
Motie over  het onderschrijven van het belang van (vervangings)investeringen 

in defensiematerieel 

De PvdA in congres bijeen op 14 en 15 januari 2017 te Utrecht, 

Overwegende dat: 

 Het belangrijk is dat oorzaken (van conflicten) worden bestreden. 

Internationale samenwerking, in de EU, de NAVO en de VN, een absolute 

noodzaak is om steun te geven aan mensenrechten, vrede en veiligheid, 

democratie en economische voorspoed (pg 9) 

 Vrede brengen en  veiligheid beschermen de belangrijkste opdracht is in deze 

tijd waarin instabiliteit en onveiligheid zo’n grote invloed hebben op zoveel 

mensenlevens (pg 57) 

 Ook militair ingrijpen nodig kan zijn om een politieke oplossing tot stand te 

brengen als daar een solide internationale rechtsgrondslag voor bestaat (pg 

58) 

 Nederland een van de aantrekkelijkste landen is om in te leven, dankzij onze 

vrijheid, democratie en welvaart. En dat dit verantwoordelijkheid met zich mee 

brengt. Wie welvarend is heeft de kans om het leven van anderen te 

verbeteren (pg  57) 

Constaterende dat: 

 De PvdA kiest voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de 

collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het 

buitenland en bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in 

Nederland. Waarbij deze taken alleen kunnen worden volbracht met 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, goed materieel en voldoende training voor 

onze militairen  (pg 58) 

 De PvdA ervoor kiest om in landen waar prille vrede ontstaat langdurig 

aanwezig te zijn, via een VN, EU of NAVO missie, via 

ontwikkelingsprogramma’s of een via combinatie (pg 58) 

 De PvdA inzet op extra investeringen in internationale vrede en veiligheid 

waarbij ontwikkeling, diplomatie en defensie in samenhang met elkaar worden 

gezien (pg57) 

 De PvdA zij  aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren 

(pg 58) 

 De PvdA het defensiebudget wil verhogen zodat de basisgereedheid op orde 

wordt gebracht en zodat operaties die duurzame ontwikkeling mogelijk maken 

in kwetsbare landen blijvend gesteund kunnen worden (pg 58) 

Vraagt het Partijbestuur en de betrokken woordvoerder(s) in Staten Generaal te 

onderschrijven dat bovenstaand uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma 

weliswaar stijgende uitgaven voor defensie mogelijk maken, maar dat het creëren 

van financiële ruimte voor het herstellen van de basisgereedheid onvoldoende is. 

Ook dient er een positieve grondhouding te zijn voor het creëren van financiële 



ruimte voor noodzakelijke (vervangings)investeringen in militair materieel. En gaat 

over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 

Als de PvdA zij aan zij staat met de mensen die het werk voor defensie uitvoeren en 

kiest voor een krijgsmacht die goed is toegerust op deelname aan de collectieve 

verdediging van het NAVO-grondgebied, vredesmissies in het buitenland en 

bijdragen aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland, moet 

geaccepteerd worden dat deze taken alleen duurzaam worden volbracht als er ook 

voldoende financiële ruimte is voor (vervangings)investeringen in materieel.  

Als we van onze militairen verlangen dat ze voor het realiseren van onze idealen hun 

leven riskeren geeft ons dat de verplichting ze tijdig te voorzien van kwalitatief 

hoogwaardig  en modern materieel.  

  


