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Stemmingen overige moties Verduide- 
lijking tijdelijke grondslag voor regels 
over de toegang tot en het gebruik van 
voorzieningen voor personenvervoer 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de 
Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelij- 
king van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels 
over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor 
personenvervoer, 

te weten: 

- de motie-Kröger c.s. over het direct dan wel indirect rei- 
zen vanuit Zuid-Afrika inperken (35695, nr. 7); 

- de motie-Kröger/Van Dam over een termijn van maximaal 
36 uur voorafgaand aan toegang tot het vervoermiddel 
waarin de test moet zijn uitgevoerd (35695, nr. 8); 

- de motie-Van Gerven/Van Raan over een vliegverbod 
voor hoogrisicogebieden (35695, nr. 9); 

- de motie-Paternotte/Van der Staaij over hulp van de 
consulaire dienst (35695, nr. 10); 

- de motie-Paternotte/Van Wijngaarden over mogelijk 
maken dat mensen uitgezonderd van de testverplichting 
zich vrijwillig bij aankomst kunnen laten testen (35695, nr. 
11); 

- de gewijzigde motie-Van Otterloo/Paternotte over 
(snel)testcapaciteit op of nabij aankomstplaatsen van ver- 
voermodaliteiten (35695, nr. 14, was nr. 13). 

(Zie wetgevingsoverleg van 7 januari 2021.) 

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (35695, nr. 7). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie 
en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kröger/Van Dam (35695, nr. 8). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Van Raan (35695, 
nr. 9). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en D66 voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Paternotte/Van der Staaij 
(35695, nr. 10). 

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

In stemming komt de motie-Paternotte/Van Wijngaarden 
(35695, nr. 11). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Otterloo/Pater- 
notte (35695, nr. 14, was nr. 13). 

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 en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmin- 
gen. Ik dank de minister van Justitie en Veiligheid. Ik dank 
de Kamerleden en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. 
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