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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 
 

 Den Haag, 17 december 2004 

 

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: 

 

29800 VII  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2004 met 

algemene stemmen aangenomen 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Stemming 16 december 2004 

 

Begrotingsstaat artikel 4 Partners in veiligheid 

Begrotingsstaat baten-lastendienst ITO 

14 (Spies en Fierens) 

Dit amendement strekt ertoe het project HARTSLAG te Heerlen conform eerdere 

toezeggingen subsidie toe te kennen. Hartslag is een vernieuwend project dat als voorbeeld 

voor de aanpak in andere steden kan dienen. 

Deze financiering dient nadrukkelijk mede om de verspreiding van de bij dit project opgedane 

kennis en ervaringen aan andere gemeenten mogelijk te maken. 

Dekking zal gevonden worden in het afromen van het eigen vermogen van de Organisatie 

Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO). 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie en SGP 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Stemming 16 december 2004 

 

Begrotingsstaat artikel 1 Grondwet en democratie 

Begrotingsstaat artikel 2 Politie 

24 (Straub en Van Heemst) 

Dit amendement dient tot behoud van de kennis en ervaring van de Stichting voor 

Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP). Deze stichting kent een langdurige bestuurlijke 

en financiële relatie het ministerie van BZK. Onder andere hierdoor gefaciliteerd, heeft 

SMVP een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de rol van de politie in onze 

samenleving. Om deze rol tenminste instand te houden tot het moment dat deze kennis en 

ervaring elders kan worden ondergebracht, is een behoud van de subsidierelatie met BZK 

tijdelijk gerechtvaardigd. 

De dekking van dit amendement wordt gevonden in verlaging van artikel 1 Grondwet en 

democratie en meer specifiek in een verlaging van € 60 000 voor de invoering van een nieuw 

kiesstelsel in 2005. Hiervoor is in de ontwerpbegroting 2005 € 2,5 mln begroot. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

Begrotingsstaat artikel 2 Politie 

Begrotingsstaat artikel 5 Nationale Veiligheid 

5 (Wilders) 

Dit amendement heeft als doel een half miljard euro structureel extra te besteden aan extra 

politie en het bestrijden van terrorisme. 400 miljoen euro daarvan wordt ter beschikking 

gesteld voor extra politieagenten en 

100 miljoen euro voor het bestrijden van terrorisme. Het kabinet investeert onvoldoende in 

extra agenten voor de veiligheid in het land en ook de extra gelden voor de AIVD worden 

door de indiener als onvoldoende ervaren. 

Met de 400 miljoen extra op de politiebegroting vanaf 2005 kan de politiesterkte in de 

komende jaren geleidelijk groeien met 5 500 a 6 000 fte’s, waarvan het grootste deel (ca 75%) 

executief en slechts 25% administratief-technisch personeel. Voor het opleiden van een 

dergelijke groep executieven zal in de eerste jaren een substantiële uitbreiding (en later weer 

afbouw) van de opleidingscapaciteit noodzakelijk zijn, waarvoor minimaal 100 miljoen euro 

per jaar nodig is (te financieren uit het structurele budget van 400 mln). 

De 100 mln extra structureel voor terrorismebestrijding zal volgens de reeds nu gehanteerde 

verdeling als volgt worden besteed: 15 miljoen euro voor extra AIVD-personeel (ongeveer 

150 extra mensen), 80 mln euro voor de keten van rechtshandhaving (OM, rechterlijke macht, 

cellencapaciteit etc) en 5 mln euro extra voor de post Vreemdelingen (IND) vanwege de aan 

de terrorismebestrijding verbonden tijdelijke opvang en uitzetting van personen. 

De dekking van de totale aan dit amendement verbonden extra uitgaven van 500 mln euro 

structureel wordt gevonden in de begroting van Buitenlandse Zaken door het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking met 500 mln te verlagen. Van artikel 2 wordt 105 miljoen euro 

gekort het totaalbedrag van 524 miljoen euro (waarbij met name gedacht wordt aan goed 

bestuur en 70% van de gelden die beleidsmatig gereserveerd zijn of nog niet zijn ingevuld). 

Van artikel 4 wordt het totaalbedrag van 859 miljoen euro verlaagd met 215 miljoen euro. 

Van artikel 5 wordt het totaalbedrag van 1.19 miljard euro verlaagd met 180 mln euro. 

Zie ook de amendementen 29 800 V, nr. 3 en 29 800 VI, nr. 3. 

Verworpen. Voor: Groep Wilders en LPF 
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Begrotingsstaat artikel 2 Politie 

Begrotingsstaat artikel Functioneren Openbaar Bestuur 

13 (Eerdmans) 

Dit amendement beoogt de verhoging van de subsidiëring van politieke partijen met 5 miljoen 

euro ongedaan die vorig jaar is ingezet, voor dit jaar ongedaan te maken. Indiener ziet niet in 

waarom in tijden van zware bezuinigingen op vrijwel elk beleidsterrein, politieke partijen er 

geld bij zouden moeten krijgen. Daarnaast ziet de indiener het verhogen van de subsidie van 

politieke partijen zoals wij die nu kennen niet als een noodzakelijke voorwaarde voor het 

instandhouden van de Nederlandse parlementaire democratie. Recente hoge 

opkomstpercentages bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, ondanks de over het 

algemeen teruglopende ledenaantallen, ziet indiener als een ondersteuning van die stelling. 

Verhoging van de subsidie voor de huidige partijen ziet indiener voorts als oneerlijke 

concurrentie ten aanzien van nieuwe partijen. 

De middelen die vrijkomen komen ten goede van begrotingsartikel 2 Politie ten bate van de 

werving van nieuwe agenten. 

Verworpen. Voor: SP, Groep Wilders, SGP en LPF 

 

 

Begrotingsstaat artikel 6 Functioneren Openbaar Bestuur 

Begrotingsstaat artikel 14 Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 

17 (Van der Staaij en Slob) 

Dit amendement regelt de financiering voor de noodzakelijk personele capaciteit om het 

onderzoek op de nieuwe werkterreinen van de Ongevallenraad voor Veiligheid vorm te geven. 

De dekking wordt in artikel 6 gevonden in de post invoeringsimpuls en 

voorlichtingscampagne gekozen burgemeester. De middelen hiervoor zijn voor het komende 

jaar relatief royaal bemeten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 

 

 

Begrotingsstaat artikel 6 Functioneren Openbaar bestuur 

Begrotingsstaat artikel 9 Grotestedenbeleid 

18→26 (Fierens en Timmermans) 

De sanering van het woonwagenkamp Vinkenslag bij Maastricht dient de verbetering van de 

veiligheid, het welzijn en de volksgezondheid, alsmede de bestrijding van criminaliteit. De 

middelen die de gemeente Maastricht daarvoor beschikbaar heeft blijken echter tekort te 

schieten. Van de € 7 mln die de gemeente voor de sanering daardoor tekort heeft, kan niet 

geheel binnen de begroting van die gemeente worden gedekt. Dit amendement dient ter 

dekking van € 2,5 mln van een deel van het tekort. Dit bedrag dient via de post 

Grotestedenbeleid op de begroting van het ministerie van BZK eenmalig aan de gemeente 

Maastricht te worden uitgekeerd. Hiermee worden tenminste drie van de vijf 

outcomedoelstellingen van het Grotestedenbeleid gediend: er is zowel sprake van verbetering 

van de objectieve en subjectieve veiligheid, als van verbetering van de kwaliteit van de 

woonomgeving, en tenslotte verbetering van de sociale kwaliteit van de samenleving. 
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De dekking van dit amendement wordt gevonden in eenmalige verlaging de subsidiëring 

politieke partijen. Volgens de 2e suppletore begroting (behorende bij de najaarsnota voor het 

jaar 2004) kan in 2005 een bedrag van € 5,2 mln voor subsidiëring politieke partijen niet 

worden uitgekeerd omdat het wetsvoorstel dat de basis is voor die (hogere) subsidie nog niet 

door de Kamer is aanvaard. De Kamer zal ook per 1 januari 2005  de wijziging van deze “Wet 

subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen” etc. nog niet 

hebben aanvaard, zodat aangenomen kan worden dat ook in het begrotingsjaar 2005 niet het 

gehele bedrag aan subsidie aan politieke partijen behoeft te worden uitgekeerd. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders en LPF 

 

 

Begrotingsstaat artikel 11 Kwaliteit Rijksdienst 

12 (Fierens) 

Hoewel het Programma Andere Overheid streeft naar verbetering van de dienstverlening, 

heeft het voor burgers tot nu toe weinig merkbare resultaten opgeleverd. Gemeenten hebben 

in de tussentijd – ondersteund door de commissie Jorritsma en de VNG – talrijke initiatieven 

ontplooid om op gemeentelijk niveau de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

Onontbeerlijk voor daadwerkelijke verbetering van dienstverlening door de overheid, is een 

externe impuls. Bijvoorbeeld door het instellen van een keurmerk. Dit amendement strekt 

ertoe om ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitskeurmerk voor 

overheidsdienstverlening mogelijk te maken, in samenwerking met externe organisaties zoals 

de Consumentenbond en Stichting Rekenschap. Het Michelin-sterrensysteem en de werkwijze 

van het Britse National Consumers Council kunnen hierbij als voorbeeld dienen. 

Dekking wordt gevonden in de middelen voor het Programma Andere Overheid. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak 

 

 

 

MOTIES 

 

Stemming 14 december 2004 

 

19 (Fierens) over neveninkomsten van Commissaris der Koningin 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en LPF 

 

 

20→ 25 (Van Beek) over een vervangend belastinggebied voor gemeenten 

Aangenomen. Voor: D66, VVD, CDA en LPF 

 

 

21 (Slob c.s.) over WAO-ers als lid van een vertegenwoordigend orgaan 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP en 

LPF 

 

 

22 (Van der Staaij c.s.) over een plan voor een alternatief lokaal belastinggebied 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP 


