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Stemmingen moties Terrorisme/extre- 
misme 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Terrorisme/extremisme, 

te weten: 

- de motie-Kuik over een pilot om de online-aanpak van 
radicalisering te versterken (29754, nr. 658); 

- de motie-Van der Plas over ondersteuning op het gebied 
van extremisme uitbreiden naar maatschappelijke organi- 
saties als belangengroepen en verenigingen (29754, nr. 
659); 

- de motie-Azarkan over conform de wettelijke verplichting 
de privacyaudits zo snel mogelijk uitvoeren (29754, nr. 660); 

- de motie-Azarkan over een integraal plan van aanpak 
voor antioverheidsextremisme (29754, nr. 662). 

(Zie vergadering van 7 december 2022.) 

De voorzitter: 
De motie-Azarkan (29754, nr. 662) is in die zin gewijzigd dat 
zij thans is ondertekend door de leden Azarkan en Mutluer, 
en luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de AIVD wijst op het radicaliseren van 
antioverheidsprotesten die zich specifiek richten op demo- 
cratische instituties, politici en bestuurders; 

overwegende dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen blijkt dat aan deze vormen van antioverheidsex- 
tremisme te weinig aandacht en te weinig capaciteit wordt 
besteed; 

van mening dat radicaal antioverheidsextremisme op lan- 
delijk niveau serieuzer genomen moet worden; 

verzoekt de regering in samenspraak met de relevante 
diensten en besturen te komen tot een integraal plan van 
aanpak om de dreiging van radicaal antioverheidsextre- 
misme te verminderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 664, was nr. 662 (29754). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Kuik (29754, nr. 658). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 

doğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, 
het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Plas (29754, nr. 659). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, 
de PvdD, Lid Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de 
SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Azarkan (29754, nr. 660). 

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

In stemming komt de gewijzigde motie-Azarkan/Mutluer 
(29754, nr. 664, was nr. 662). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, 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 overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt): 

Ik word graag geacht voor de motie op stuk nr. 659 gestemd 
te hebben. 

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