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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 Datum 10 januari 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33400 X 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 december 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, 

CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 6 

25 (Vuijk/Gunal-Gezer) 

Dit amendement beoogt het fonds CODEMO eenmalig te verhogen met €5 miljoen. Dekking 

voor dit amendement wordt gevonden door middel van een herprioritering binnen het 

artikel 6 Investeringen krijgsmacht, uit de vrijval op het investeringsartikel als gevolg van 

het later tot betaling komen van voorziene investeringsprojecten. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en 

SP. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Datum 20 december 2012 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
  

Artikel 1 en 5 

27 (De Roon) 

Dit amendement strekt er toe om € 42 miljoen van het budgetflexibele deel van 

Beleidsartikel 1 Inzet (de voorziening crisisbeheersingsoperaties) aan te wenden ten 

behoeve van de operationele capaciteit van de Koninklijke Marechaussee. Het kabinet zal in 

2013 € 42 miljoen uittrekken voor de inzet van Nederlandse Patriots in Turkije. Indiener is 

van mening dat Nederland geen Patriots moet stationeren langs de Turks-Syrische grens. 

De Nederlandse regering dient in de eerste plaats te zorgen voor meer veiligheid in 

Nederland en voor veilige Nederlandse grenzen.  

Indiener wil dan ook deze gelden beschikbaar stellen voor de binnen-landse taakstelling 

van de Koninklijke Marechaussee. De gemiddelde jaarsterktes van dit 

krijgsmachtsonderdeel lopen terug van 6 490 (in 2011) naar 5 987 (in 2016). In 2013 

zullen er 359 minder marechaussees werkzaam zijn bij Defensie dan in 2011, toen er met 

de reorganisatie werd begonnen. In 2013 zullen de totale uitgaven ten opzichte van 2012 

dalen met bijna 70 miljoen, terwijl de uitgaven aan uitsluitend de operationele eenheden 

met 60 miljoen afnemen.  

Ook de personele vullingsgraad van de marechaussee (92,8%) is ondermaats en voldoet 

niet aan de verwachtingen (98%). De Kmar kampt met een beperkte instroom en een 

verhoogde uitstroom, terwijl sommige functies simpelweg door Defensie niet worden 

gevuld met het oog op de reorganisatie. Voor behoud en werving dienen meer gelden te 

worden vrijgemaakt in 2013.  

Indiener is van mening dat de Koninklijke Marechaussee een ambitieuzere taakstelling 

moet krijgen op onder meer de bestrijding van illegale immigratie, grensoverschrijdende 

criminaliteit en terrorisme. Het is schrijnend om te zien dat dit belangrijke 

krijgsmachtsdeel te maken heeft met capaciteitsverlies terwijl tientallen miljoenen euro’s 

voor de verdediging van Turkije worden gebruikt. 

Verworpen. Voor: PVV. 

 

Artikel 6 

4 (Dijkgraaf/Schouten) 

Dit amendement beoogt het budget voor investeringen in de krijgsmacht te verhogen met 

een bedrag van ruim 25 miljoen euro. Op Defensie is de afgelopen jaren stevig bezuinigd. 

Dat heeft onder meer negatieve consequenties voor militaire oefenprogramma’s, 

onderhoud defensiematerieel, arbeidsvoorwaarden en voorraadvorming van munitiesoorten 

en reserveonderdelen. Met dit amendement krijgt Defensie iets meer lucht om de 

noodzakelijke verbeteringen aan te brengen op deze onderdelen.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement Dijkgraaf/Schouten 33 

400 VIII nr. 6, dat regelt dat de voorgenomen invoering van een landelijk verplichte 

eindtoets in het basisonderwijs evenals de in dat kader voorgenomen verplichting van het 

gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem niet doorgaat. 

Verworpen. Voor: SGP en ChristenUnie. 

 

 

 



 

 Datum 20 december 2012 

 blad 3 

 

 

Artikel 6 

5 (Dijkgraaf/Schouten) 

Dit amendement beoogt het budget voor investeringen in de krijgsmacht te verhogen met 

een bedrag van ruim 15 miljoen euro. Op Defensie is de afgelopen jaren stevig bezuinigd. 

Dat heeft onder meer negatieve consequenties voor militaire oefenprogramma’s, 

onderhoud defensiematerieel, arbeidsvoorwaarden en voorraadvorming van munitiesoorten 

en reserveonderdelen. Met dit amendement krijgt Defensie iets meer lucht om de 

noodzakelijke verbeteringen aan te brengen op deze onderdelen.  

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in het afschaffen van het emancipatiebeleid 

door middel van amendement Dijkgraaf/Schouten 33 400 VIII nr. 7. 

Verworpen. Voor: SGP en ChristenUnie. 

 

 

 

 


