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Stemmingen Implementatiewet richtlij- 
nen verkoop goederen en levering 
digitale inhoud 

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wets- 
voorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
de Wet handhaving consumentenbescherming en enige 
andere wetten in verband met de implementatie van 
Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijzi- 
ging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 
2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en 
van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten 
van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud 
en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet 
richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud) 
(35734). 

(Zie vergadering van 26 januari 2022.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der 
Plas (stuk nr. 11). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, BBB, 
FVD en Groep Van Haga voor dit gewijzigde amendement 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Ellian (stuk nr. 10). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de 
SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van 
Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Ellian (stuk nr. 12). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen 
is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen 
gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ellian 
(stuk nr. 12). 

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, Lid 
Omtzigt, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
het is aangenomen. 
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