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Stemmingen moties Begrotingsonder- 
delen die zien op digitalisering 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het debat over de onderdelen van de begrotingen van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economi- 
sche Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid voor 
2023 die zien op digitalisering, 

te weten: 

- de motie-Rajkowski c.s. over onderzoeken hoe bepaalde 
vormen van deepfaketechnologie tegengegaan kunnen 
worden (36200-VII, nr. 59); 

- de motie-Rajkowski c.s. over een eenduidig mkb-keur- 
merk om mkb'ers beter te ondersteunen bij hun cybersecu- 
ritybeleid (36200-VII, nr. 60); 

- de motie-Rajkowski c.s. over het ontwikkelen van een 
structurele cyberoefenagenda (36200-VII, nr. 61); 

- de motie-Rajkowski c.s. over een ministeriële regeling 
veiligheid en integriteit voor de volledige Nederlandse vitale 
infrastructuur (36200-VII, nr. 62); 

- de motie-Leijten over het uitgangspunt dat overheidspro- 
cessen digitaal moeten waar dat kan, wijzigen in "niet alles 
wat digitaal kan, moet digitaal" (36200-VII, nr. 63); 

- de motie-Leijten over de gehele GDI vanuit algemene 
rijksmiddelen financieren (36200-VII, nr. 64); 

- de motie-Leijten/Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in 
hoeverre de universele dienstverlening van telefoniedien- 
sten verbreed kan worden tot internetdiensten (36200-VII, 
nr. 65); 

- de motie-Van Ginneken c.s. over een meerjarige subsi- 
dieregeling voor ethischehackercollectieven (36200-VII, nr. 
66); 

- de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder over socialmediaplat- 
formen dwingen om de algoritmes op hun platformen voor 
kinderen uit te zetten (36200-VII, nr. 67); 

- de motie-Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van 
lagere overheden in kaart brengen (36200-VII, nr. 68); 

- de motie-Kathmann over digitale vaardigheden standaard 
meenemen in de screening van het UWV (36200-VII, nr. 69); 

- de motie-Kathmann/Koekkoek over een verbod op 
microtargeting voor politieke doeleinden vanaf 90 dagen 
voor verkiezingen (36200-VII, nr. 70); 

- de motie-Kathmann c.s. over een integraal plan voor 
duurzame digitalisering (36200-VII, nr. 71); 

- de motie-Bontenbal c.s. over een adviesaanvraag uitwer- 
ken voor de WRR over de sociaal-maatschappelijke impact 
van nieuwe digitale technologieën (36200-VII, nr. 72); 

- de motie-Bouchallikh c.s. over een verbod op het gebruik 
van etniciteit als indicator in risicomodellen voor wetshand- 
having (36200-VII, nr. 73); 

- de motie-Bouchallikh c.s. over de middelen van de 
Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij 
invoering van een digitaks (36200-VII, nr. 74); 

- de motie-Bouchallikh/Kathmann over online beïnvloeding 
rond de komende Provinciale Statenverkiezingen monitoren 
en evalueren (36200-VII, nr. 75); 

- de motie-Ceder/Bontenbal over mediawijsheid voor 
opvoeders onderdeel maken van de werkagenda en het 
Programma Digitale Samenleving (36200-VII, nr. 76); 

- de motie-Ceder over in kaart brengen welke applicaties 
en socialemediaplatformen van landen met een offensief 
cyberprogramma de nationale veiligheid bedreigen (36200- 
VII, nr. 77); 

- de motie-Ceder/Dekker-Abdulaziz over een wettelijke 
borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinder- 
rechten (36200-VII, nr. 78); 

- de motie-Koekkoek/Kathmann over deelname van alle 
departementen aan PublicSpaces (36200-VII, nr. 79); 

- de motie-Koekkoek/Kathmann over het in Europees ver- 
band stimuleren van samenwerking op het gebied van 
strategische zaken rond de verwerking van persoonsgege- 
vens (36200-VII, nr. 80). 

(Zie wetgevingsoverleg van 14 november 2022.) 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-Kathmann/Koekkoek (36200-VII, nr. 70) 
is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling 
meer uit. 

Op verzoek van mevrouw Bouchallikh stel ik voor haar motie 
(36200-VII, nr. 73) aan te houden. Op verzoek van de heer 
Ceder stel ik voor zijn motie (36200-VII, nr. 77) aan te hou- 
den. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De motie-Rajkowski c.s. (36200-VII, nr. 59) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering in 2023 in lijn met de reguleringsopties 
die zijn beschreven in het WODC-onderzoek een wetsvoor- 
stel in procedure te brengen om bepaalde vormen van 
deepfaketechnologie tegen te gaan, waarbij in elk geval het 
vervaardigen, aanbieden, verspreiden, downloaden of 
gebruiken van deepfaketechnologie of technologie die kan 
worden ingezet om deepfakes te genereren, wordt verbo- 
den; 

verzoekt de regering tevens om in dit wetsvoorstel te bezien 
op welke manier het beïnvloeden van verkiezingen of poli- 
tieke besluitvorming middels het creëren of verspreiden 
van desinformatie door middel van deepfakes en AI expliciet 
strafbaar kan worden gesteld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 118, was nr. 59 (36200-VII). 

De voorzitter: 
De motie-Van Ginneken c.s. (36200-VII, nr. 66) is in die zin 
gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend 
door de leden Van Ginneken, Koekkoek, Kathmann en Raj- 
kowski, en luidt: 
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Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat ethischehackercollectieven een cruciale 
rol vervullen in het signaleren van digitale kwetsbaarheden 
bij vitale organisaties en andere bedrijven en organisaties 
en daarmee onze samenleving en economie beschermen 
tegen sabotage en spionage; 

constaterende dat ethischehackercollectieven dit op vrijwil- 
lige basis doen en dat dat risico's met zich meebrengt voor 
de continuïteit; 

overwegende dat het van belang is dat zo'n collectief een 
duurzame structuur heeft voor kennisborging en samenwer- 
king; 

verzoekt de regering ethischehackercollectieven ook als 
doelgroep mee te nemen in de ondersteuning van schakel- 
organisaties met duurzame financieringsmodellen die in 
de Nationale Cybersecurity Strategie is opgenomen, en de 
Kamer hierover voor de zomer 2023 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 120, was nr. 66 (36200-VII). 

De voorzitter: 
De motie-Bouchallikh c.s. (36200-VII, nr. 74) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bou- 
challikh en Kathmann. 

Zij krijgt nr. 121, was nr. 74 (36200-VII). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen 
stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Rajkowski c.s. 
(36200-VII, nr. 118, was nr. 59). 

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

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (36200-VII, nr. 
60). 

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

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (36200-VII, nr. 
61). 

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

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (36200-VII, nr. 
62). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten (36200-VII, nr. 63). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omt- 
zigt, de SGP, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten (36200-VII, nr. 64). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, 
BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Dekker-Abdulaziz (36200- 
VII, nr. 65). 

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, BBB en JA21 voor deze motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Ginneken 
c.s. (36200-VII, nr. 120, was nr. 66). 

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

In stemming komt de motie-Dekker-Abdulaziz/Ceder (36200- 
VII, nr. 67). 
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De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kathmann c.s. (36200-VII, nr. 
68). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kathmann (36200-VII, nr. 69). 

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 motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kathmann c.s. (36200-VII, nr. 
71). 

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, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd 
en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bontenbal c.s. (36200-VII, nr. 
72). 

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 en JA21 voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de overige fracties erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Bouchallikh/Kath- 
mann (36200-VII, nr. 121, was nr. 74). 

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, BBB en FVD voor deze gewijzigde 
motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bouchallikh/Kathmann (36200- 
VII, nr. 75). 

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 motie hebben 
gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ceder/Bontenbal (36200-VII, 
nr. 76). 

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 SGP, het CDA, BBB, de PVV 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-Ceder/Dekker-Abdulaziz (36200- 
VII, nr. 78). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koekkoek/Kathmann (36200- 
VII, nr. 79). 

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 en 
het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van 
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koekkoek/Kathmann (36200- 
VII, nr. 80). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 
BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan 
en Lid Omtzigt voor deze motie hebben gestemd en de 
leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Leijten, SP. 

Mevrouw Leijten (SP): 

Voorzitter. De motie op stuk nr. 65, die bedoeld is om ervoor 
te zorgen dat iedereen een internetaansluiting krijgt in de 
toekomst, is aangenomen. Die was ontraden. We horen wel 
graag hoe de regering deze gaat uitvoeren. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. 
Mevrouw Beckerman. 

Mevrouw Beckerman (SP): 

Voorzitter. Ik wil ook graag een brief vragen. Het gaat om 
de aangenomen motie op stuk nr. 17 bij het vorige agenda- 
punt, agendapunt 4, over alles op alles zetten om de scha- 
deloosstelling voor de wateroverlast in Limburg en Noord- 
Brabant dit kalenderjaar af te ronden. 
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De voorzitter: 
Dank u wel. Ook dit zullen we doorgeleiden naar het kabinet. 
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