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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 6 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 X 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 

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

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 1 Inzet 

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien 

14 (Knops en Hijum) 

Per 1 januari 2014 wordt de begroting van Defensie verhoogd met in totaal € 250 miljoen 

euro. Van dit bedrag is € 172 miljoen bestemd voor de uitvoering van 

crisisbeheersingsoperaties, onder artikel 1 Inzet. Daartoe wordt het beleidsartikel 

«uitvoeren crisisbeheersingsoperaties» binnen de HGIS-begroting opnieuw ingevoerd. Een 

bedrag van € 78 miljoen is bestemd voor de reguliere defensiebegroting, om pijnlijke 

bezuinigingsmaatregelen terug te draaien en gerichte versterkingen in operationele 

capaciteiten van de krijgsmacht mogelijk te maken, alsmede volledige compensatie van 

militairen voor de negatieve inkomenseffecten van de Wet Uniformering Loonbegrip.  

 

 

 



 

 datum 6 december 2013 

 blad 2 

 

 

Dekking voor dit amendement wordt dan ook gevonden door overheveling van de middelen  

binnen het Budget Internationale Veiligheid van de begroting van het Ministerie van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van het Ministerie 

van Defensie (Kamerstukken II, 2013/14, 33 750 XVII, nr. 16). Uitgaven voor de posten 

«beveiligen diplomaten en ambassades» en «veiligheidssectorhervormingen en 

vredesopbouw», nu begroot binnen het BIV, maar voorheen binnen de begrotingen van 

Buitenlandse Zaken, respectievelijk Ontwikkelingssamenwerking, zullen niet door Defensie 

gedaan worden, en dus binnen de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking geaccommodeerd moeten worden. 

Verworpen. Voor: CDA. 

 

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra 

35 (Hachchi en Sjoerdsma) 

Dit amendement regelt dat 0,6 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie (NIMH), als onderdeel van Stichting Wetenschappelijk 

Onderwijs en Onderzoek NLDA (SWOON), zodat zij samen met het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies (NIOD) onderzoek kan doen naar Nederlands en Indonesisch optreden 

tijdens de dekolonisatieperiode in Indonesië. 

               

Hiertoe is tevens een bedrag van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het Koninklijk Instituut 

voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 

Genocidestudies (NIOD), als onderdelen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW), middels het amendement Bergkamp/Sjoerdsma bij de begroting 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op stuk nummer 70 (Kamerstukken II 2013/14, 33 

750-VIII, nr. 70).  

 

De dekking voor deze amendementen wordt gevonden in de korting van het budget voor 

het Stabiliteitsfonds, waartoe het bij de begroting Buitenlandse Zaken ingediende 

amendement Sjoerdsma op stuk nummer 40 strekt (Kamerstukken II 2013/14, 33 750-V, 

nr. 40). 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 


