
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over het onderdeel personeel
van de begroting van het ministerie van Defensie
voor het jaar 2010, te weten:
- de motie-Jasper van Dijk over verlagen van het
ambitieniveau van de krijgsmacht (32500-X, nr. 17);
- de motie-Bruins Slot c.s. over vergroting van het
reservistenbestand (32500-X, nr. 18);
- de motie-Hachchi c.s. over universitaire diploma’s voor
afgestudeerden aan de NLDA (32500-X, nr. 19);
- de motie-Hachchi over een extra kwaliteits- en
integriteitstoets voor medewerkers van opleidingsinstel-
lingen (32500-X, nr. 20);
- de motie-Hernandez over in proportie brengen van het
aantal hoge officieren (32500-X, nr. 21);
- de motie-Hernandez over marginaliseren van het aantal
civiele personenauto’s (32500-X, nr. 22);
- de motie-Hernandez over gewetensbezwaren van
islamitische militairen bij de Nederlandse krijgsmacht
(32500-X, nr. 23);
- de motie-Hernandez over een interdepartementaal
cyberagentschap (32500-X, nr. 24);
- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over
geen prioriteit aan politietaken voor de krijgsmacht
(32500-X, nr. 25).

(Zie wetgevingsoverleg van 22 november 2010.)

De voorzitter: De motie-Hernandez (32500-X, nr. 21) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er te veel hoge officieren bij Defensie
werken, waarbij 468 kolonels en 96 generaals;

overwegende dat er zo min mogelijk op operationele
capaciteiten moet worden bezuinigd en er zo veel
mogelijk op efficiency moet worden ingezet bij de
besparingen;

verzoekt de regering, het aantal generaals en kolonels in
lijn te brengen met een evenwichtige opbouw van het
militaire personeelsbestand en defensiebreed een
onderzoek in te stellen naar de systematiek van
promoties bij vlag- en opperofficieren en kritisch te kijken
naar het aantal promoties en het nut en de noodzakelijk-
heid daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75 (32500-X).
De motie-Hernandez (32500-X, nr. 24) is in die zin

gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het regeerakkoord is opgenomen
dat er een integrale aanpak van cybercrime komt;

overwegende dat cybercrime en cyberwarfare onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden, steeds frequenter
plaatsvinden en tot de grootste bedreigingen voor de
nationale veiligheid behoren;

overwegende dat cybercrime en cyberwarfare kunnen
leiden tot grootschalige maatschappelijke ontwrichting
en derhalve een inbreuk vormen op onze soevereiniteit
en nationale veiligheid;

overwegende dat het ministerie van Defensie verant-
woordelijk is voor de verdediging van het Koninkrijk op
een groot aantal uiteenlopende veiligheidsrisico’s;

verzoekt de regering, in de aangekondigde beleidsbrief
2011 met een visie te komen over de aanpak van
cybercrime/cyberwarfare waarin het ministerie van
Defensie leidend is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Hernandez en Knops. Naar mij blijkt, wordt de indiening
van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (32500-X).
De motie-Hernandez (32500-X, nr. 22) is in die zin

gewijzigd (32500-X, nr. 77) en nader gewijzigd dat zij
thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering grootschalige bezuinigin-
gen moet doorvoeren op Defensie;

overwegende dat er zo min mogelijk op operationele
capaciteiten moet worden bezuinigd en er zoveel
mogelijk op efficiency en het terugdringen van de
overhead moet worden ingezet bij de besparingen;

verzoekt de regering, kritisch te kijken naar het nut en de
noodzakelijkheid van het aantal van 5924 civiele
dienstauto’s bij Defensie en in de beleidsbrief in het
voorjaar van 2011 met concrete voorstellen te komen om
een groot deel van het civiele wagenpark te reduceren,
inclusief de 37 luxe personenauto’s met chauffeur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader
gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (32500-X).

Tweede Kamer Stemmingen
14 december 2010
TK 34 34-13



De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.
(32500-X, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans is
ondertekend door de leden Wiegman-van Meppelen
Scheppink, Eijsink en Van der Staaij. Naar mij blijkt,
wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (32500-X).
Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties

kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32500-X,
nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en D66 voor deze motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (32500-X,
nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de
SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi c.s. (32500-X,
nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hachchi (32500-X, nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks,
D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hernandez
(32500-X, nr. 75).

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Hernandez
(32500-X, nr. 78).

De voorzitter: Ik constateer dat deze nader gewijzigde
motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hernandez (32500-X, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd
en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hernandez/Knops
(32500-X, nr. 76).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de
ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde

motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van
Meppelen Scheppink c.s. (32500-X, nr. 79).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks,
D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Hachchi (D66): Voorzitter. Mijn fractie wenst
geacht te worden bij de stemming over de motie op stuk
nr. 17 tegen te hebben gestemd.

De voorzitter: De motie blijft daarmee verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Mijn fractie was
juist vóór de motie op stuk nr. 17!

De voorzitter: Idem!

Voorzitter

Tweede Kamer Stemmingen
14 december 2010
TK 34 34-14


