
34 
Stemmingen moties Strafrechtelijke 
onderwerpen 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen, 

te weten: 

- de motie-Van Nispen over een richtlijn voor zelfonderzoek 
(29279, nr. 664); 

- de motie-Van Nispen over een betere weging van 
draagkracht bij boeteoplegging (29279, nr. 665); 

- de motie-Azarkan over het bevorderen van ketensamen- 
werking bij de bekostiging van de politie, het OM en de 
rechtspraak (29279, nr. 666); 

- de motie-Ellian over het eerste wetsvoorstel tot vaststel- 
ling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo spoedig 
mogelijk naar de Kamer sturen (29279, nr. 667); 

- de motie-Eerdmans/Van der Plas over zedendelinquenten 
niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om 
confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen (29279, nr. 
668). 

(Zie vergadering van 6 juli 2021.) 

De voorzitter: 
De motie-Eerdmans/Van der Plas (29279, nr. 668) is in die 
zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden 
Eerdmans, Van der Plas en Ellian. 

Zij krijgt nr. 669, was nr. 668 (29279). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (29279, nr. 664). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (29279, nr. 665). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en BBB 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Azarkan (29279, nr. 666). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, 
de ChristenUnie, de SGP, JA21 en Groep Van Haga voor 

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

In stemming komt de motie-Ellian (29279, nr. 667). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, FVD en Groep 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 gewijzigde motie-Eerdmans c.s. 
(29279, nr. 669, was nr. 668). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den 
Haan, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD 
en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 
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