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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. 

 
Dinsdag 4 juni 2013 
 
Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid  
29 544, nr. 450 -de motie–Heerma c.s. over stagemogelijkheden voor mbo'ers zonder 

verblijfsstatus die een bbl-opleiding volgen 
V 

29 544, nr. 451 -de motie–Karabulut over gemeenten ondersteuning laten bieden aan mensen 
met een beperking 

A 

29 544, nr. 452 -de motie–Van Weyenberg over cofinanciering van sectorale plannen tegen 
jeugdwerkloosheid 

V 

   
Stemmingen  4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie  
29 407, nr. 166 -de motie–Azmani/Hamer over toetsing bij de IND voorafgaand aan het 

toekennen van een bijstandsuitkering 
A 

29 407, nr. 167 -de motie–Ulenbelt over uitbreiding van de taaleis voor arbeidsmigranten V 
   
Stemmingen  5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Brand bij Chemie-Pack te 

Moerdijk 
 

26 956, nr. 159 -de motie–Bontes over versnelling van het aanwijstraject voor 
bedrijfsbrandweren 

V 

26 956, nr. 160 -de motie–Van Gerven over het intensiveren van onaangekondigde inspecties V 
26 956, nr. 161  -de motie–Van Gerven over strengere regels bij nalatigheid leidinggevenden AANG 
26 956, nr. 162 
(gewijzigd)  

-de gewijzigde motie–Van Tongeren over instelling van een 
bedrijfsbrandweer voor bedrijven waarvoor dit relevant is voor 31 december 
2013 

A 

   
Stemmingen  6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Commissie-Haren  
33 571, nr. 3 -de motie–Bontes over de politiechef van de regionale eenheid Noord-

Nederland uit zijn functie zetten 
V 

33 571, nr. 4 -de motie–Bontes over geen onderzoeken meer door politiek gekleurde 
zakkenvullers 

V 

   
Stemmingen  7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dreigingsbeeld 

Terrorisme Nederland 
 

29 754, nr. 218 -de motie–Bontes/Wilders over afzien van bezuinigingen op de AIVD V 
29 754, nr. 219 -de motie–Bontes over het opsluiten van naar Nederland terugkerende V 
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jihadisten 
29 754, nr. 220 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Bontes c.s. over het op de Europese-en VN terreurlijst 
zetten van Jabhat al-Nusra 

A 

29 754, nr. 221 -de motie–Segers c.s. over een onderzoek naar financiële steun vanuit onvrije 
landen 

A 

29 754, nr. 222 -de motie–Recourt/Berndsen-Jansen over het in kaart brengen van best 
practices in gemeentelijk beleid tegen radicalisering 

A 

29 754, nr. 223 -de motie–Recourt over de moslimgemeenschap aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid 

A 

29 754, nr. 224 -de motie–Dijkhoff c.s. over wijziging van artikel 15 van de Wet op het 
Nederlanderschap 

A 

29 754, nr. 225 -de motie–Dijkhoff c.s. over een onderzoek naar een stelsel van 
bestemmingsvisa 

A 

29 754, nr. 226 -de motie–Berndsen-Jansen/Schouw over het met een jaar opschorten van de 
bezuinigingen op de AIVD 

V 

   
Stemming  8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Matchfixing  
33 296, nr. 6 -de motie–Bontes over het beëindigen van mogelijke belangenverstrengeling 

binnen de KNVB 
V 

   
Stemmingen  9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Deltaplan Dementie  
25 424, nr. 208  -de motie–Dik-Faber over het benadrukken van de kwaliteit van leven bij 

dementie 
AANG 

25 424, nr. 209  -de motie–Bruins Slot/Keijzer over de consequenties van wijzigingen in de 
AWBZ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

AANG 

25 424, nr. 210  
 

-de motie–Wolbert/Tanamal over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij 
ministeries, provinciehuizen en gemeenten 

AANG 

   
Stemmingen  10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Problematiek 

koopwoningmarkt 
 

32 847, nr. 68 -de motie–Van Klaveren over het in ere herstellen van de 
hypotheekrenteaftrek 

V 

32 847, nr. 69  -de motie–Paulus Jansen over onderzoek naar de mogelijkheden van 
bouwsparen 

AANG 

   
Stemmingen  11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de 

consequenties Wet uniformering loonbegrip 
 

32 131, nr. 29 -de motie–Van Vliet c.s. over verlaging van het tarief in de eerste schijf voor 
65-plussers  

V 

32 131, nr. 30 -de motie–Bashir over compenserende maatregelen voor sociale minima V 
32 131, nr. 31 -de motie–Bashir/Ulenbelt over het niet verlagen van het vakantiegeld voor 

AOW'ers 
V 

32 131, nr. 32 -de motie–Omtzigt over gevolgen van het beleid van het kabinet-
Rutte/Asscher 

V 

32 131, nr. 33 -de motie–Omtzigt over een cumulatief koopkrachtoverzicht V 
   
Stemmingen  12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Governance  
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in het onderwijs 
33 495, nr. 13 
(gewijzigd) 

-de  gewijzigde motie–Rog/Bisschop over onderzoek naar de sectoren waarin 
de continuïteitsparagraaf ingevoerd moet worden 

V 

33 495, nr. 14  -de motie–Rog over experimenteren met governancemaatregelen AANG 
33 495, nr. 15 -de motie–Jadnanansing over overleg met onderwijskoepelorganisaties A 
33 495, nr. 16  -de motie–Jasper van Dijk over een overzicht van scholen die too big to fail 

zijn 
AANG 

33 495, nr. 17 -de motie–Jasper van Dijk c.s. over wijziging van de Wet medezeggenschap 
op scholen 

A 

33 495, nr. 18 -de motie–Duisenberg over overleg met onderwijskoepels over permanente 
educatie 

A 

33 495, nr. 19  -de motie–Van Meenen/Jasper van Dijk over instemmingsrecht in het 
wetsvoorstel 

AANG 

33 495, nr. 20 -de motie–Van Meenen over een cao voor bestuurders in het mbo en ho A 
33 495, nr. 21 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Beertema/Jasper van Dijk over beloningen voor 
bestuurders 

V 

33 495, nr. 22 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Beertema/Jasper van Dijk over de uitgaven voor het 
primaire proces 

V 

33 495, nr. 23 -de motie–Beertema over instemmingsrecht voor de vormgeving van het 
onderwijsleerproces 

A 

33 495, nr. 24 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Beertema over niet toestaan van de one-tier board in 
het bekostigde onderwijs 

V 

   
Stemming 13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over 

aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren 
 

31 389, nr. 121 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Van Gerven/Van Dekken over hobbyfokkers AANG 

   
Stemming  14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de 

Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor 
asielverlening 

 

33 293, nr. 12 -de motie-Schouw c.s. over gelijkstelling van leges V 
   
Stemmingen  15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO uitkoopregeling 

hoogspanningslijnen  
 

31 574, nr. 31 -de motie–Van Veldhoven c.s. over uitwerken van een afwegingskader V 
31 574, nr. 32 -de motie–Paulus Jansen/Van Tongeren over het criterium "doelmatig beheer" V 
31 574, nr. 33 -de motie–Klever over uitvoering van de toezegging over de uitkoopregeling V 
   
Stemming 16. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht 

dat Europese ambtenaren gaan staken 
 

21 501-20, nr. 793 -de motie–Madlener over vermindering van het aantal EU-ambtenaren met 
100% 

V 

   
Stemming 17. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het verslag van de 

Europese Top van 22 mei 2013 
 

21 501-20, nr. 794 -de motie–Madlener/Wilders over verzet tegen heropening van de V 
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onderhandelingen tussen de EU en Turkije 
   
Stemmingen  18. Stemmingen in verband met:   
33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk 

verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)  
 

   
 -  artikelen 1 en 2 

- gewijzigd amendement Jacobi c.s. (10) (invoegen artikel 2a) 
- artikelen 3 t/m 35 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

 
A 
 
 
A 

   
Stemmingen  19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet gebruik Friese taal  
33 335, nr. 11 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Segers/De Rouwe over de wettelijke taak van Friesland 
voor het in stand houden van een basisinfrastructuur 

AANG 

33 335, nr. 12 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–De Rouwe/Jacobi over de erkenning van het 
Nedersaksisch 

V 

33 335, nr. 13  -de motie–De Rouwe over de positie van Omrop Fryslân in het waarborgen 
van de Friese taal 

AANG 

33 335, nr. 14  -de motie–Jacobi/De Rouwe over het advies van de Tijdelijke commissie 
Borging Friese taal in de Media 

AANG 

33 335, nr. 15  -de motie–Van Raak/Segers over niet bezuinigen op Omrop Fryslân AANG 
   
Stemmingen  20. Stemmingen in verband met:   
33 498 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering 

en enige andere wetten in verband met de invoering van een 
adolescentenstrafrecht 

 

   
 -  artikelen I t/m IV 

- gewijzigd amendement Kooiman (12)(invoegen artikel IVa) 
- artikelen IVa t/m VI 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

 
A 
 
 
A 

   
Stemmingen  21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van 

Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten  
 

33 498, nr. 10 -de motie–Bontes over toepassing van het volwassenenstrafrecht op 
minderjarigen 

V 

33 498, nr. 11 -de motie–Kooiman over rekening houden met leeftijdsverschillen in het 
plaatsingsbeleid 

A 

33 498, nr. 13 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Kooiman c.s. over herstelbemiddeling bij zaken met 
een jongvolwassen verdachte 

A 

   
Stemming  22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het 

Verantwoordingsdebat 
 

33 605, nr. 12 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie–Klein over afzien van lastenverzwaringen bij 
toekomstige aanvullende maatregelen 

V 
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Stemmingen  23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat de 

werkloosheid een record heeft bereikt  
 

29 544, nr. 453 -de motie–Karabulut/Van Ojik over het afzwakken van de sollicitatieplicht V 
29 544, nr. 454 -de motie–Van Ojik over toetsing van het voorliggende bezuinigingspakket A 
29 544, nr. 455 -de motie–Heerma/Hamer over het inzichtelijker maken van de "total cost of 

ownership" 
A 

29 544, nr. 456 -de motie–Van Weyenberg/Schouten over jongeren in de bijstand A 
29 544, nr. 457 -de motie–Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren 

met een niet-westerse achtergrond 
A 

29 544, nr. 458 -de motie–Schouten c.s. over de toepassing van proefplaatsingen   A 
   
Stemming 24. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de 

toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa  
 

29 407, nr. 169 -de motie–Madlener over het niet openstellen van de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren 

V 

   
Stemmingen  25. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het 

bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden  
 

29 689, nr. 442 -de motie–Leijten over het vanwege financiële redenen onterecht afzien van 
zorg 

V 

29 689, nr. 443 -de motie–Leijten over een voorstel tot afschaffing van het eigen risico V 
 


