Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Directie Inhoud

De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking

datum

8 december 2021

Betreffende wetsvoorstel:
35925 K
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 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 amendement
Artikel 2 Maritiem materiaal
Artikel 7 Bijdrage andere begrotingen Rijk
7 (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 Ministerie van Defensie (35 925 X, nr. xxx) 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. xxx) met betrekking tot het terugdraaien van de bezuiniging op
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het staat de regering vrij om de verlaging van
het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag te spreiden over meerderere
beleidsartikelen die betrekking hebben op materieel mits die artikelen zien op materieel dat
wordt ingezet in het hoogste geweldsspectrum.
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK en PvdD.

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.

