
14 
Stemmingen moties Slachtoffers 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over Slachtoffers, 

te weten: 

- de motie-Van den Berge over een actieplan voor het 
versterken van de gezamenlijke slagkracht tegen discrimi- 
natie en racisme (33552, nr. 70); 

- de motie-Van den Berge over de samenwerking met 
financiële dienstverleners intensiveren (33552, nr. 71); 

- de motie-Van Wijngaarden over vermijdbare oorzaken 
van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart brengen (33552, 
nr. 72); 

- de motie-Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over 
invoering van een stelsel van directe verzekering (33552, 
nr. 73); 

- de motie-Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering 
van de Gedragscode Behandeling Letselschade (33552, nr. 
74); 

- de motie-Van Nispen over erotische websites verplichten 
zich te vergewissen van toestemming en meerderjarigheid 
bij geüpload materiaal (33552, nr. 75); 

- de motie-Van Nispen over structureel voldoende subsidie 
voor het EOKM (33552, nr. 76); 

- de motie-Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van 
tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals 
(33552, nr. 77). 

(Zie notaoverleg van 28 oktober 2020.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Van den Berge stel ik voor zijn motie 
(33552, nr. 70) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Van den Berge (33552, nr. 71) is in die zin gewij- 
zigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den 
Berge en Van Nispen. Naar mij blijkt, wordt de indiening 
ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 78, was nr. 71 (33552). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berge/Van 
Nispen (33552, nr. 78, was nr. 71). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene 
stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Wijngaarden (33552, nr. 
72). 

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, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (33552, 
nr. 73). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (33552, nr. 74). 

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 deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (33552, nr. 75). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (33552, nr. 76). 

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 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige 
fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan 
worden vastgesteld. 

Dan kijk ik wat de heer Van Nispen gaat doen. 

De heer Van Nispen (SP): 

Voorzitter. Dan zou ik deze motie willen aanhouden. 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Van Nispen stel ik voor zijn motie 
(33552, nr. 76) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Kuiken c.s. (33552, nr. 77). 

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, FvD en Van 
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Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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