mogelijkheden van een Anw-
hiaatverzekering en nabestaandenoverbruggingspensioen bij de 
vormgeving van het nabestaandenpensioen actief onder de aandacht 
brengen van sociale partners   

36 067, nr. 162  -de motie-Stoffer/Smals over het onderzoeken van de mogelijkheden 
om de pensioenopbouw voor zelfstandigen te verbeteren, zowel in de 
tweede als de derde pijler  

36 067, nr. 163  -de motie-Stoffer c.s. over het regelmatig uitvoeren van 
invoeringstoetsen na inwerkingtreding van de Wtp  
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36 067, nr. 166  -de motie-Maatoug c.s. over een uitvoeringsmonitor over de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en in 2026 bezien of het invaren op 
tijd en verantwoord kan worden ingevoerd  

   
Stemmingen  17. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het 

notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt 
over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en 
de ambtelijke top te bevorderen 

  De Voorzitter: mw. Leijten verzoekt haar aangehouden motie op 
stuk nr. 10 alsnog in stemming te brengen. Mw. Koekkoek wenst 
haar aangehouden motie op stuk nr. 6 te wijzigen en verzoekt 
deze vervolgens in stemming te brengen. Ook wenst zij haar 
motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn 
rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 
Mw. Koekkoek verzoekt tevens om een hoofdelijke stemming 
over motie nr. 8. 

36 101, nr. 6 (gewijzigd) 
 

 -de gewijzigde motie-Koekkoek over voorstellen opnemen in een 
wettelijk verankerde gedragscode 

36 101, nr. 7 
 

 -de motie-Koekkoek over een concepttekst voor een wetsvoorstel tot 
het instellen van een lobbyregister aanhangig maken bij de Kamer 

36 101, nr. 8 (gewijzigd en 
hoofdelijk) 

 -de gewijzigde motie-Koekkoek c.s. over de concrete voorstellen uit 
hoofdstuk 5 van de initiatiefnota overnemen en implementeren

36 101, nr. 9  -de motie-Koekkoek over enkele al direct aan te nemen 
aanbevelingen onverwijld ter hand nemen 

36 101, nr. 10  
 

 -de motie-Leijten over de aanbevelingen van de commissie-Fokkens 
omzetten in een wetsvoorstel 

36 101, nr. 11 
 

 -de motie-Leijten over een standaardmethodologie opstellen voor de 
beoordeling van risico's op corruptie 

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

de Najaarsnota 2022 
  De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg wenst zijn motie op stuk nr. 

6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan 
dat wij daar nu over kunnen stemmen. 

36 250, nr. 6 (gewijzigd)  -de gewijzigde motie-Van Weyenberg/Sahla over het beperken van 
het gat tussen de maximumuurprijs en de gemiddelde daadwerkelijke 
prijs van kinderopvang 

   
 


