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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 23 april 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35280 
 
Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet 
defensiematerieelbegrotingsfonds) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 22 april 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en 
Van Haga. 
Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel 3, derde lid 
9  15 (Voordewind c.s.) over het opsplitsen van defensiematerieel in afzonderlijke 
begrotingsartikelen. 
 
Door artikel 1 Materieel van het fonds, behorende bij de begrotingsstaat van het 
Defensiematerieelbegrotingsfonds, verder op te splitsen, namelijk door de subartikelen om 
te zetten in afzonderlijke begrotingsartikelen, zal de Kamer de afzonderlijke 
investeringsbudgetten voor o.a. maritiem materieel, landmaterieel, luchtmaterieel en 
defensiebreed materieel formeel kunnen autoriseren. Deze opsplitsing van dit artikel kan 
het budgetrecht verder versterken. Het gaat dan om opsplitsing in deze artikelen: maritiem 
materieel, landmaterieel, luchtmaterieel, en defensiebreed materieel.  



 

 datum 23 april 2020 

 blad 2 
 

 
 

Als gevolg hiervan zal de Kamer dan de budgetten voor o.a. maritiem materieel, 
landmaterieel, luchtmaterieel en defensiebreed materieel formeel autoriseren.  
Verdere opsplitsing kan tevens leiden tot betere informatievoorziening. Volgens de 
begrotingsvoorschriften zullen dan meer mutaties ook moeten worden toegelicht, waardoor 
de Kamer beter inzicht krijgt. 
Aangenomen met algemene stemmen.  
 
 
Moties 
 
10  16 (Diks) over aparte subartikelen voor Defensiematerieel-projecten die zijn 
aangemerkt als groot project. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en de PVV. 
 
11 (Diks) over het opnemen van personele kosten.  
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
12  (Karabulut) over de periode van het DMF beperken tot een regeerperiode of maximaal 
vier jaar.  
Verworpen. Voor: SP, PvdD, Van Kooten-Arissen en de PVV.  
 
13 (Kerstens) over een voorstel voor de wijze van omgaan met de valutaproblematiek. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
14 (Stoffer/Voordewind) over de bevordering van digitale veiligheid. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 


