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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 december 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Defensie 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30300 X  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor 

het jaar 2006 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005 
aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 24 begrotingsstaat 
34 → 48 → 56 (Herben c.s.) 
Met dit amendement wordt de korting op het personeelsbestand van de KMar ongedaan 
gemaakt voor het jaar 2006. Indieners willen bereiken dat de totale mindering, lopend tot 
2010, ongedaan gemaakt wordt. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig die oploopt tot 17 
mln in 2010. De dekking hiervoor wordt gevonden in de achterblijvende personeelsreductie 
op het volume FTE’s rijksambtenaren, zoals weergegeven in de Trendnota Arbeidszaken 
Overheid, arbeidsvolume, tabel 6.1.1.2. Uit deze tabel blijkt dat de afbouw van het totaal 
volume van het aantal rijksambtenaren zoals is overeengekomen in het Hoofdlijnen-akkoord 
achterblijft. De KMar is een van de uitgezonderde diensten ten aanzien van deze reductie. 
Voor het jaar 2006 wordt volstaan met het overhevelen van 20 FTE (totaal is dat 1 miljoen 
euro) van Defensie naar de KMar. De komende jaren zal de dekking gevonden op het totale 
volume van de rijksambtenaren.  
Aangenomen. Tegen stemde de fractie van GroenLinks. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 25 begrotingsstaat 
13 (Karimi)  
Dit amendement strekt ertoe het bedrag dat de regering uittrekt voor het aanschaffen van 
TacTom-raketten terug te brengen tot nul. De aanschaf van TacTom-raketten is een 
investering in hogere delen van het geweldsspectrum waarmee een groot bedrag is gemoeid. 
Indiener meent dat de aanschaf van dergelijke aanvalswapens niet strookt met het 
Nederlandse streven de internationale vrede en stabiliteit te dienen en een bijdrage te leveren 
aan de binnenlandse en buitenlandse orde en veiligheid. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
 
MOTIES 
 
18 (Eijsink c.s.) over medezeggenschap tijdens de (onder)officiersopleidingen 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, VVD, CDA, 
ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn. 
 
19 (Eijsink c.s.) over volledige invoering van de Wet op de ondernemingsraden bij Defensie 
en aansluiting van de medezeggenschap op deze wet 
Afgevoerd van de agenda op 22 november 2005. 
 
20 (Veenendaal) over het beschikbaar stellen van functies bij Defensie aan jongeren die met 
een goed gevolg een Glen Mills school hebben doorlopen 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
21 (Herben) over het ongedaan maken van de geplande reductie van de Koninklijke 
Marechaussee 
Afgevoerd van de agenda op 22 november 2005. 
 
35 (Blom) over afzien van de voorgenomen aanschaf van tactische Tomahawk kruisraketten 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak. 
 
36 (Blom en Van Velzen) over beëindiging van Nederlandse deelname aan de SDD-fase van 
de JSF 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
37 (Blom en Van Velzen) over het niet nemen van een principebesluit over opvolging van de 
F-16 in deze kabinetsperiode 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
38 (Kortenhorst en Szabó) over een krijgsmachtbrede inventarisatie van kostenverhogende of 
-beperkende regelgeving 
Aangenomen. Voor stemden D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF 
en Groep Nawijn. 
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39 (Van Velzen) over het niet aanschaffen van 30 TACTOM's 
Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks. 
 
40 (Van Velzen) over het beschikbaar stellen van de capaciteit voor één vredesmissie per jaar 
voor de leniging van noodhulp in het buitenland 
Verworpen. Voor stemde de fractie van SP. 
 
41 (Van Velzen) over diplomatieke inspanningen om een aangepast Verdrag van Ottawa over 
moderne clustermunitie 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
42 (Herben c.s.) over het verstrekken van ongedateerde NS-dagkaarten aan veteranen 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
43 (Herben) over structurele verhoging van de Defensie-uitgaven 
Verworpen. Voor stemden SGP, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn. 
 
44 (Huizinga-Heringa c.s.) over een structurele voorziening voor vervanging van verloren 
gegaan noodzakelijk materieel 
Verworpen. Voor stemden D66, Groep Wilders, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep 
Nawijn. 
 
45 (Van der Staaij c.s.) over een structurele verhoging van het personele en materiële 
Defensiebudget 
Verworpen. Voor stemden ChristenUnie, Groep Wilders, SGP, LPF en Groep Nawijn. 
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