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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 9 april 2008 

 

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
29976 (R 1780) Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York 

totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het 

kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  8 april 2008 aangenomen door aangenomen door de Tweede 
Kamer.  PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

stemden voor. 
 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 2, artikel 1a, vijfde lid 
10  14 (Eijsink/Voordewind) 

Het wetsvoorstel zoals het nu voorligt voorziet er in dat de aspirantmilitair ambtenaar na 
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar «van rechtswege» de status van militair 
ambtenaar verkrijgt, zonder dat hij of zij zich daartoe ooit schriftelijk bereid heeft 
verklaard. Bovendien is in het wetsvoorstel voor de aanstelling van aspirant-militair 

ambtenaar slechts de schriftelijke instemming van de «wettelijke vertegenwoordigers» 
vereist. Met een schriftelijke instemming tot aanstelling van militair ambtenaar wordt een 
extra waarborg ingebouwd voor de vrijwilligheid van de indiensttreding tot de krijgsmacht. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 2, artikel 1a 
12 (Poppe) 
Met dit amendement wordt aangesloten bij de al eerder door de SP 
ingenomen principiële stellingname dat aan de minimum leeftijd van 18 
jaar voor indiensttreding in de krijgsmacht moet worden vastgehouden en 

bij de geest van het Facultatief Protocol. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 



 

 datum 9 april 2008 
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Artikel 2, artikel 1a, derde lid 
13 (Poppe) 

Met dit amendement wordt aansluiting beoogd bij het in de artikelsgewijze toelichting bij 
de toevoeging van artikel 1a aan de Militaire Ambtenarenwet 1931 gestelde, dat: «Zij 
mogen dus niet worden uitgezonden, [...] noch voor andere operaties, opdat zij op geen 
enkele wijze bij een gewapend conflict betrokken kunnen worden. (29 976, nr. 3, p. 5). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk  
 
Artikel 2, artikel 1a, derde lid 

11 (Eijsink) 
Met dit amendement wordt aansluiting beoogd bij de regels die gelden 

voor de opleiding bij andere veiligheidsinstanties, zoals politie. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 
  

Moties 
 
16 (Voordewind) over het beperken van schietoefeningen met scherp door "aspirant-
militairen" 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 


