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Stemmingen moties Europese top van 
9 en 10 februari 2023 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de Europese top van 9 en 10 februari 
2023, 

te weten: 

- de motie-Sjoerdsma/Hammelburg over met gelijkgezinde 
landen een fighter jet-coalitie oprichten (21501-20, nr. 1904); 

- de motie-Sjoerdsma over de JIT-bevindingen opnemen 
in de conclusies van de Europese Raad (21501-20, nr. 1905); 

- de motie-Jasper van Dijk over een integraal plan om grip 
op migratie te krijgen (21501-20, nr. 1906); 

- de motie-Jasper van Dijk/Omtzigt over in Brussel 
bepleiten dat de jaarrekeningen en jaarverslagen van de 
Europese Vredesfaciliteit openbaar worden gemaakt (21501- 
20, nr. 1907); 

- de motie-Piri c.s. over onderzoeken wat de opties zijn om 
de Wagner Group alsnog op de EU-lijst met terroristische 
organisaties te plaatsen (21501-20, nr. 1908); 

- de motie-Piri c.s. over zich uitspreken tegen het toelaten 
van Russische atleten bij de Olympische Spelen in 2024 
(21501-20, nr. 1909); 

- de motie-Markuszower over het per direct invoeren van 
een totale asielstop (21501-20, nr. 1910); 

- de motie-Van der Lee c.s. over een internationale confe- 
rentie over de mogelijkheden voor het confisqueren van 
kapitaal van Russische staatsbedrijven in Nederland en 
Europa (21501-20, nr. 1911); 

- de motie-Gündoğan/Jasper van Dijk over een overzicht 
van welke variabelen van het Canadese migratiemodel 
toepasbaar zijn voor Nederland en deze beoordelen op tijd 
en haalbaarheid (21501-20, nr. 1913); 

- de motie-Van der Plas/Eppink over de mogelijkheid 
onderzoeken tot het stopzetten van Nederlandse ontwikke- 
lingshulp aan ontwikkelingslanden die geen asielzoekers 
terugnemen (21501-20, nr. 1914); 

- de motie-Van der Plas/Sjoerdsma over zich in Europees 
verband verzetten tegen de legalisering van pushbacks 
(21501-20, nr. 1915); 

- de motie-Omtzigt c.s. over uitsluiten dat voor de groene 
transitie aanvullende fondsen worden uitgetrokken met 
nieuwe leningen (21501-20, nr. 1917); 

- de motie-Omtzigt c.s. over de conclusies van het JIT in 
de conclusies van de Europese Raad bevestigd krijgen 
(21501-20, nr. 1918); 

- de motie-Baudet over pleiten voor het opheffen of ver- 
lichten van de sancties tegen Syrië om mogelijkheden te 
openen voor humanitair herstel (21501-20, nr. 1919); 

- de motie-Baudet over zich inzetten voor een humane en 
rechtvaardige behandeling van Andrew Tate (21501-20, nr. 
1920). 

(Zie vergadering van 8 februari 2023.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor zijn 
motie (21501-20, nr. 1907) aan te houden. Op verzoek van 

de heer Sjoerdsma stel ik voor zijn motie (21501-20, nr. 
1905) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Van der Lee c.s. (21501-20, nr. 1911) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat minister Hoekstra eerder al heeft toege- 
zegd de juridische mogelijkheden voor het confisqueren 
van Russische tegoeden te willen onderzoeken; 

overwegende dat juist op het punt van het opheffen van 
staatsimmuniteit in het geval van zeer ernstige schendingen 
van het internationaal recht een mogelijkheid ligt om Rus- 
sische tegoeden te confisqueren; 

verzoekt het kabinet de mogelijkheid te onderzoeken voor 
het organiseren van een internationale conferentie met 
experts op het gebied van internationaal recht, "daden van 
agressie" en staatsimmuniteit over de mogelijkheden voor 
het confisqueren van kapitaal van Russische staatsbedrijven 
in Nederland en Europa, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1922, was nr. 1911 (21501-20). 

De voorzitter: 
De motie-Van der Plas/Eppink (21501-20, nr. 1914) is in die 
zin gewijzigd (21501-20, nr. 1923) en nader gewijzigd dat 
zij thans is ondertekend door de leden Van der Plas, Eppink 
en Bisschop, en luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat meerdere ontwikkelingslanden jaarlijks 
miljoenen aan ontwikkelingshulp krijgen via het Rijk en de 
Europese Unie; 

constaterende dat veel van deze ontwikkelingslanden in de 
Europese Unie uitgeprocedeerde onderdanen niet of nau- 
welijks terug toelaten in hun land van herkomst; 

overwegende dat dit daarnaast het draagvlak voor asielop- 
vang actief hindert en de asielproblematiek in Nederland 
en de Europese Unie verergert; 
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verzoekt de regering in Europees verband de mogelijkheid 
te onderzoeken om voorwaarden te stellen rondom ontwik- 
kelingshulp wanneer ontwikkelingslanden weigeren asiel- 
zoekers terug te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1924, was nr. 1923 (21501-20). 

De voorzitter: 
De motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1918) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Omt- 
zigt, Sjoerdsma, Jasper van Dijk, Stoffer, Van der Plas, Piri, 
Van der Lee, Brekelmans, Dassen, Kuzu, Ceder, Eppink en 
Ephraim, en luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Joint Investigation Team (JIT) van- 
daag heeft geconcludeerd dat er "sterke aanwijzingen" zijn 
voor Poetins betrokkenheid bij de toestemming om de Buk 
die de MH17 neerhaalde naar de Donbas over te brengen; 

van mening dat dit een zeer ernstige verdenking is, die als 
die gegrond zou blijken, niet onberecht mag blijven; 

verzoekt de regering brede publieke steun bij EU-bondge- 
noten te verwerven voor de conclusies van het JIT en steun 
te verwerven voor Nederland en Oekraïne in de procedures 
bij het EHRM en ICAO; 

verzoekt de regering tevens aan te geven welke mogelijkhe- 
den er zijn om Rusland en de Russische president strafrech- 
telijk verantwoordelijk te houden; 

verzoekt de regering de Kamer hierover over maximaal drie 
maanden te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 1925, was nr. 1918 (21501-20). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen 
stemmen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Hammelburg (21501- 
20, nr. 1904). 

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

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-20, nr. 
1906). 

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

In stemming komt de motie-Piri c.s. (21501-20, nr. 1908). 

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

In stemming komt de motie-Piri c.s. (21501-20, nr. 1909). 

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

In stemming komt de motie-Markuszower (21501-20, nr. 
1910). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. 
(21501-20, nr. 1922, was nr. 1911). 

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

In stemming komt de motie-Gündoğan/Jasper van Dijk 
(21501-20, nr. 1913). 

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

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van der Plas 
c.s. (21501-20, nr. 1924, was nr. 1914). 

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

In stemming komt de motie-Van der Plas/Sjoerdsma (21501- 
20, nr. 1915). 

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

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 
1917). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (21501- 
20, nr. 1925, was nr. 1918). 

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

Mevrouw Agema. 

Mevrouw Agema (PVV): 

We vroegen ons even of we bij de motie op stuk nr. 1917 
genoemd zijn. Zo niet, dan wensen wij geacht te worden 
te hebben voorgestemd. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de Handelingen. 

In stemming komt de motie-Baudet (21501-20, nr. 1919). 

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

In stemming komt de motie-Baudet (21501-20, nr. 1920). 

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