Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van

Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

datum

28 mei 2019

Betreffende wetsvoorstel:
35022
Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering
voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 28 mei 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en
FvD.
Tegen: SP.

Aangenomen amendement
Invoeging onderdeel D in artikel I
7 → 8 (Koerhuis en Ronnes) over een evaluatiebepaling
Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe waarbij de wet na drie jaar wordt
geëvalueerd. De evaluatie moet in ieder geval zien op twee punten. Het eerste punt is de
verbetering van de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties en het tweede punt is het
effect op regeldruk en kosten voor zowel bedrijven als huishoudens. Normaal gesproken is
de evaluatietermijn vijf jaar. De indieners willen op een kortere termijn dan gebruikelijk al
inzicht krijgen in de effecten van de inhoudelijke normen die in lagere regelgeving
terechtkomen.
Aangenomen. Voor: PvdA, PvdD, DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV en FvD.

Moties
9 (Smeulders) over advies voor alternatieven voor aardgasgestookte installaties door
installateurs
Aangehouden.
10 (Van Eijs) over het verhogen van het kennisniveau over koolmonoxidevergiftiging
Met algemene stemmen aangenomen.

datum
blad

28 mei 2019
2

11 (Kops) over niet misbruiken van het stelsel van certificering
Verworpen. Voor: VVD, PVV en FvD.
12 (Koerhuis en Ronnes) over een mkb-toets voor de introductie van het nieuwe stelsel
Aangenomen. Voor: DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.
13 (Koerhuis en Beckerman) over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en
huurders
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD,
ChristenUnie en PVV.

