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Stemmingen moties Publicatie Drei- 
gingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Mili- 
eucriminaliteit 2021, 

te weten: 

- de motie-Van Esch over dieren uit illegaal fokbestand 
onderbrengen bij opvangcentra (22343, nr. 325); 

- de motie-Van Esch/Beckerman over het uitbreiden van 
de opsporings- en handhavingscapaciteit op het gebied 
van wildlife crime (22343, nr. 326); 

- de motie-Beckerman c.s. over niet wachten met saneren 
wanneer een conflict ontstaat over wie de rekening voor 
het saneren moet betalen (22343, nr. 327); 

- de motie-Bouchallikh c.s. over aandacht voor de verster- 
king van het stelsel voor de aanpak van milieucriminaliteit 
(22343, nr. 328); 

- de motie-Hagen/Sneller over een gedeeld informatiesys- 
teem voor alle bestuurlijke en strafrechtelijke diensten die 
zijn betrokken bij opsporing en handhaving rond milieucri- 
minaliteit (22343, nr. 329). 

(Zie vergadering van 1 juni 2022.) 

De voorzitter: 
Op verzoek van mevrouw Van Esch stel ik voor haar motie 
(22343, nr. 326) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Van Esch (22343, nr. 325) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er dieren vanuit Nederland zijn uitge- 
voerd die afkomstig zijn van een illegaal fokbestand; 

constaterende dat er voor deze dieren vergunningen zijn 
afgegeven die in strijd zijn met de Europese CITES-verorde- 
ningen en deze vergunningen daardoor onrechtmatig zijn; 

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er geen vergun- 
ningen meer mogen worden afgegeven voor dieren waar- 
van niet kan worden vastgesteld dat het fokbestand bestaat 
uit rechtmatig verkregen dieren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 331, was nr. 325 (22343). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Esch (22343, 
nr. 331, was nr. 325). 

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 
en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en 
de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aange- 
nomen. 

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (22343, nr. 327). 

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 en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (22343, nr. 
328). 

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 motie-Hagen/Sneller (22343, nr. 329). 

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. 
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