
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar
2011 (32500-X).

(Zie vergadering van 8 december 2010.)

In stemming komt het amendement-Ten Broeke c.s. (stuk
nr. 74, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD,
de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit
amendement hebben gestemd en de aanwezige leden
van de fractie van de PvdA ertegen, zodat het is
aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amende-
ment de overige op stuk nr. 74 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Wilt u een stemverklaring afleggen, mevrouw Eijsink?
Ik had het gemist, excuus.
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Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. De Algemene
Rekenkamer schreef in december 2009 in een alarmerend
rapport: ″De informatie die de minister van Defensie elke
maand krijgt over de operationele gereedheid van
defensie-eenheden kent wezenlijke tekortkomingen. Deze
informatie stelt de minister niet in staat zich een volledig
en juist beeld te vormen over de feitelijke situatie van de
inzetbaarheid van Nederlandse militairen en materieel.″

Onze krijgsmacht en de mensen die er werken, gaan
ons zeer aan het hart. De situatie bij Defensie is en blijft
zorgwekkend. De minister heeft veel van onze zorgen
niet kunnen wegnemen. Sterker nog, op een aantal
punten zijn die groter geworden. Suggesties van onze
kant voor de nog te ontvangen beleidsbrief zijn terzijde
geschoven. Daar waar de minister-president ons opriep
mee te denken, blijkt van een handreiking geen sprake.

Politieke sturing en controle door de Kamer is op basis
van deze situatie feitelijk niet mogelijk. Nu ons voorstel
voor een onderzoek door de Kamer zelf is verworpen,
kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor deze
begroting. Om die reden zien wij ons dan ook genood-
zaakt tegen de begroting 2011 te stemmen.

In stemming komen de amendementen-Bruins Slot c.s.
(stuk nrs. 48, I en II).
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De voorzitter: Ik constateer dat deze amendementen
met algemene stemmen zijn aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van deze amende-
menten de overige op stuk nr. 48 voorkomende
amendementen als aangenomen kunnen worden
beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Ten
Broeke c.s. (stuk nrs. 74, I tot en met V) en de
amendementen-Bruins Slot c.s. (stuk nrs. 48, I tot en met
VIII).

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