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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 8 december 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35925 X 
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid 
Omtzigt, CDA, JA21, BBB en PVV. 
Tegen: SP, PvdD, FVD, DENK, Groep Van Haga en BIJ1. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelfonds 
46 (Jasper van Dijk) over het terugdraaien van de bezuiniging op het COA 
 
Dit amendement dient samen met een amendement van het lid Jasper van Dijk op de 
begroting van het Defensiematerieelfonds (35 925 K, nr. 7) als dekking voor het 
amendement van het lid Jasper van Dijk op de begroting van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid (35 925 VI, nr. 28) met betrekking tot het terugdraaien van de bezuiniging op 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK en PvdD. 
 
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando 
Artikel 9 Algemeen 
18 (Stoffer en Piri) over middelen voor initiatieven waarin gewerkt wordt aan disciplinering, 
arbeidstoeleiding en resocialisatie 



 

 datum 8 december 2021 

 blad 2 
 

 
 

 
Dit amendement beoogt structureel € 1 miljoen te reserveren voor initiatieven waarin 
onder regie van Defensie gewerkt wordt aan disciplinering, arbeidstoeleiding en 
resocialisatie door veteranen van jongeren die problematisch gedrag vertonen of zelfs 
dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Daarbij kan worden voortgebouwd op het project 
Tweede Kans, en worden geleerd van de positieve ervaringen die in het verleden met het 
project De Uitdaging zijn opgedaan. Defensie stemt hierbij af met het Nederlands 
Veteraneninstituut, Jeugdzorg Nederland, de VO-raad en de MO-raad en de VNG. 
Veteranen hebben bijgedragen aan nationale en internationale vrede en veiligheid. Daarom 
verdienen zij respect en waardering. Vanuit haar bijzondere zorgplicht voor veteranen, 
werkt Defensie aan speciale voorzieningen gericht op maatschappelijke participatie van 
veteranen en een goede transitie van Defensie naar de burgermaatschappij. Het is daarom 
een goede zaak dat het budget ten behoeve van veteranen in 2021 met € 30 miljoen 
verhoogd wordt en de begroting structureel met € 20 miljoen verhoogd wordt. 
 
In het kader van een duurzaam waardevolle participatie van veteranen in de 
burgermaatschappij, is het van belang oog te hebben voor de bijzondere ervaring, kennis 
en vaardigheden die veteranen binnen Defensie hebben opgedaan. Denk aan samenwerken 
en leidinggeven onder stressvolle en/of gevaarlijke omstandigheden, maar ook aan 
(onderling) coachen, trainen, opleiden en disciplineren. Dergelijke vaardigheden kunnen in 
het bijzonder toegevoegde waarde hebben waar het gaat om de omgang met 
problematisch gedrag van jongeren/ leerlingen die dreigen af te glijden of terug te vallen in 
de criminaliteit. Op dit terrein liggen voor defensie (veteranen) enerzijds en jeugdzorg- en 
onderwijsinstellingen anderzijds dus mogelijkheden elkaar aan te vullen en te versterken. 
De dekking wordt gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van beleidsartikel 8, de 
uitgaven die betrekking hebben op de overige personele exploitatie op het vlak van 
opleidingen en sociaal beleidskader. 
Verworpen. Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, SGP, Lid 
Omtzigt, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
Artikel 10 Apparaat kerndepartement 
6 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters 
 
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband 
met de formatiereductie van voorlichters. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, PvdD, SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV, 
FVD en Groep Van Haga. 
 
 
 
 


