Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 23 maart 2005
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
29869

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van
de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van
de subsidiegrondslag

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 maart 2005 aangenomen
door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie,
SGP en CDA stemden voor.

De aanwezige leden van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden
tegen onderdeel E en de onderdelen 1 en 2 te hebben gestemd.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel E
9 (Van der Staaij en Slob)
In dit amendement wordt de verdeelsleutel van subsidiebedragen voor het algemeen deel van
de subsidie in die zin aangepast dat de maatstaf kamerzetels en de maatstaf ledental zich
verhouden als tweederden tot eenderde in plaats van de verhouding 80%:20%.
Ingetrokken

Artikel I, onderdeel E
8 (De Wit)
Met dit amendement wordt de verhoging van de subsidies geschrapt omdat deze in geen
verhouding staat tot de bezuinigingen die door deze Kamer aan gezondheidszorg, sociale
zekerheid, onderwijs enz. zijn opgelegd.
Verworpen. Voor: SP, Groep Wilders, ChristenUnie, SGP en LPF

Amendementen zijn in de 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.

Artikel I onderdeel E
10→12 (Van der Staaij c.s.)
In dit amendement wordt het deel van de subsidie ten behoeve van de politieke
jongerenorganisaties (zowel het budget per zetel als het budget per lid) met hetzelfde
percentage (35%) verhoogd als de totale subsidie ten behoeve politiek-wetenschappelijke
instituten. De verhoging van het algemeen deel van de subsidie (het bedrag per zetel en het
ledenbudget) is daartoe verminderd.
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP

Artikel I, onderdeel E
11 (Van der Ham c.s.)
In dit amendement wordt de verdeelsleutel van subsidiebedragen voor politieke
jongerenorganisaties in die zin aangepast dat de maatstaf ledental en de maatstaf kamerzetels
zich verhouden als tweederde tot eenderde.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP

Artikel I toevoegen onderdeel
13 (Duijvendak)
Dit amendement dient ertoe te bewerkstelligen dat alleen giften aan politieke partijen van
personen mogelijk zijn, en niet meer van bedrijven en instellingen.Dit is nodig om (de schijn
van) belangenverstrengeling tussen bedrijven, instellingen en politieke partijen tegen te
gaan.Door de verhoging van de subsidie van de overheid is sponsoring door bedrijven
en instellingen ook geen financiële noodzaak.
Om te voorkomen dat via een «sluiproute» van natuurlijke personen toch belangen van
bedrijven of instellingen van invloed zijn op politieke partijen, moet openheid betracht
worden over de giften van personen. De regels uit de huidige wet, zoals vervat in artikel 18
worden met dit amendement van toepassing op giften van natuurlijke personen, waarbij
de drempel wordt verlaagd tot € 50.Het bedrag van € 50 komt overeen met de drempel die in
het wetsvoorstel Wet verkiezing burgemeester wordt gehanteerd.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak

MOTIES
14 (Dubbelboer c.s.) over steun van de Rijksoverheid voor landelijke koepels
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP en
LPF
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