
Tweede Kamer, 13e vergadering - dinsdag 26 oktober 2021 
 
Stemmingen moties Begroting Koninkrijksrelaties 2022 
 
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het 
wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-
fonds (H) voor het jaar 2022, 
 
te weten: 
 
de motie-De Graaf over de finale afronding van het dekolonisatieproces (35925-IV, nr. 9); 
Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en 
de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 
 
de motie-Aukje de Vries c.s. over de structurele uitgaven voortvloeiend uit incidentele 
investeringen op de BES-eilanden (35925-IV, nr. 10); 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 
 
de motie-Aukje de Vries/Van den Berg over het financieel beheer op Bonaire en Sint-
Eustatius op orde brengen (35925-IV, nr. 11); 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 
 
de motie-Wuite c.s. over verbetering van de inkomenspositie van inwoners van Caribisch 
Nederland (35925-IV, nr. 12); motie is gewijzigd, nr. ? 
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, Lid Omtzigt, het 
CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
de motie-Wuite c.s. over de dienstverlening van Cultuur+Ondernemen openstellen voor 
Curaçao, Aruba en Sint-Maarten (35925-IV, nr. 13); 
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, Lid Omtzigt, het 
CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 
 
de motie-Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp 
van gesprek maken tijdens het premiersoverleg (35925-IV, nr. 14); 
k 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, Lid Omtzigt, het 
CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 
 
de motie-Kuiken over de verhoging van het minimumloon financieren uit de 
coronasteunpakketten (35925-IV, nr. 15); 
Aangehouden. 
 
de motie-Van den Berg c.s. over compensatie voor de stijging van de energieprijzen (35925-
IV, nr. 16); 
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, Lid Omtzigt, het 
CDA, JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
 



De motie van het lid Van den Berg c.s. over een agrarisch-onderwijsplan voor het primaire 
onderwijs op de BES-eilanden (35925-IV, nr. 17); 
Aangehouden. 
 
de motie-Bromet/Koekkoek over het voorwaardelijk maken van de steun aan de 
grensbewaking van Aruba en Curaçao (35925-IV, nr. 18); 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK en de PvdD voor 
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 
 
de motie-Bromet c.s. over een wetswijzing die de invoering van het bsn in Caribisch 
Nederland mogelijk maakt (35925-IV, nr. 19); 
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, Lid Omtzigt, het 
CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
de motie-Ceder over verbetering van de signalering en aanpak van mensenhandel (35925-
IV, nr. 20);  
Aangehouden. 
 
de motie-Koekkoek c.s. over ondersteuning bieden aan het maatschappelijk middenveld om 
de mensenrechtenschendingen te bestrijden (35925-IV, nr. 21); 
Aangehouden. 
 
de motie-Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de 
bevindingen uit het rapport van Amnesty International (35925-IV, nr. 22); 
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, Lid Omtzigt en 
het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 
 
de motie-Simons over kwijtschelding van de terugbetalingsplicht van de onafhankelijke 
landen met betrekking tot de liquiditeitssteun (35925-IV, nr. 23); 
Aangehouden. 
 
de motie-Simons/Koekkoek over humanitaire hulp in 2022 blijven financieren en de 
basislevensbehoeften voor iedereen op de eilanden garanderen (35925-IV, nr. 24). 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de 
PvdD, Fractie Den Haan en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 
 
De motie van de leden Simons en Koekkoek over ruimte in de begroting voor onderzoek 
naar verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bewind (35925-IV, nr. 25); 
Aangehouden. 


