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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. 

 
Stemmingen 5 juli 2007  
 
Stemming  1. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg van de vaste 

commissie voor Justitie over de initiatiefnota ‘Alles van waarde is weerbaar; 
vrijheid is een verantwoordelijkheid’ 

 

30 449, nr. 4 -de motie-Teeven over het vervolg op de initiatiefnota ‘Alles van waarde is 
weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid’ 

V 

   
Stemming 2. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO IJzeren Rijn  
27 737, nr. 20  -de motie-Roemer c.s. over het onderzoeken van mogelijke alternatieve 

routes tussen Antwerpen en het Roergebied 
V 

   
Stemmingen  3. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO 

Overwegen en wandelwegen  
 

29 893, 29 892, nr. 48 -de motie-Ouwehand over een evaluatie van de 
openstellingsregeling voor landgoederen  

V 

29 893, 29 892, nr. 49 -de motie-Ouwehand over een overzicht van alle hekken 
en rasters binnen de ehs 

V 

   
Stemmingen  4. Stemmingen in verband met:  
31 092, nr. 2 Brief van de vaste commissie voor Justitie in verband met het opmaken van 

een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de 
Belastingkamer van de Hoge Raad 

 

   
 De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, 

niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling 
vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel 
van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen: 
 
1. Mr. J.A.C.A. Overgaauw 
2. Prof. dr. M.W.C. Feteris 
3.   Mr. C.E. Drion  

A  

   
Stemmingen  5. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over het verslag van de 

Europese Top 
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21 501-20, nr. 365 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Ouwehand over aanpassing van de bestaande 
bepalingen 

V 

21 501-20, nr. 366 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Ouwehand over een aanpassing van de 
dierenwelzijnsbepalingen in de huidige verdragen 

V 

   
Stemmingen  6. Stemmingen in verband met:   
30 996 Raming der voor de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede 

aanwijzing en raming van de ontvangsten 
 

 De Voorzitter: ik stel voor de Ram+ing voor 2008 vast te stellen. A 
   
Stemmingen  7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Raming der voor 

de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en 
raming van de ontvangsten 

 

30 996, nr. 9 -de motie-Schinkelshoek c.s. over parlementaire zelfreflectie A 
30 996, nr. 10 -de motie-Schinkelshoek c.s. over doorlichting van de organisatie van de 

Tweede Kamer 
A 

30 996, nr. 11 -de motie-Schinkelshoek over het mogelijk maken van meer 
groepsbezoeken, vooral van jongeren 

A 

30 996, nr. 12 -de motie-Van Raak/Brinkman over een gelijkwaardige 
efficiencytaakstelling voor fracties 

V 

30 996, nr. 13 -de motie-Van Raak over een representatieve ontvangstruimte V 
30 996, nr. 14  -de motie-Van Raak c.s. over biologische producten I 
30 996, nr. 15 -de motie-Aptroot c.s. over een plan voor het goed functioneren van het 

basissysteem van automatisering 
A 

30 996, nr. 16 -de motie-Aptroot over het niet opheffen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften 

A 

30 996, nr. 17 -de motie-Brinkman over de dienstauto en -chauffeur van de Voorzitter V 
30 996, nr. 18 -de motie-Brinkman over uitbesteding van alle facilitaire diensten V 
30 996, nr. 19 -de motie-Brinkman over door het Presidium aan te nemen 

bezuinigingsvoorstellen 
V 

30 996, nr. 20 -de motie-Duyvendak over een plan van aanpak voor energiebesparing A 
30 996, nr. 21 -de motie-Anker over gezamenlijke inrichting van ondersteunende 

Kamerdiensten 
A 

30 996, nr. 22 -de motie-Thieme/Duyvendak over inkoop van duurzame vis V 
30 996, nr. 23 -de motie-Thieme/Duyvendak over het meer serveren van vegetarische 

gerechten 
V 

   
Stemmingen 8. Stemmingen in verband met:  
30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de 

Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale 
facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing 
eigenwoningschuld 

 

   
 
 
 
 

- gewijzigd amendement Luijben (22,I) 
- gewijzigd amendement Luijben (22,II) 
- artikel I 
- artikelen II t/m V 

V 
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- gewijzigd amendement Luijben (22,III) (artikel VA vervalt) 
- artikel VA 
- artikel VI 
- artikel VIA 
- gewijzigd amendement Luijben (19) (toevoegen nieuw artikel VIA) 
- artikel VII 
- beweegreden 
-  wetsvoorstel 

 
 
 
 
A 
 
 
A 

   
Stemming 9. Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Depla 

en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van 
enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van 
pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld 

 

30 432, nr. 18 -de motie-Omtzigt/Tang over het inzichtelijk maken van kosten van 
hypotheken en individuele pensioenen  

A 

   
Stemmingen  10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de 

vaste commissie voor Defensie over het jaarverslag 2006 
 

31 031-X, nr. 9 -de motie-Poppe over verbetering van het financieel beheer en de 
voorraadadministratie  

V 

31 031-X, nr. 10 -de motie-Knops/Eijsink over de verdeling van extra middelen in het kader 
van de Commissie Posthumus 

A 

31 031-X, nr. 11 -de motie-Boekesteijn/Knops over het expliciet vermelden van 
beleidsconclusies 

A 

31 031-X, nr. 12 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Boekesteijn/Eijsink over verhoging van de kwaliteit 
van de beleidsinformatie 

A 

31 031-X, nr. 13  -de motie-Eijsink/Knops over rapportage over de voortgang van het 
Bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer 

A 

31 031-X, nr. 14 -de motie-Brinkman over het op hoger niveau brengen van het 
bedrijfskundig kennisniveau van het management 

V 

31 031-X, nr. 15 -de motie-Brinkman over verschillen tussen de administratieve en de 
werkelijke voorraad 

V 

31 031-X, nr. 16 -de motie-Brinkman/Eijsink over het terugbrengen van het bedrag voor niet 
te controleren facturen naar 500 euro 

A 

   
Stemmingen  11. Stemmingen in verband met:  
31 060, nr. 3 Brief van het Presidium over een verzoek aan het CPB en het MNP inzake 

een doorrekening van de gevolgen van het burgerinitiatief ‘Stop fout vlees’ 
A 

   
Stemmingen  12. Stemmingen in verband met:  
26 643, nr. 95 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar 
ICT-projecten binnen de rijksoverheid 

A 

   
Stemmingen  13. Stemmingen in verband met:  
31 007, nr. 2 Voortgangsbrief Commissie parlementair onderzoek 

onderwijsvernieuwingen 
A 
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Stemmingen  14. Stemmingen in verband met:   
31 007, nr. 3 Brief van de Commissie parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen 

over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de financiering van 
onderwijsvernieuwingen. 

A 

   
Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 

2007 
 

31 061, nr. 5 -de motie-Weekers c.s. over harde meerjarige uitgavenkaders en stringente 
budgettaire spelregels 

A 

31 061, nr. 6 -de motie-Weekers/Pechtold over verbetering van de koopkracht van de 
hardwerkende middengroepen 

V 

31 061, nr. 7 -de motie-Pechtold c.s. over maatregelen tegen de uitgavenoverschrijdingen 
in de zorg  

V 

31 061, nr. 8 -de motie-Pechtold c.s. over het koopkrachtbeleid voor alleenstaanden A 
31 061, nr. 9 
(herdruk) 

-de motie-Crone c.s. over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker V 

31 061, nr. 10 -de motie-Tony van Dijck over het kostendekkend vaststellen van de 
werkloosheidspremie 

V 

31 070, nr. 9 -de motie-Rutte c.s. over het volledig bestemmen van inkomstenmeevallers 
voor verbetering van het begrotingssaldo  

V 

   
Stemmingen  16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over geheime CIA-

gevangenissen in Europa 
 

27 925, nr. 257 
 

-de motie-Pechtold c.s. over assistentie aan Polen en Roemenië bij het geven 
van inzicht in betrokkenheid bij geheime CIA-vluchten en/of -kampen 

A 

27 925, nr. 258 
 

-de motie-Pechtold/Peters over heldere regels voor activiteiten van geheime 
diensten op buitenlands grondgebied 

V 

27 925, nr. 259 
 

-de motie-Peters c.s. over het opvolgen van aanbeveling 1801 door het 
Comité van ministers 

V 

27 925, nr. 260 
 

-de motie-Van Bommel c.s. over openheid over eventuele medewerking aan 
het CIA-programma voor High Value Detainees 

V 

27 925, nr. 261 
 

-de motie-Van Bommel c.s. over bestrijding van internationaal terrorisme 
overeenkomstig het internationaal recht 

V 

27 925, nr. 262 
 

-de motie-Van Gennip/Van Dam over bestrijding van internationaal 
terrorisme binnen de kaders van het internationaal humanitair recht, de 
mensenrechten en de Geneefse Conventie 

A 

   
Stemmingen  17. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat verkoop aandelen 

Connexxion 
 

28 165, nr. 63 -de motie-Roemer over het afzien van de overgang van aandelen naar 
Transdev 

V 

28 165, nr. 64 -de motie-Roemer over het behoud van 51% van de aandelen Connexxion V 
28 165, nr. 65  -de nader gewijzigde motie-De Krom over uitstel van de verkoop van 

Connexxion 
I 

   
Stemmingen  18. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over eerwraak en  
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politieoptreden in Alkmaar 
30 388, nr. 16  -de motie-Arib over registratie van het aantal vrouwen dat jaarlijks overlijdt 

als gevolg van huiselijk of eergerelateerd geweld 
AANG 

30 388, nr. 17 -de motie-Jasper Van Dijk over eenduidige aangifte en registratie van 
eergerelateerd geweld 

A 

30 388, nr. 18 -de motie-De Roon over vuurwapenbezit onder mannen van Turkse afkomst V 
30 388, nr. 19 -de motie-De Roon over bestrijding van bezit van en handel in illegale 

vuurwapens 
V 

30 388, nr. 20 -de motie-De Roon over forse minimumstraffen voor illegaal 
vuurwapenbezit en -handel 

V 

   
Stemmingen  19. Stemmingen in verband met:  
31 096, nr. 2 Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in verband met het opmaken van een voordracht van drie 
kandidaten ter vervulling van de vacature van een lid van de Commissie van 
Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

 

   
 De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, 

niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling 
vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel 
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
als volgt vast te stellen: 
 
1. Mr. A. H. van Delden 
2. Mr. J.J.H. Suyver 
3.   Mr. G.J.W. van Oven 

A 

   
Stemmingen  20. Stemmingen over: moties ingediend bij het  VAO EPA-

onderhandelingen  
 

25 074, nr. 145 -de motie-Irrgang over alternatieve EPA's V 
25 074, nr. 146  -de motie-Waalkens over een overgangsregeling voor ACS-landen  AANG 
   
Stemmingen  21. Stemmingen in verband met:  
30 908 Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen 

Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de 
leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, 
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op 
10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de 
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de 
Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 
2000 inzake maatrege len en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-
Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te 
Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van 
de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende 
de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig 
financieel kader voor 2008–2013 voor de ACS-EG-
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Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten 
behoeve van de Landen en Gebieden Overzee waarop de bepalingen van 
deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (Trb. 2006, 207) (Verdrag 
van Cotonou) 

   
 - artikelen 1 t/m 4 

- beweegreden 
-   wetsvoorstel 

 
 
A 

   
Stemmingen  22. Stemmingen in verband met:  
31 067 

 
Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de 
markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden 
(Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 

 

 De Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Jacobi haar amendement, nr. 7, 
intrekt 

 

   
 - artikel I en II 

- beweegreden 
-   wetsvoorstel 

 
 
A 

   
Stemmingen  23. Stemmingen in verband met:  
31 040 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen 

van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- artikel I, aanhef 
-   amendement Teeven (8, I) 
-   onderdeel A 
-   amendement Teeven (8, II) 
-   onderdelen B en C 
-   amendement Teeven (8, III) 
-   onderdelen D t/m F 
- artikel I 
-   amendement Teeven (8, IV) 
-   artikel II 
-   artikel III 
- beweegreden 
-   wetsvoorstel 

 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

   
Stemmingen  24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Overheveling WIA-

onderwijsvoorzieningen 
 

29 461, nr. 31 -de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over een meerjarige prognose van de 
doelgroep van REA-scholingsinstituten 

A 

29 461, nr. 32 -de motie-Leijten over het stoppen met marktwerking voor instituten gericht 
op scholing van jonggehandicapten 

V 

29 461, nr. 33 -de motie-Leijten over het voortbestaan van EEGA V 
29 461, nr. 34 -de motie-Biskop c.s. over handhaving van de uitvoering door het UWV A 
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Stemmingen  25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitkomsten 
participatietop 

 

29 544, nr. 95 -de motie-Van Gent over een nieuwe adviesaanvraag aan de Stichting van de 
Arbeid 

V 

29 544, nr. 96 -de motie-Ulenbelt over intrekking van de adviesaanvraag V 
29 544, nr. 97  -de motie-Koser Kaya over fiscale stimulansen voor de arbeidsparticipatie 

van vrouwen 
AANG 

   
Stemming 26. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over plaatsen van 

leerlingen van SIBA-scholen op de As Siddieq school 
 

30 800-VIII, nr. 160 -de motie-Verdonk over het niet-bekostigen van de instroom die de 
capaciteit van de As Siddieq school overschrijdt 

V 

   
Stemmingen  27. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over klantenstop 

bij door AWBZ gefinancierde thuiszorg 
 

23 235, nr. 78 -de motie-Kant/Agema over het opnieuw onderzoeken van de knelpunten in 
de AWBZ 2006 

V 

23 235, nr. 79 -de motie-Kant/Agema over maatregelen om alle geïndiceerde zorg te 
kunnen verlenen 

V 

23 235, nr. 80 -de motie-Agema over een onderzoek naar één landelijk budgetloket V 
   
Stemmingen  28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Schiphol  
29 665, nr. 51 -de motie-Duyvendak/Roemer over een zorgvuldige procedure voor de 

aanpassing van de gelijkwaardigheidseisen 
V 

29 665, nr. 52 -de motie-Duyvendak/Roemer over aanpassing van de richtlijnen MER aan 
de toezeggingen van de minister van VROM 

V 

29 665, nr. 53 -de motie-Duyvendak over de gebruikelijke invoer-en rekenmethodiek bij 
berekeningen 

V 

29 665, nr. 54 -de motie-Duyvendak/Roemer over niet aanpassen van de grenswaarden in 
2007 

V 

29 665, nr. 55 -de motie-Nicolaï/Haverkamp over het in kaart brengen van de effecten van 
een vliegticketbelasting  

A 

29 665, nr. 56 -de motie-Tang over de variabele beloning van de Raad van Bestuur van 
Schiphol NV 

A 

29 665, nr. 57 -de motie-Tang/Haverkamp over het aanvaarden van de MER op basis van 
het ‘Alders akkoord’ 

A 

29 665, nr. 58 -de motie-Haverkamp/Tang over wettelijke en handhaafbare normen voor 
bescherming van het buitengebied 

A 

   
Stemmingen  29. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanleg en onderhoud 

wegen 
 

30 800-A, nr. 66 -de motie-De Krom over het niet gebruiken van de auto als ‘melkkoe’ V 
30 800-A, nr. 67 -de motie-De Krom/Madlener over een definitief besluit over het 

doortrekken van de A4 
V 

30 800-A, nr. 68 -de motie-De Krom over het overkluizen van de Gaasperdammerweg V 
30 800-A, nr. 69 -de motie-De Krom over een maximumsnelheid van 130 km/h voor 

personenauto’s 
V 
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30 800-A, nr. 70  -de motie-De Krom c.s. over de continue openstelling van spitsstroken I 
30 800-A, nr. 71 -de motie-Duyvendak over een studie naar de effecten op bereikbaarheid en 

milieu  
V 

30 800-A, nr. 72 -de motie-Brinkman/De Krom over een Nationaal Fileplan V 
30 800-A, nr. 73 -de motie-Brinkman over een maximumsnelheid van 140 km/h V 
30 800-A, nr. 74 -de motie-Brinkman over het maximeren van lokale parkeertarieven op 1 

euro per uur 
V 

30 800-A, nr. 75  -de motie-Roefs/Koopmans over het betrekken van het project ‘De gebruiker 
bepaalt’ bij het interdepartementale beleidsonderzoek en het Manifest 
Denktank 

I 

30 800-A, nr. 76 -de motie-Cramer/Haverkamp over een vrijliggende OV-baan binnen de 
tunnel van de A9 

A 

   
Stemmingen  30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Diagnose Behandeling 

Combinaties (DBC’s) 
 

29 248, nr. 39 -de motie-Schippers over het afzien van invoering van maatstafconcurrentie 
inde ziekenhuiszorg 

V 

29 248, nr. 40 -de motie-Schippers over het structureel oplossen van gesignaleerde 
problemen met de DBC’s  

V 

29 248, nr. 41 -de motie-Van Gerven over een onderzoek naar alternatieven voor de DBC’s 
als bekostigingssysteem in de zorg 

V 

   
Stemmingen  31. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stads-en streekvervoer  
23 645, nr. 163 -de motie-Roemer/Duyvendak over het verwijderen van aanbesteden als 

verplichting uit de Wet Personenvervoer 2000 
V 

23 645, nr. 164 -de motie-Roemer c.s. over de uitvoering van concessies in het stads-en 
streekvervoer 

A 

23 645, nr. 165 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Roefs c.s. over het niet langer verplichten van de 
openbare aanbesteding van het OV voor de G4 

A 

23 645, nr. 166 -de motie-Brinkman over voldoende beveiligingspersoneel in ieder metrostel 
in Rotterdam en Amsterdam 

A 

   
Stemmingen  32. Stemmingen over: moties VAO Wapenexport  
22 054, nr. 118 -de motie-Van Velzen over een verbod op de doorvoer van clusterwapens V 
22 054, nr. 119 -de motie-Van Velzen over het niet toestaan van de doorvoer van 

wapenleveranties aan repressieve regimes 
V 

22 054, nr. 120  -de motie-Van Velzen over het op de hoogte stellen van de Tweede Kamer 
van het afgeven van een exportvergunning 

AANG 

22 054, nr. 121 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Van Dam c.s. over de voor-en nadelen van wetgeving 
inzake het afgeven van een eindbestemmingsverklaring door importerende 
bedrijven  

V 

22 054, nr. 122 -de motie-Van Dam c.s. over een vergunningsplicht voor de doorvoer van 
alle wapens 

V 

   
Stemming 33. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid  
28 333, nr. 92 -de motie-Van Hijum/Heerts over het actief ondersteunen van de oprichting 

van regionale netwerken in de opstartfase 
A 
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Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 

 

   
Stemmingen  34. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie 

Elektriciteitswet  
 

30 212, nr. 59 -de motie-Zijlstra c.s. over uitbreiding van de instrumenten en bevoegdheden 
van de DTe 

A 

30 212, nr. 60  -de motie-Zijlstra over het meten van de voortgang van de daadwerkelijke 
implementatie van de Wet onafhankelijk netbeheer 

I 

30 212, nr. 61 -de motie-Jansen over het niet slaan van het koninklijk besluit  V 
30 212, nr. 62 -de motie-Jansen over gereguleerde dienstverlening tegen kostprijs door 

netbeheerders  
V 

30 212, nr. 64  -de motie-Crone c.s. over het structuurregime bij overheids-NV’s met een 
publieke functie 

A 

   
Stemmingen  35. Stemmingen in verband met:  
31 100, nr. 1 Brief van het lid De Nerée tot Babberich over een onderzoek van de 

Algemene Rekenkamer naar de financieringssystematiek van de publieke 
omroeporganisaties 

A 

   
Stemmingen  36. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Synthetische drugs  
23 760, nr. 21 -de motie-De Wit c.s. over het testen van XTC-pillen in het uitgaanscircuit V 
23 760, nr. 22 -de motie-Joldersma c.s. over een landelijk dekkende en continue registratie 

van alcohol-en drugsgerelateerde incidenten 
A 

23 760, nr. 23 -de motie-Koser Kaya c.s. over het op experimentele basis testen van XTC 
bij bepaalde feesten  

V 

23 760, nr. 24 -de motie-Teeven over een groter aantal fysieke controles op precursors in 
de Nederlandse zeehavens 

V 

23 760, nr. 25 -de motie-Anker c.s. over he t volgen van een financieel opsporingstraject in 
een substantieel groter aantal opsporingsonderzoeken 

A 

   
Stemmingen  37. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid   
28 385, nr. 86 -de motie-Ouwehand/Polderman over het niet langer bekostigen van het 

meetnet 
V 

28 385, nr. 87  -de motie-Ouwehand over een rapport over de maatschappelijke kosten van 
het mestbeleid van de afgelopen vijftien jaar 

AANG 

28 385, nr. 88  -de motie-Ouwehand/Polderman over het laten vervallen van de 
graasdiernorm voor permanent opgestalde melkkoeien 

AANG 

   
Stemmingen  38. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie reconstructie 

zandgebieden 
 

30 800-XIV, nr. 116  -de motie-Ouwehand over het koppelen van het plafond van dierrechten aan 
nationale grondgebondenheid 

AANG 

30 800-XIV, nr. 117 -de motie-Ouwehand over een brede maatschappelijke discussie over de 
wenselijkheid van de ontwikkeling en vestiging van grootschalige intensieve 
veehouderij in Nederland 

V 

30 800-XIV, nr. 118 -de motie-Ouwehand/Polderman over het handhaven van de uitgangspunten 
van de zonering 

V 

30 800-XIV, nr. 119 -de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de AANG 



A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden 
 
Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 

 

dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 
30 800-XIV, nr. 120  -de motie-Polderman over een onderzoek naar de effecten van de vestiging 

van megabedrijven 
V 

   
Stemmingen  39. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO met open agenda  
30 800-XIV, nr. 121 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Ouwehand over evaluatie van het Dierentuinenbesluit A 

30 800-XIV, nr. 122  -de motie-Ouwehand/Van Velzen over welzijnsrichtlijnen voor het 
commercieel houden en fokken van vleeskonijnen 

AANG 

30 800-XIV, nr. 123  -de motie-Ouwehand over een verbod op het commercieel houden en fokken 
van vleeskonijnen 

AANG 

   
Stemmingen  40. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regeling agressieve 

dieren 
 

28 286, nr. 43 -de motie-Ouwehand/Thieme over het staken van de inbeslagnames van 
honden  

V 

28 286, nr. 44 -de motie-Ouwehand/Thieme over een gedragstest bij de schouwing van 
honden  

V 

28 286, nr. 45 -de motie-Ouwehand/Thieme over het betrekken van de Kamer bij de opzet 
van de evaluatie naar de Regeling Agressieve Dieren 

V 

28 286, nr. 46  -de motie-Ormel over een langjarig houdverbod  AANG 
28 286, nr. 47 
(gewijzigd) 

-de motie-Ormel over het mogelijk maken van inbeslagname van een 
potentieel gevaarlijke hond 

A 

28 286, nr. 48 -de motie-Graus over opvanglocaties verbonden aan de Dienst Regelingen V 
28 286, nr. 49 -de motie-Graus over een levenslang verbod op het houden van dieren en 

hoge minimumstraffen in geval van dierenmishandeling 
V 

28 286, nr. 50 -de motie-Graus over een onmiddellijke vrijstellingsregeling voor honden 
die een zogenaamde MAG-test positief afleggen 

V 

28 286, nr. 51 -de motie-Graus over validatie van de MAG-test V 
   
Stemming 41. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Zorgzwaartefinanciering  
26 631, nr. 218 -de motie-Van Miltenburg c.s. over de hoogte van nieuwe PGB’s voor 

mensen met een verblijfsindicatie 
A 

   
Stemmingen  42. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet maatschappelijke 

ondersteuning 
 

29 538, nr. 54 -de motie-Vendrik over verlenging van de overgangsregeling van de oude 
CVTM subsidieregeling naar de WMO 

V 

29 538, nr. 55 -de motie-Agema over het uitsluitend inzetten van huishoudelijke zorg 
(HH2) in de thuiszorg door gemeenten 

V 

   
Stemmingen  43. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Tabaksbeleid  
30 800-XVI, nr. 159 -de motie-Schippers over ruimte in de Tabakswet voor ventilatie en 

luchtzuivering 
V 

30 800-XVI, nr. 160 -de motie-Schippers over eigen beleid ten aanzien van de werkomgeving 
voor horecaondernemers zonder personeel 

V 

30 800-XVI, nr. 161 -de motie-Joldersma/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een nadere A 



A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden 
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omschrijving van de rookruimte in de horeca 
30 800-XVI, nr. 162 -de motie-Pechtold/Van der Ham over voorlichting over de werking en de 

gevolgen van tabak in voorgedraaide joints 
V 

30 800-XVI, nr. 163 -de motie-Agema over het niet doorvoeren van het voornemen om te komen 
tot rookvrije horeca 

V 

30 800-XVI, nr. 164 -de motie-Agema over invoer van een rookverbod in coffeeshops V 
   
Stemmingen  44. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kolencentrales   
28 240, nr. 78 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Neppérus c.s. over een totaalplan over de 
energievoorziening voor Nederland op middellange en lange termijn 

A 

28 240, nr. 79 -de motie-Duyvendak over het proactief steunen van de ontwikkeling van 
een ‘energie-eiland’ 

A 

28 240, nr. 80 -de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het voorleggen van 
een evenwichtig pakket van afspraken met de energiesector aan de Kamer 

A 

28 240, nr. 81 -de motie-Samsom c.s. over het bewerkstelligen dat nieuwe fossiele 
elektriciteitscentrales de klimaatdoelen niet in gevaar brengen 

A 

28 240, nr. 82  -de motie-Jansen over een wettelijke regeling voor hergebruik van 
restwarmte 

AANG 

28 240, nr. 83  -de motie-Jansen over een wettelijke regeling waarbij duurzame 
energieproducenten bij voorrang toegang krijgen tot het netwerk 

AANG 

   
Stemmingen  45. Stemmingen in verband met:  
30 972 Wijziging van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in 

verband met het vervallen van de termijnstelling voor het ter beschikking 
stellen van middelen aan het Bureau ten behoeve van de vervulling van zijn 
taken 

 

   
 - artikel I t/m II 

- beweegreden 
-   wetsvoorstel 

 
 
A 

   
Stemming 46. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de 

embargoregeling Prinsjesdag 
 

30 539, nr. 5 -de motie-Halsema c.s. over aanpassing van de proef met de 
embargoregeling 

A 

   
Stemmingen  47. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SAR-helicopters   
30 800-X, nr. 103 -de motie-Van Gerven over het behouden van het ziekenvervoer van de 

Search and Rescue-basis in Leeuwarden 
V 

30 800-X, nr. 104 -de motie-Jacobi c.s. over een uitvoerig kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek naar de voorgenomen toekomstige civiel-militaire taakuitvoering 
door de SAR 

A 

   
Stemmingen  48. Stemmingen in verband met:  
31 064, nr. 1 Brief van de minister van Financiën over de oprichting stichting voor 

Nederland als centrum voor financiële dienstverlening 
 

 De Voorzitter: Ik stel voor uit te spreken dat deze Kamer, na  



A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden 
 
Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 

 

kennisneming van de op 2 juli jl. verschafte schriftelijke inlichtingen en 
de inlichtingen die zijn gegeven tijdens het vandaag gevoerde algemeen 
overleg van de commissie Financiën met de minister van Financiën, geen 
gebruik zal maken van haar bevoegdheid om op grond van artikel 34, 
vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, een voorafgaande 
machtiging bij wet te verlangen voor de voorgenomen mede-oprichting 
door de Staat van de Stichting Holland Financial Centre (31 064). 
 
Aldus besloten. 

   
Stemmingen  49. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en 

Visserijraad 
 

21 501-32, nr. 231 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Thieme over het met onmiddellijke ingang beperken 
van internationale transporten van levend pluimvee 

V 

21 501-32, nr. 232 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Thieme over compensatie van biologische 
pluimveehouders en hobbydierhouders 

V 

   
Stemmingen  50. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel-ao LNV  
30 800-XIV, nr. 124 -de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over een aparte quarantaine 

onderneming voor private ondernemingen 
A 

30 800-XIV, nr. 125  -de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over het zich verhouden van het 
intrekken van erkenningen van private laboratoria tot het algemeen beleid 
van privatisering  

AANG 

30 800-XIV, nr. 126 -de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over overleg met de Europese 
Commissie over een eenduidige duiding van het bepaalde in de Fytorichtlijn 

A 

   
Stemmingen  51. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natura 2000  
30 800-XIV, nr. 127  -de motie-Ouwehand/Van Gent over het als leidend beschouwen van de 

verplichte instandhoudingsdoelen bij de aanwijzing en begrenzing van 
Natura-2000 gebieden 

AANG 

30 800-XIV, nr. 128 -de motie-Ouwehand/Van Gent over het opnemen in de begroting 2008 van 
de benodigde kosten voor herstelbeheer 

V 

30 800-XIV, nr. 129  -de motie-Ouwehand c.s. over een plan van aanpak ter aanscherping van het 
generieke ammoniakbeleid 

AANG 

30 800-XIV, nr. 130 -de motie-Ouwehand over een plan voor het realiseren van de 
ammoniakdoelstellingen 

V 

30 800-XIV, nr. 131  -de motie-Jacobi/Polderman over het vastleggen van de Spelregels 
Ecologische Hoofdstructuur in een ministeriële regeling 

AANG 

30 800-XIV, nr. 132 
(ingetrokken) 

-de motie-Jacobi/Polderman over het opnemen van compensatie vooraf in de 
Spelregels Ecologische Hoofdstructuur 

I 

   
Stemmingen  52. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

Zorgverzekeringspakket 
 

29 689, nr. 136  -de motie-Schippers over een passende oplossing voor de gesignaleerde 
problemen inzake tandartsbezoek van kinderen en jong volwassenen 

V 

29 689, nr. 137 -de motie-Van Gerven over het opnemen in het basispakket van de gehele 
noodzakelijke tandzorg voor volwassenen 

V 
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29 689, nr. 138 -de motie-Van Gerven over het opnemen van de periodieke preventieve 
tandcontrole voor volwassenen in het basispakket 

V 

29 689, nr. 139 -de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de periodieke preventieve 
tandcontrole voor het verplicht eigen risico 

V 

29 689, nr. 140 -de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de tandzorg voor jongeren 
tot en met 21 jaar voor het eigen risico 

V 

29 689, nr. 141 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. over het verruimen van de 
leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg voor jeugdigen van 18 naar 21 jaar 

A 

   
Stemming 53. Stemming over: motie ingediend bij het VAO HSL-Zuid  
22 026, nr. 271 -de motie-Duyvendak/Roemer over maximering van het tarief op 125% van 

het reguliere binnenlandse tarief 
V 

   
Stemmingen  54. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzame productie 

biomassa 
 

30 305, nr. 27 -de motie-Koser Kaya c.s. over toezicht op ongewenst hamstergedrag van 
niet duurzaam geproduceerde biomassa 

V 

30 305, nr. 28 -de motie-Jansen over een bijdrage alleen voor gecertificeerde biomassa V 
30 305, nr. 29 -de motie-Jansen over het importtarief van bio-ethanol  V 
30 305, nr. 30 -de motie-Spies c.s. over het opnemen van voorwaarden bij de stimulering 

van duurzame energie 
A 

30 305, nr. 31 -de motie-Spies c.s. over toevoegen van een ‘nabijheidsvereiste’ aan de 
duurzaamheidscriteria  

I 

   
Stemmingen  55. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hangjongeren  
30 136, 28 684, nr. 11 -de motie-Verdonk over het inhouden van kinderbijslag als ouders hun 

verantwoordelijkheden voor de opvoeding niet voldoende nemen 
V 

30 136, 28 684, nr. 12 -de motie-Verdonk over het inzetten op bestuurlijke maatregelen voor 
jeugdigen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 

V 

30 136, 28 684, nr. 13 -de motie-Verdonk over toevoeging van een nieuwe titel aan het Wetboek 
van Strafrecht voor jeugdigen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 

V 

30 136, 28 684, nr. 14 -de motie-Leijten over het uitspreken van een voorlopige 
ondertoezichtstelling op basis van ernstige ontwrichting van de samenleving 

V 

30 136, 28 684, nr. 15  -de motie-Depla over het overmaken van de kinderbijslag naar de 
gezinscoach bij wanpresteren van de opvoeders 

I 

30 136, 28 684, nr. 16 -de motie-Depla over het opnemen van een begeleidingsplicht in de Wet 
Ernstige overlast 

A 

30 136, 28 684, nr. 17 -de motie-Sterk/Depla over onderzoek naar een verplichte 
opvoedondersteuning vanuit de centra voor jeugd en gezin 

A 

30 136, 28 684, nr. 18 -de motie-Fritsma over het uitzetten van allochtone straatterroristen na één 
ernstig misdrijf of meerdere lichtere misdrijven 

V 

   
Stemmingen  56. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidsprogramma 

Jeugd en Gezin  
 

31 001, nr. 6 -de motie-Agema over gratis sport voor alle kinderen V 
31 001, nr. 7 -de motie-Sterk/Bouchibti over signalen in de verwijsindex A 
31 001, nr. 8 -de motie-Sterk/Bouchibti over het organiseren van de zorgcoördinatie A 



A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden 
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binnen de totale jeugdketen 
31 001, nr. 9 -de motie-Verdonk c.s. over verbreding van de gegevens in het EKD V 
31 001, nr. 10 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Verdonk c.s. over concrete voorstellen voor de 
financiële en organisatorische regierol van gemeenten bij de Centra voor 
Jeugd en Gezin 

A 

31 001, nr. 11 -de motie-Verdonk c.s. over het samenvoegen van de bureaus Jeugdzorg en 
de Centra voor Jeugd en Gezin 

V 

31 001, nr. 12 -de motie-Langkamp c.s. over overheveling van de zorg voor licht 
verstandelijk gehandicapten van de AWBZ naar de provinciaal gefinancierde 
jeugdzorg 

V 

31 001, nr. 13 -de motie-Langkamp/Dibi over verplichte invoering van het 
schoolzwemmen op alle basisscholen 

V 

31 001, nr. 14 -de motie-Koser Kaya over het afzien van een uitgebreide risico-
inventarisatie voor álle kinderen onder vier jaar 

AANG 

31 001, nr. 15  -de motie-Dibi/Langkamp over een jeugdombudsman AANG 
 

Stemmingen  57. Stemmingen over: motie ingediend bij het VAO Spoor  
29 893, 29 984, nr. 52  -de motie-Roemer/Duyvendak over een minimale gemiddelde tariefstijging 

voor het openbaar vervoer in 2008 
AANG 

   
Stemmingen  58. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet inburgering 

buitenland 
 

29 700, nr. 44 -de motie-Zijlstra over correctie van de berekening van de zak/slaaggrens V 
29 700, nr. 45 -de motie-Van Dijk over een onafhankelijk advies van de resonansgroep  AANG 
   
Stemming 59. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Netwerkaanpak  
29 644, nr. 79  -de motie-Cramer over de aanleg van een metro Amsterdam West-

Zaanstreek als alternatief voor mogelijke spooruitbreiding 
I 

   
 
 
 


