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Stemmingen Introductie gecombi- 
neerde geslachtsnaam 

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wets- 
voorstel Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 
10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Bur- 
gerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met 
betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie 
gecombineerde geslachtsnaam) (35990). 

(Zie vergadering van 7 september 2022.) 

De voorzitter: 
Het amendement-Van Ginneken (stuk nr. 9) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Mutluer/Bro- 
met (stuk nr. 12, I). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA en de PvdD 
voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verwor- 
pen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde 
amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende 
gewijzigde amendement als verworpen kan worden 
beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Ellian/Van Ginneken 
(stuk nr. 11). 

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 en de VVD voor dit amende- 
ment hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen 
gewijzigd door de aanneming van het amendement- 
Ellian/Van Ginneken (stuk nr. 11). 

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 VVD, JA21 en Groep Van 
Haga voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden 
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 
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