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Stemmingen moties Stand van zaken 
rondom de evacuatie in Afghanistan 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de stand van zaken rondom de evacuatie 
in Afghanistan, 

te weten: 

- de motie-Piri/Valstar over de Afghaanse oud-medewer- 
kers uit dankbaarheid voor bewezen diensten op passende 
wijze eren (27925, nr. 893); 

- de motie-Piri over beveiligers die langer dan tien jaar de 
Nederlandse diplomaten hebben bewaakt alsnog op de 
evacuatielijst zetten (27925, nr. 894); 

- de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat het onbenut 
laten van de mogelijkheid om honderden mensen te evacu- 
eren middels een chartervlucht onaanvaardbaar is (27925, 
nr. 895); 

- de motie-Kuzu over coulance betrachten bij het hanteren 
van de definitie van "kerngezin" wanneer familieleden 
aantoonbaar levensgevaar riskeren (27925, nr. 896). 

(Zie vergadering van 31 maart 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Piri stel ik voor haar motie (27925, 
nr. 894) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Piri/Valstar (27925, nr. 893). 

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

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27925, nr. 895). 

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

In stemming komt de motie-Kuzu (27925, nr. 896). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, BBB en Groep Van 
Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de 

fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV 
en FVD ertegen, zodat zij is verworpen. 
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