TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

STEMMINGSUITSLAGEN

Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde
stemverhouding.

19 juni 2012
Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiële
situatie Amarantis
-de motie–Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieve
bestuursmodellen
-de motie–Jasper van Dijk over geen publieke functie voor falende
bestuurders
-de motie–Beertema over bestuurders en politici uitsluiten van
toezichthoudende functies
-de motie–Klaver over geen onderwijsgeld gebruiken voor
aankoop van complexe financiële producten
-de motie–Çelik over geen verder voortgaande schaalvergroting

31 524, nr. 137
31 524, nr. 138
31 524, nr. 139
31 524, nr. 140
31 524, nr. 141
Stemmingen
33 000-VIII, nr. 199
33 000-VIII, nr. 200
33 000-VIII, nr. 201
33 000-VIII, nr. 202
33 000-VIII, nr. 203
33 000-VIII, nr. 204

Stemmingen
32 007

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO
Ouderbetrokkenheid bij de school
-de motie–Çelik over indicatoren voor medezeggenschap
-de motie–Çelik over de toezichthoudende taak van raden van
toezicht
-de motie–Çelik over ruimte voor kwaliteitsambities
-de motie–Beertema over ouderbetrokkenheid bij vveprogramma's
-de motie–Beertema over niet gratis aanbieden van voor- en
vroegschoolse opvang
-de motie–Beertema over aangifte doen van fysieke agressie en
bedreiging

A
V
V
A
V

A
A
A
V
V
V

5. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de
Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het
toezicht bij nieuw bekostigde scholen
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
(Wijzigingen aangegeven met *)

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

De Voorzitter: dhr. Dijsselbloem wenst zijn amendement op
stuk nummer 21 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee
instemt.
**-

tweede nader gewijzigd amendement Elias (23,I en II)
amendement Dijkgraaf/Dijsselbloem (22)
gewijzigd amendement Jan de Vries (16,I)
onderdeel A
tweede nader gewijzigd amendement Elias (23,III)
onderdeel B
artikel I
gewijzigd amendement Jan de Vries (16,II) (invoegen artikel
IA)
- Artikel II
- beweegreden

A
A
A

- wetsvoorstel

A

Stemverklaring: OrtegaMartijn

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het
bericht dat mensenhandel fors is toegenomen
28 638, nr. 80
-de motie–Berndsen c.s. over een diagnostisch centrum
28 638, nr. 81 (gewijzigd -de nader gewijzigde motie–Berndsen c.s. over het Bureau
en nader gewijzigd)
Nationaal Rapporteur Mensenhandel
28 638, nr. 82
-de motie–Arib c.s. over de bedenktijd voor slachtoffers van
mensenhandel
28 638, nr. 83
-de motie–Elissen over een onderzoek naar misbruik van de B9regeling
28 638, nr. 84
-de motie–Schouten c.s. over het verblijfsrecht gedurende de B9beklagprocedure
28 638, nr. 85
-de motie–Schouten/Van der Staaij over de uitstapprogramma's
voor prostituees
28 638, nr. 86
-de motie–Van Gent c.s. over veilige opvangvoorzieningen
Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO
Prostitutie en mensenhandel
-de motie-Elissen over de B9-regeling

28 638, nr. 61
Stemming

33 000-XV, nr. 60

Stemmingen

A = Aangenomen

V
A
AANG
V
AANG
V
AANG

V

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenhe id (XV) voor het jaar 2012
-de motie-Ortega-Martijn/Voordewind over ratificatie van het ILO V
Verdrag 189
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Vogelgriep

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

28 807, nr. 146

-de motie–Ouwehand/Thieme over het toezicht door de NVWA
op dierenwelzijn
-de motie–Graus over een beter communicatiebeleid
-de motie–Graus over afdoende controle en handhaving tijdens
uitbraken van dierziekten

28 807, nr. 147
28 807, nr. 148

Stemmingen
33 285

V
A
V

10. Stemmingen in verband met:
De lijst van controversieelverklaringen
33 285

(bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 9)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:
- voorstel PVV (9,I) (toevoegen brief dure specialistische
V
geneesmiddelen)
- voorstel PVV (9,II) (toevoegen brief stand van zaken van de
V
overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013)
De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze Aldus
nu is komen te luiden.
besloten
Stemmingen
28 973, nr. 110
28 973, nr. 111
28 973, nr. 112
28 973, nr. 113
28 973, nr. 120
(gewijzigd, was nr. 114
en opnieuw gewijzigd)
28 973, nr. 115

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO
Schaalgrootte in de intensieve veehouderij
-de motie–Grashoff/Van Dekken over een maximumomvang van
veehouderijlocaties
-de motie–Van Gerven over het tweesterrencriterium voor
nieuwbouw
-de motie–Van Gerven over grenzen op grond van andere dan
ruimtelijke overwegingen
-de motie–Van Gerven over volksgezondheid als toetsingsgrond
-de gewijzigde motie–Wiegman- van Meppelen Scheppink c.s.
over afzien van landelijke bandbreedtes

28 973, nr. 121
(gewijzigd, was nr. 102)

-de motie–Van Dekken over een keurmerk op basis van een
sterrensysteem
-de motie–Van Dekken over handhaving van het moratorium op
mega- en gigastallen
-de motie–Van Veldhoven over eventuele aanvullende
bevoegdheden
-de gewijzigde motie–Van Veldhoven over het onderzoek van de
Gezondheidsraad
-de motie–Ouwehand/Thieme over toezending van het toegezegde
wetsvoorstel
-de gewijzigde motie–Van Veldhoven over megastallen
verplichtstellen te voldoen aan de SMK- meetlat

Stemmingen
33 146

12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

28 973, nr. 116
28 973, nr. 117
28 973, nr. 118
(gewijzigd)
28 973, nr. 119

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V
V
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AANG
V

AANG
AANG
AANG
A
V
V

AANG = Aangehouden

inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige
educatie
Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder
meer de Wet educatie en beroepsonderwijs
-de motie–Çelik over maatwerk via gemeenten
-de motie–Klaver/Van der Ham over volwasseneneducatie voor
vrijwillige inburgeraars

33 146, nr. 10
33 146, nr. 11

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de
vertraging van verplichte voorlichting over homoseksualiteit op
scholen
-de gewijzigde motie–Dijkstra over de uitvoering van eerder
aangenomen moties

27 017, nr. 93
(gewijzigd)
Stemmingen
33 162

A

A

V
V

A

15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een
andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene
Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de
situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een
daarmee gelijk te stellen situatie

Stemming
33 162, nr. 8
Stemmingen
33 000-XVI, nr. 180
33 000-XVI, nr. 181
33 000-XVI, nr. 182
33 000-XVI, nr. 183
33 000-XVI, nr. 184

A = Aangenomen

artikelen I t/m VIII
amendement Çelik (9) (invoegen artikel VIIIA)
artikel IX
beweegreden
wetsvoorstel

- artikelen I t/m IX
- beweegreden
- wetsvoorstel

A

16. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van enkele
socialezekerheidswetten
-de motie–Van den Besselaar over de export van kinderbijslag

I

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over
ouderenmishandeling
-de motie–Gerbrands/Agema over kosten voor tijdelijk onderdak
voor daders van huiselijk geweld
-de motie–Gerbrands/Agema over de richtlijn
ouderenmishandeling
-de motie–Gerbrands/Agema over een drie keer hogere straf bij
ouderenmishandeling
-de motie–Wolbert/Voortman over het tegengaan van
ouderenmishandeling
-de gewijzigde motie–Venrooy-Van Ark/Agema over een

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

A
A
V
A
A

AANG = Aangehouden

(gewijzigd)

meldplicht voor professionals

Stemmingen
32 862

18. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere
wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet
basisnet)
(Wijzigingen aangegeven met een * )
- artikel I, onderdeel A
- amendement Van Veldhoven (17)
*- nader gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen
Scheppink (49)
- gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink
(33)
- tweede nader gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen
Scheppink (38)
- amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (12)
- amendement Paulus Jansen (13)
- gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink
(25)
- onderdeel B
- nader gewijzigd amendement Paulus Jansen (47)
- onderdeel C
- onderdeel D
- amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,I)
- Onderdeel E
- artikel I
- artikel II
- amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,II)
- artikel III
- amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink (20,III)
- artikel IV
- nader gewijzigd amendement Haverkamp (32,I) (invoegen
artikel IVa)
- artikelen V en VI
- nader gewijzigd amendement Haverkamp (32,II)
- amendement Haverkamp (31,I)

V
A
V
A
V
V
V

V

V

A

V

N.B. Indien amendement nr. 32 en amendement nr. 31 worden
aangenomen, komt artikel VII, eerste lid, te luiden:
1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende
artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
- artikel VII
- amendement Haverkamp (31,II)

A = Aangenomen

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

- beweegreden
- wetsvoorstel
Stemmingen
32 862, nr. 34
32 862, nr. 35
32 862, nr. 36

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet basisnet
-de motie–Haverkamp over een maximaal risicoplafond
-de motie–Haverkamp over afspraken over wagenlijsten
-de motie–Haverkamp over het ontzien van dichtbevolkte
gebieden
-de motie–Haverkamp/Paulus Jansen over het verlagen van het
risico op ongevallen door bronbeleid
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink over het verlagen
van risicoplafonds
-de motie–Wiegman-van Meppelen Scheppink over maatregelen
bij een te hoog groepsrisico
-de gewijzigde motie–Wiegman- van Meppelen
Scheppink/Haverkamp over gevaarlijk transport over de route
Arnhem- Zutphen-Oldenzaal
-de motie–Van Veldhoven over het terugbrengen van risico's in
Zwijndrecht, Dordrecht en Tilburg
-de motie–Paulus Jansen over het in één hand brengen van
veiligheid bij het spoor
-de motie–Paulus Jansen over het rekenmodel voor externe
veiligheid
-de motie–Paulus Jansen over een op afstand uitleesbare
identificatiechip
-de motie–Dikkers c.s. over het belonen van vervoerders die extra
veiligheidsmaatregelen nemen

32 862, nr. 37
32 862, nr. 39
32 862, nr. 40
32 862, nr. 41
(gewijzigd)
32 862, nr. 42
32 862, nr. 43
32 862, nr. 44
32 862, nr. 45
32 862, nr. 46

Stemming

A
A
A
A
V
V
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A
A
V
A
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20. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over
het vonnis van de Rechtbank ‘s- Gravenhage inzake stages voor
illegalen
-de motie–Koser Kaya c.s. over stage lopen door illegale kinderen AANG

32 144, nr. 15
Stemming
21 501-32, nr. 590
(gewijzigd)

A = Aangenomen

A

21. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO
Landbouw- en visserijraad
-de gewijzigde motie-Ouwehand/Jacobi over verzet tegen het
voorgestelde tonijnakkoord

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V

AANG = Aangehouden

