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Stemmingen moties Zwijgbedingen in 
jeugdzorg, zorg en ondersteuning 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van 
diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, 
zorg en ondersteuning, 

te weten: 

- de motie-Kwint/De Neef over de bescherming van hulp- 
verleners tegen intimidatie en bedreigingen (35771, nr. 11); 

- de motie-Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het 
onderwijs (35771, nr. 12); 

- de motie-Sahla c.s. over het informeren van mensen over 
het verantwoord publiek maken van misstanden (35771, 
nr. 13). 

(Zie vergadering van 24 mei 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Kwint/De Neef (35771, nr. 11) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans is ondertekend door de leden Kwint, De Neef 
en Westerveld. 

Zij krijgt nr. 17, was nr. 11 (35771). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Kwint c.s. (35771, 
nr. 17, was nr. 11). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aange- 
nomen. 

In stemming komt de motie-Kwint (35771, nr. 12). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, 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-Sahla c.s. (35771, nr. 13). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor 
deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 
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