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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 21 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 X 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 

47  74 (Ten Broeke) c.s. 

De indieners willen met dit amendement de bezuiniging op innovatie, gedaan op TNO, 

verminderen. Dekking wordt gevonden bij de wervings- en rekruteringsbudgetten van de 

verschillende krijgsmachtdelen. 

Aangenomen. Tegen: PvdA 

 

Diverse artikelen 

48 (Bruins Slot)  c.s. 

Met dit amendement worden de kortingen op de oefenprogramma’s bij de operationele 

commando’s voor een bedrag van in totaal € 4 miljoen ongedaan gemaakt. Deze kortingen 

zijn onwenselijk gezien het grote belang van goede geoefendheid van militairen in het 

kader van het uitgangspunt «every soldier a rifleman», de achterstanden die er nu reeds 



 

 datum 21 december 2010 

 blad 2 

 

 

zijn op het gebied van geoefendheid, en het feit dat gebrek aan goede oefenmogelijkheden 

als «dissatisfier» ervaren wordt door het personeel.  

 

De dekking wordt incidenteel gezocht bij de budgetten voor werving bij de vier 

operationele commando’s. Daarmee wordt tevens beoogd de wervingsactiviteiten en de 

financiering ervan meer te «verpaarsen» binnen de Defensieorganisatie. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 


