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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

- Europese Zaken 

 

 

 datum 18 december 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34085 V 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het 

jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks, 

de PvdA en de SP stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 3 Europese Samenwerking 

3  4 (Merkies) dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. 

 

Dit amendement regelt dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. Hiermee 

wordt voorkomen dat Nederland wordt gestraft voor goed gedrag.  Nederland heeft haar 

data in tegenstelling tot andere lidstaten wel goed op orde en zelfs gewijzigd. Nederland 

moet om die reden niet overgaan tot betaling. Logischerwijs vervalt dan de korting van 

2014 en 2015. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

 

 



 

 datum 19 december 2014 

 blad 2 

 

 

Artikel 3 Europese Samenwerking 

5 (Omtzigt) over het nu niet betalen van een bedrag van ca. 1,1 miljard euro aan de EU. 

 

De regering vraagt de Tweede Kamer toestemming om 1,1 miljard euro over te maken 

naar Brussel. Echter, zij wil alle documenten die hier betrekking op hebben, geheim 

houden. Ondanks meerdere vragen weigert de regering de brief van de PV in Brussel van 

17 oktober of het verzoek om betaling van de commissie van 21 november aan de Kamer 

te sturen. Ook de rest van de correspondentie met de Europese Commissie is geheim.  

Verder worden de statistieken pas het komend jaar gecontroleerd. 

Daarom wil het CDA eerst alle stukken zien voordat er gesproken kan worden over een 

betaling aan de EU. En stelt zij voor om dit bedrag niet nu te betalen. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP.  

 


