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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 7 december 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35000 X 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 december 201 aangenomen door de Tweede Kamer.  

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en de PVV. 

Tegen: SP, PvdD, DENK en FvD. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel 6 Investeringen krijgsmacht 

Artikel 10 Apparaat kerndepartement 

33 (Diks) over 25 miljoen investeren in cyberdefensie. 

 

Met dit amendement wordt een bedrag van € 25 miljoen toegevoegd aan het budget voor 

het Defensie Cyber Commando en de MIVD, waarbij de indiener uitgaat van een structureel 

(meerjarig) karakter van deze investering. Met dit amendement beoogt de indiener een 

significante impuls te geven aan de opbouw van een stevige cyberdefensie. Cyber-warfare 

is een zeer actuele dreiging, die in de nabije toekomst eerder groter dan kleiner zal 

worden. De door Defensie en de veiligheidsdiensten geboekte successen in het verdedigen 

tegen cyberoffensieven verdienen lof, maar zijn geen garantie dat de huidige capaciteit ook 

in de toekomst voldoende zal zijn.  
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Met het huidige budget is Defensie niet in staat om meerdere cyberoperatie tegelijkertijd 

uitvoeren. Gelet op de opkomst van hybride oorlogsvoering acht de indiener het wenselijk 

om een extra investering op cyberdefensie te doen, bovenop de reeds door dit kabinet 

toegevoegde middelen. De indiener laat het kabinet de ruimte om het toegevoegde budget 

te verdelen over de posten MIVD en Bestuursstaf, waaronder het Defensie Cyber 

Commando valt, op artikel 10 van de begroting. Het amendement wordt gedekt uit de 

juridisch niet-verplichte middelen op de post Opdracht Voorzien in nieuw materieel van 

artikel 6 van de begroting (investeringen krijgsmacht). 

Verworpen. Voor: GroenLinks, DENK en 50PLUS. 

 

Artikel 6 Investeringen krijgsmacht 

Artikel 12 Nog onverdeeld 

42 (Kersten en Karabulut) over een (hogere) eenmalige uitkering. 

 

In de Defensienota 2018 wordt gesproken over «allereerst investeren in onze mensen». De 

mannen en vrouwen van Defensie verdienen waardering, ook in hun portemonnee. Die 

waardering is hard nodig om hun vertrouwen in de organisatie te vergroten.  

De cao is een geëigend middel daartoe. Tot nu toe is echter geen goede cao tot stand 

gekomen. Onlangs zijn, na een eerder massaal verworpen onderhandelingsresultaat, de 

onderhandelingen daartoe heropend. Omdat die naar verwachting niet direct tot resultaat 

zullen leiden en een blijk van waardering voor de mensen van Defensie zonder meer op 

zijn plaats is, wordt met dit amendement geld (te weten 20 miljoen euro) vrijgemaakt voor 

een (hogere) eenmalige uitkering zonder dat dit een koste gaat van de onderhandelings- 

c.q. loonruimte bij bedoelde onderhandelingen. De middelen die aan artikel 12 worden 

toegevoegd, zijn bedoeld om deze eenmalige uitkering mogelijk te maken. De dekking voor 

dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 6. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien 

41 (Karabulut en Kerstens) over meer middelen voor het personeel. 

 

De ondertekenaars willen dat in de Defensiebegroting meer middelen beschikbaar komen 

voor het personeel dan voorzien, als bijdrage aan de oplossing van de problemen van het 

personeel. Met deze middelen worden goede arbeidsvoorwaarden, pensioenen en veiligheid 

mede mogelijk gemaakt. Voor 2019 moet het bedrag van € 110 miljoen dat daarvoor was 

gereserveerd ter beschikking worden gesteld. Dit bedrag wordt toegevoegd aan artikel 12 

Nominaal en onvoorzien, zodat Defensie dit bedrag gedurende 2019 op de juiste wijze kan 

verdelen over de relevante beleidsartikelen. De dekking wordt gevonden in de vanuit het 

regeerakkoord voor Defensie gereserveerde middelen van € 110 miljoen op de Aanvullende 

post algemeen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, DENK, PVV en FvD.  


