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Stemming motie Begroting Justitie en 
Veiligheid 2021 

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, 
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststel- 
ling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021, 

te weten: 

- de motie-Van Ojik c.s. over de achterstanden bij de IND 
voor 1 juni 2021 wegwerken (35570-VI, nr. 39). 

(Zie vergadering van 26 november 2020.) 

De voorzitter: 
De motie-Van Ojik (35570-VI, nr. 39) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de IND er aanhoudend niet in slaagt om 
de afhandeling van asielverzoeken binnen de daarvoor 
gestelde wettelijke termijnen af te ronden; 

overwegende dat asielzoekers onacceptabel lang moeten 
wachten op zekerheid over hun toekomst en de COA-opvang 
onnodig zwaar wordt belast; 

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat uiterlijk op 
1 juli 2021 de achterstanden bij de IND volledig zijn wegge- 
werkt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 88, was nr. 39 (35570-VI). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Ojik c.s. (35570- 
VI, nr. 88, was nr. 39). 

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 SGP, het CDA, de ChristenUnie en 
FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangeno- 
men. 

Mevrouw Van der Graaf verzoekt om eerst te stemmen over 
haar motie op stuk nr. 8 bij punt 19 alvorens te stemmen 
over het ingediende amendement en het wetsvoorstel. 
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