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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 commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

 
 datum 9 december 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35570 X 
 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV en FVD.  
Tegen: Tegen: SP, DENK en PvdD. 
 
Verworpen amendement 
 
Artikel 2 Koninklijke Marine 
17 (Fritsma en De Roon) over middelen voor oefeningen door het Korps Mariniers. 
 
Met dit amendement wordt het budget van de Koninklijke Marine verhoogd met een bedrag 
van € 4.612.000. Vanwege structureel hogere kosten heeft de Koninklijke Marine onlangs 
besloten te snijden in de plannen voor het jaar 2021. Indieners willen deze 
kostenbesparingen deels terugdraaien. De indieners willen dat de extra middelen specifiek 
worden aangewend om het Korps Mariniers meer financiële ruimte te geven. De indieners 
constateren dat enkele oefeningen wegens geldgebrek zijn geannuleerd. Met de verhoging 
willen indieners de elitetroepen weer in staat stellen volgens de oorspronkelijke planning te 
oefenen. Het eventueel resterende bedrag komt ook het Korps Mariniers ten goede, voor 
investeringen in materieel en/of oefenfaciliteiten. Daar is het Nederlands (veiligheids-) 
belang bij gebaat. Dekking voor dit amendement is amendement 35570-V nr. 61. 
Verworpen. Voor: Krol, 50PLUS, SGP, PVV en FVD.  


