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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 30 SEPTEMBER 2008  
 
 
Stemmingen  3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat 

over het onderzoek marktwerkingsbeleid 
 

24 036, nr. 351 -de motie-Kant over een parlementair onderzoek  V 
24 036, nr. 352 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Vos c.s. over een adviesaanvraag 
aan de SER inzake waarborging van publieke belangen 
bij marktwerking 

A 

24 036, nr. 353 -de motie-Vendrik over toepassing van de 
markteffectentoets op de vrije prijsvorming in de 
curesector 

A 

24 036, nr. 354 -de motie-Van der Ham over een adviesaanvraag inzake 
marktwerking in de gezondheidszorg 

I 

   
Stemmingen  4. Stemmingen in verband met:  
31 337 Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele 

wijzigingen betreffende afvalstoffen) 
 

   
 - amendement Poppe c.s. (9) 

- artikel I 
- artikelen IA t/m IV 
- beweegredenen 
- wetsvoorstel 

A 
 
 
 
A 

   
Stemming 5. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van 

de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende 
afvalstoffen) 

 

31 337, nr. 10 -de motie-Poppe over het verlagen van de 
afvalstoffenheffing met de opbrengsten uit het 
afvalfonds  

A 
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Stemmingen  

 
 
6. Stemmingen in verband met: 

30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging  
   
 - artikel I, aanhef 

- amendement Brinkman (16,I) 
- onderdeel A 
- onderdelen B t/m Bb 
- amendement Arib (11,A) (invoegen nieuw onderdeel 

Bc) 
- onderdeel C 
- amendement Arib (11,B) (invoegen nieuw onderdeel 

Ca) 
- onderdeel D 
- amendement Arib (11,C) (invoegen nieuw onderdeel 

Da) 
- onderdelen E en F 
- amendement Anker (17) (invoegen nieuw onderdeel 

Fa) 
- amendement Arib (11,D) (invoegen nieuw onderdeel 

Fa) 
- gewijzigd amendement Knops (19) (invoegen nieuw 

onderdeel Fa) 
- amendement Brinkman (16,II) (invoegen nieuw 

onderdeel Fa) 
- onderdelen G en H 
- gewijzigd amendement Knops (18) (invoegen nieuw 

onderdeel Ha) 
- amendement Anker (15) 
- onderdeel I 
- onderdeel J 
- gewijzigd amendement Van Beek (26,I) 
- onderdeel K 
- amendement Van Raak/Knops (23) (invoegen nieuw 

onderdeel Ka) 
- onderdelen L t/m Ua 
- amendement Arib (11E) (onderdeel V vervalt) 
- onderdeel V 
- onderdelen W t/m AA 
- artikel I 
- artikel II  
- gewijzigd amendement Van Beek (26,II) ( invoegen 

nieuw artikel IIA) 
- artikel III 
- beweegreden 
- wetsvoorstel 

 
V 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
A 
 
 
V 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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Stemmingen  

 
7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging 
van de Wet op de lijkbezorging 

 

30 696, nr. 25 -de motie-Brinkman over regels voor toetsing van DNA 
van onbekende lichamen 

V 

30 696, nr. 28 
(gewijzigd, was nr. 24) 

-de gewijzigde motie-Anker/Van der Staaij over een 
model dat een reële kostenopbouw en-vergelijking 
tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt 

A 

30 696, nr. 29 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Arib over een evaluatie van de 
werking van artikel 10a van de Wet op de lijkbezorging  

V 

30 696, nr. 30 -de motie-Arib over het instellen van proefregio's 
waarin bij iedere minderjarige een lijkschouw wordt 
verricht 

AANG 

   
Stemmingen  8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

Burgerforum kiesstelsel 
 

30 184, nr. 22 -de motie-Kalma/Schinkelshoek over de uitwerking van 
een Charter voor Burgerparticipatie  

A 

30 184, nr. 23 -de motie-Van Raak over het bijvoegen van een 
begroting en verantwoording bij voorstellen voor 
burgerfora 

A 

30 184, nr. 24 -de motie-Van der Staaij/Van der Ham over een advies 
van de Kiesraad over het systeem van restzetelverdeling 

V 

   
Stemmingen  9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

Toegankelijkheid openbaar vervoer 
 

25 847, nr. 64 -de motie-Roemer/De Krom over het inzetten van 
volledig toegankelijke treinen in 2030  

AANG 

25 847, nr. 65 -de motie-Roemer over een toilet in volledig 
toegankelijke treinen 

AANG 

25 847, nr. 66 -de motie-Roemer/De Krom over de toegankelijkheid 
van stations in 2030 

AANG 

25 847, nr. 67 -de motie-Mastwijk/Roefs over verbetering van de 
toegankelijkheid van bestaande treinen 

A 

   
Stemmingen  10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg 
 

29 248, nr. 54 -de motie-Van Gerven over verder onderzoek naar de 
gevolgen van de uitbreiding van de vrije prijsvorming  

V 

29 248, nr. 55 -de motie-Van Gerven over het niet onderbrengen van 
ischemische en aanverwante aandoeningen in het vrije 
B-segment 

V 

29 248, nr. 56 -de motie-Van Gerven over het niet afwentelen op de 
burger van overschrijdingen van het budgettair kader 
zorg 

V 



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. 

 

29 248, nr. 57 -de motie-Van der Veen c.s. over een rapportage over de 
prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment 

A 

29 248, nr. 58 -de motie-Agema over een pas op de plaats met de 
uitbreiding van het vrije B-segment per 1 januari 2009 

V 

29 248, nr. 59 -de motie-Agema over het niet zoeken van 
prijsbeheersingsinstrumenten in pakketverkleining of 
een eigen bijdrage 

V 

29 248, nr. 60  -de motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus AANG 
   
Stemmingen  11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat 

over groene stroom  
 

31 239, nr. 38 -de motie-Madlener over het kosteloos omzetten van 
groene-stroomcontracten in normale stroomcontracten  

V 

31 239, nr. 39 -de motie-Madlener over het voortvarend behandelen 
van de vergunningaanvraag voor de bouw van een 
kerncentrale 

I 

   
Stemmingen  12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

WWB onderwerpen 
 

30 545, nr. 59 -de motie-Fritsma over open kaart spelen bij het in kaart 
brengen van de financiële gevolgen van de 
pardonregeling  

V 

30 545, nr. 60 -de motie-Karabulut c.s. over compensatie van 
alleenstaande ouders met inwonende studerende 
kinderen boven de achttien jaar 

A 

   
Stemmingen  13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 

Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD 
 

30 977, nr. 14 -de motie-Brinkman over het verbieden van alle 
organisaties die op de terreurlijsten voorkomen   

V 

30 977, nr. 15 -de motie-Brinkman over het uitzetten van personen die 
mogelijk een gevaar vormen voor de nationale 
veiligheid 

V 

30 977, nr. 16  -de motie-Van Raak over beoordeling van 
veiligheidsonderzoeken door de Commissie van 
Toezicht betreffende de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten 

AANG 

   
Stemmingen  14. Stemmingen over: moties ingediend bij het 

spoeddebat over de situatie in Gouda 
 

   
28 684, nr. 170 -de motie-Brinkman over het inzetten van het leger  V 
28 684, nr. 171 -de motie-Brinkman over het onder curatele stellen van 

burgemeesters 
V 

28 684, nr. 172 -de motie-Brinkman over het geven van topprioriteit aan 
de aanhouding van verdachten van straatterrorisme 

V 
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28 684, nr. 173 -de motie-Kant over het wegnemen van tekorten aan 
agenten 

V 

28 684, nr. 174 -de motie-Griffith over een landelijke vliegende brigade V 
28 684, nr. 175 -de motie-Griffith over een landelijke aanpak van 

probleemjongeren 
V 

 
 


