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Stemmingen moties Ondernemen en 
bedrijfsfinanciering 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Ondernemen en bedrijfsfinancie- 
ring, 

te weten: 

- de motie-Romke de Jong c.s. over een groene variant 
van de BMKB-regeling opzetten (32637, nr. 485); 

- de motie-Amhaouch c.s. over onderzoeken hoe vraag en 
aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht (32637, 
nr. 486); 

- de motie-Rahimi c.s. over een plan voor mkb-onderne- 
mers om makkelijker aan financiering te komen (32637, nr. 
487); 

- de motie-Graus/Van Haga over regie voeren om een mkb- 
bank op te richten (32637, nr. 488); 

- de motie-Graus/Van Haga over een interdepartementaal 
actieplan voor verbetering van de financieringsmarkt voor 
mkb'ers (32637, nr. 489); 

- de motie-Graus/Van Haga over beperkingen van de 
financieringsmarkt voor mkb'ers in kaart brengen en waar 
nodig opheffen (32637, nr. 490); 

- de motie-Graus/Van Haga over een bankenlabel voor 
mkb-vriendelijkheid en -toegankelijkheid (32637, nr. 491). 

(Zie vergadering van 13 april 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van de heer Graus stel ik voor zijn motie (32637, 
nr. 488) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Romke de Jong c.s. (32637, nr. 
485). 

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 en BBB voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de fracties van JA21, de PVV, Groep Van Haga 
en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch c.s. (32637, nr. 486). 

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

In stemming komt de motie-Rahimi c.s. (32637, nr. 487). 

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

In stemming komt de motie-Graus/Van Haga (32637, nr. 
489). 

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 SGP, BBB, JA21, de PVV, Groep Van 
Haga en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden 
van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD en het 
CDA ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus/Van Haga (32637, nr. 
490). 

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

In stemming komt de motie-Graus/Van Haga (32637, nr. 
491). 

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