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[LOGO]  Den Haag, 19 november 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Defensie  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25447 Eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan twee doch minder dan vijf jaren 

hebben gediend (Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen)  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 november 1997 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

Art 1 ond b 
12 (Van Ardenne-Van der Hoeven) 
Door dit amendement worden herhalingsoefeningen meegeteld bij de berekening van de werkelijke 
dienst. 
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA CDA GN AOV U55+ CD Hendriks 
 
art 1 ond c 
8 → 17 (Zijlstra cs) 
Dit amendement geeft weduwen die in het huwelijk zijn getreden met veteranen nadat deze hun 
diensttijd vervulden eveneens recht op een uitkering. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 

art 1 ond b 
11 (Van Ardenne-Van der Hoeven ea) 
Dit amendement heeft tot doel ook aan de zgn. employés speciale diensten die bij de 
veiligheidsdienst Mariniersbrigade in het voormalige Nederlands-Indië in dienst waren een eenmalige 
uitkering toe te kennen. 
Verworpen. Voor: GL SP GPV SGP RPF CDA GN AOV U55+ CD Hendriks 
 
art 1 ond c 
13 (Van Waning) 
Dit amendement brengt weduwen die binnen twee jaar na afloop van de werkelijke dienst met de 
militair in het huwelijk zijn getreden onder de werking van de wet. 
Vervallen door aanvaarding van amendement op nr. 17. 
 
 
art 2 
15 (R.A. Meyer ea) 
De erkenning wegens extra langdurige dienst onder bijzonder omstandigheden, moet zwaarder 
wegen dan de overweging van de financiële compensatie van het pensioennadeel. Dit amendement 
brengt de wettekst in overeenstemming met de memorie van toelichting. 
Verworpen. Voor: GL SP SGP CDA GN AOV U55+ CD Hendriks 
 
7 (Zijlstra) 
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat "niet de financiële compensatie van het 
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pensioen-nadeel voorop staat maar de erkenning wegens extra langdurige dienst onder bijzondere 
omstandigheden". Dit amendement brengt de wettekst met die stelling in overeenstemming. 
Ingetrokken. 
 
9 → 10 (Van Ardenne-Van der Hoeven) 
Dit amendement heeft tot doel dat degenen die indertijd wel recht hadden maar geen beroep hebben 
gedaan op de zogeheten vijfjarenregeling (7500-guldenregeling) ook een beroep op deze regeling 
kunnen doen. 
Ingetrokken. 
 
 
 
 


