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Stemmingen moties Innovatie
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het VAO Innovatie,
te weten:
- de motie-Van Eijs over prikkels om innovaties op het
gebied maatschappelijke uitdagingen te versnellen (33009,
nr. 84);
- de motie-Wiersma over kwantificering door het CPB van
de effecten van het innovatiebeleid van de overheid (33009,
nr. 85);
- de motie-Amhaouch/Van Eijs over een internationaal
concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven (33009, nr. 86);
- de motie-Moorlag over bevorderen dat de Nederlandse
staalindustrie kan blijven innoveren (33009, nr. 87);
- de motie-Van der Lee/Bromet over een WRR-onderzoek
naar innovatiebeleid (33009, nr. 88);
- de motie-Van Haga/Baudet over onderzoek naar aantasting van het intellectueel eigendomsrecht door Europese
of nationale beleidsinterventies (33009, nr. 89).

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (33009, nr.
89).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK,
Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het
CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.
De heer Azarkan.
De heer Azarkan (DENK):
Voorzitter. Mijn partij wil geacht worden voor de motie op
stuk nr. 86 te hebben gestemd. Ik denk dat dat er niet zo
staat.
De voorzitter:
Oké, dan zal deze opmerking in de Handelingen worden
opgenomen.

(Zie vergadering van 4 juni 2020.)
De voorzitter:
Op verzoek van de heer Van der Lee stel ik voor zijn motie
(33009, nr. 88) aan te houden. Op verzoek van mevrouw
Van Eijs stel ik voor haar motie (33009, nr. 84) aan te houden.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Wiersma (33009, nr. 85).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor
deze motie hebben gestemd en de leden van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Amhaouch/Van Eijs (33009, nr.
86).
De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, Krol/Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie,
de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd
en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Moorlag (33009, nr. 87).
De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is
aangenomen.
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