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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 7 februari 2007 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

 

HERZIENE VERSIE 

I.v.m. amendement 27 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

 

30800 VII  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2007 met 

algemene stemmen aangenomen 

 

Stemmingen over amendementen en moties vonden plaats op 30 januari 2007 en op 6 februari 

2007 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 2 Politie 

27 (Spies) 

Hulpverlening is een van de basistaken van de politie. Vaak is de politie eerder ter plaatse dan 

de ambulance. In geval van hartfalen zijn de eerste minuten cruciaal. Daarom behoort er op 

elk politiemotorvoertuig een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig te zijn. Al in 

april 2005 heeft de Kamer met algemene stemmen de motie-Algra c.s. (29 628, nr. 13) 

aangenomen, waarin de regering wordt verzocht er zorg voor te dragen dat de AED tot de 

standaarduitrusting van elk politiemotorvoertuig behoort. Dit amendement is bedoeld om aan 

die Kameruitspraak gevolg te geven. 

Dekking wordt gevonden binnen het juridisch niet verplichte deel van de uitgaven in artikel 2.  

Ingetrokken 
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MOTIES 

 

28 (Van Raak) over een klokkenluidersfonds 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie 

 

29 (Brinkman) over wetswijziging zodat grove belediging en verbaal geweld aan 

politiefunctionarissen vaker leidt tot veroordeling 

Afgevoerd van de agenda op 24 januari 2007 

 

30 (Brinkman) over een onderzoek naar een reorganisatie 

Verworpen. Voor : PVV 

 

31 (Brinkman) over de ontruiming van illegale kraakpanden 

Verworpen. Voor : PVV 

 

32 (Van Gent) over beperking van de verhoging van ministerssalarissen 

Verworpen. Voor : GroenLinks en PvdD 

 

33 (Van Gent c.s.) over de normering van topinkomens 

Verworpen. Voor : SP, GroenLinks, D66 en PVV 

 

34 (Van Gent/Van Raak) over afroming van de bijverdiensten van fulltime bestuurders 

Verworpen. Voor : SP, GroenLinks, D66 en PVV 

 


