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Stemmingen moties Najaarsnota 2021 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de Najaarsnota 2021, 

te weten: 

- de motie-Tony van Dijck/Léon de Jong over het volledig 
indexeren van pensioenen in 2022 (35975, nr. 2); 

- de motie-Tony van Dijck/Léon de Jong over de verhoging 
van de btw terugdraaien, de huren verlagen en het eigen 
risico afschaffen (35975, nr. 3); 

- de motie-Tony van Dijck/Kops over het ophogen van de 
NHG-grens tot € 400.000 (35975, nr. 4); 

- de motie-Alkaya over het voor de komende kabinetsperi- 
ode bevriezen van de huren in de sociale en vrije sector 
(35975, nr. 5); 

- de motie-Hammelburg/Paulusma over het zo goed 
mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communi- 
catie over de zorguitgaven (35975, nr. 6); 

- de motie-Inge van Dijk over opvolging geven aan aanbe- 
velingen van de Algemene Rekenkamer rondom bezittingen 
van het Rijk (35975, nr. 7); 

- de motie-Gündoğan over een actieplan ter terugdringing 
van langdurige armoede (35975, nr. 8); 

- de motie-Gündoğan over onderzoeken hoe werkgevers 
kunnen bijdragen aan het verhogen van de arbeidspartici- 
patie onder vrouwen (35975, nr. 9). 

(Zie vergadering van 14 december 2021.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Gündoğan stel ik voor haar moties 
(35975, nrs. 8 en 9) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Léon de Jong 
(35975, nr. 2). 

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

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Léon de Jong 
(35975, nr. 3). 

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

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Kops (35975, 
nr. 4). 

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

In stemming komt de motie-Alkaya (35975, nr. 5). 

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

In stemming komt de motie-Hammelburg/Paulusma (35975, 
nr. 6). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van Volt, 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 fracties van de SP, GroenLinks, 
BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD en de PVV ertegen, zodat zij 
is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Inge van Dijk (35975, nr. 7). 

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, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 
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