
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 
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Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 22 februari 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34596 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere 

wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra 

en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, Monasch, de VVD en het CDA stemden voor.  

 

 

Moties 

 

9  15 (Voortman en Yücel) over de gevolgen van de nieuwe kwaliteitseisen voor de 

tarieven in en het gebruik van kinderopvang 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA.  

 

10 (Yücel en Ulenbelt) over het vierogenprincipe als verplicht onderdeel van het 

veiligheidsplan 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 



 

 datum 22 februari 2017 

 blad 2 

 

 

11 (Van Weyenberg c.s.) over gelijktrekken van de regels voor ouderparticipatiecrèches 

Aangehouden.  

 

12 (Van 't Wout c.s.) over monitoren van de voorbereiding op en de implementatie van de 

wet 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

13 (Van 't Wout c.s.) over uitvoeren van een bedrijfseffectentoets 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie, het 

CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

14  16 (Pieter Heerma) over uitstel van de invoering van de harmonisatie 

Aangenomen met algemene stemmen. 


