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Stemmingen moties Formele Raad 
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid 
en Sociaal Beleid, 

te weten: 

- de motie-Kathmann/Maatoug over punten om te betrek- 
ken in het actieplan verhoging dekkingsgraad cao's (21501- 
31, nr. 673); 

- de motie-Kathmann/Maatoug over internationale indica- 
tieve referentiewaarden gebruiken bij het vaststellen van 
de toereikendheid van het minimumloon (21501-31, nr. 
674); 

- de motie-Léon de Jong over actief verzet tegen EU- 
bemoeienis met het Nederlandse socialezekerheidsstelsel 
en arbeidsmarktbeleid (21501-31, nr. 675); 

- de motie-Van Kent over het minimumloon in Nederland 
verhogen naar €15 per uur met behoud van de koppeling 
met alle uitkeringen (21501-31, nr. 676). 

(Zie vergadering van 14 juni 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Kathmann/Maatoug (21501-31, nr. 673) is in die 
zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat Nederland niet aan de vereiste cao-dek- 
kingsgraad van 80% voldoet; 

overwegende dat vakbonden en cao's een belangrijke rol 
vervullen in het verbeteren in de arbeidsomstandigheden 
van werknemers; 

verzoekt de regering om in het aangekondigde actieplan 
verhoging dekkingsgraad cao's het volgende te betrekken: 

- het stimuleren van bedrijven met cao's bij overheidsaan- 
bestedingen; 

- bescherming van werknemers die hun arbeidsvoorwaar- 
den collectief willen verbeteren en van vakbondsbestuur- 
ders die cao-onderhandelingen voeren; 

- bestrijden van gele vakbonden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 677, was nr. 673 (21501-31). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Kathmann/Maatoug 
(21501-31, nr. 677, was nr. 673). 

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 gewijzigde 
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-Kathmann/Maatoug (21501-31, 
nr. 674). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan 
en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van 
de fracties van Fractie Den Haan, D66, 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-Léon de Jong (21501-31, nr. 
675). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdD, 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, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, 
de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Kent (21501-31, nr. 676). 

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

Dan gaan we naar mevrouw Palland van het CDA. 

Mevrouw Palland (CDA): 

Voorzitter. Ik ga even terug naar de stemmingen bij agen- 
dapunt 6 over moties, ingediend bij het tweeminutendebat 
Kinderopvang. Wij hebben tegen de motie-Kathmann/Maat- 
oug op stuk nr. 451 (31322) gestemd. Daar hadden wij graag 
voor willen stemmen. 

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

94-12-1 

21 juni 2022 

TK 94 

Stemmingen moties Formele Raad 

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Tweede Kamer 


