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Stemmingen Wijziging van de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken 

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoor- 
stel Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken 
in verband met het introduceren van meerdere griffierecht- 
categorieën voor lagere geldvorderingen (35439). 

(Zie wetgevingsoverleg van 28 oktober 2020.) 

In stemming komt het amendement-Van Nispen/Van den 
Berge (stuk nr. 7, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amendement 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de 
overige op stuk nr. 7 voorkomende amendementen als 
verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van den Berge/Van 
Nispen (stuk nr. 12, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amende- 
ment hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de 
overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als 
verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van 
Nispen/Van den Berge (stuk nr. 16, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD 
en Van Haga voor dit nader gewijzigde amendement hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde 
amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende nader 
gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nis- 
pen/Van den Berge (stuk nr. 15, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK en de PVV voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde 
amendement de overige op stuk nr. 15 voorkomende 
gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van den Berge/Van 
Nispen (stuk nr. 13, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amende- 
ment hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de 
overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als 
verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Nispen/Van den 
Berge (stuk nr. 8). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor dit 
amendement hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan 
worden vastgesteld. 

We kunnen de uitslag niet vaststellen. Het amendement is 
van de heer Van Nispen. We houden het aan, maar we 
kunnen niet over het wetsvoorstel stemmen als we niet 
over het amendement hebben gestemd. Dat is anders dan 
bij een motie. Dan zullen we daar volgende week hoofdelijk 
over stemmen als over de wet moet worden gestemd. Gaat 
u daarmee akkoord? Bij dezen is het amendement van de 
heren Van Nispen en Van den Berge op stuk nr. 8 aangehou- 
den. 

In stemming komt het amendement-Van Nispen/Van den 
Berge (stuk nr. 10). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor dit 
amendement hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan 
worden vastgesteld. 

Voor dit amendement geldt hetzelfde. Dan wordt het 
amendement aangehouden en gaan we volgende week 
over het wetsvoorstel stemmen. 

19-15-1 

3 november 2020 

TK 19 

Stemmingen Wijziging van de Wet 

griffierechten burgerlijke zaken Tweede Kamer 


