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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin  

 

 datum 23 december 2008 

 
Betreffende wetsvoorstel: 

 

31700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

De stemmingen over de amendementen vonden eveneens plaats op 18 december 2008. 

 

 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 6 Functioneren openbaar bestuur 

19 (Bilder c.s.) 

Toerusting van (kandidaat-)gemeenteraadsleden is in de eerste plaats een taak van 

politieke partijen en hun scholingsinstituten. Daarom beoogt dit amendement de middelen 

voor toerusting van (kandidaat-)gemeenteraadsleden in te zetten via politieke partijen en 

hun scholingsinstituten. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in artikel 6 Functioneren openbaar 

bestuur, operationele doelstelling 6.2. 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de 

ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk. 

 

Artikel 1 Grondwet en democratie 
18 à 20 (Heijnen c.s.) 



 

 datum 23 december 2008 

 blad 2 

 

 

De opkomst bij verkiezingen kan niet alleen worden bevorderd door algemene 

publiekscampagnes, maar ook door politieke partijen. Dit amendement beoogt daarom de 

middelen voor opkomstbevordering voor een deel in te zetten via politieke partijen. De 

dekking voor dit amendement wordt gevonden binnen artikel 6 Functioneren Openbaar 

Bestuur, operationele doelstelling 6.2, in de vermindering van overbodige interbestuurlijke 

administratieve lasten die onder andere behaald gaat worden door het terugbrengen de 

kosten voor interbestuurlijk toezicht. 

Aangenomen. Voor stemden PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 
CDA en het lid Verdonk. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 2 Politie 

16 (Van Raak) 

In antwoord op vraag 61 van de schriftelijke vragenronde over de begroting 2009 geeft de 

minister aan dat zij voornemens is voor de politie € 100 000,– en voor het rijk € 150 000,– 

te reserveren in het fonds voor klokkenluiders, voor de vergoeding van kosten van 

juridische procedures. De genoemde bedragen in dit voorstel zijn bedoeld om het fonds 

verder aan te vullen. 

Dekking wordt gevonden in de vermindering van inhuur van externen. 

In een brief (kamerstukken 31 201, nr. 38) stelt de minister dat terughoudendheid 

bij het inhuren van externen gewenst is. In 2007 werd er door BZK € 71,3 mln. uitgegeven 
voor externen. In het amendement wordt artikel 12 Algemeen verlaagd met € 2 mln; een 

eventueel nadere  toedeling kan bij de suppletoire begroting naar aanleiding van de 

Voorjaarsnota plaats hebben. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid 

Verdonk. 

 

Artikel 2 Politie 

17 (Van Raak) 

Bestrijding van discriminatie is een van de topprioriteiten van het kabinet. Een belangrijke 

partner daarin is de politie. Zij hebben echter onvoldoende middelen ter beschikking om 

hier op een goede manier uitvoering aan te geven. 

De extra middelen zijn bedoeld om te komen tot de oprichting van een expertisebureau 

discriminatie, als onderdeel van het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Dit bureau kan 

racisme en discriminatie beter registreren en politieagenten scholen in de bestrijding van 

discriminatie. Dekking wordt gevonden in de vermindering van inhuur van externen. In een 
brief (kamerstukken 31 201, nr. 38) stelt de minister dat terughoudendheid bij het inhuren 

van externen gewenst is. In 2007 werd er door BZK € 71,3 mln. uitgegeven voor externen. 

In het amendement wordt artikel 12 Algemeen verlaagd met € 0,5 mln; een eventueel 

nadere toedeling kan bij de suppletoire begroting naar aanleiding van de Voorjaarsnota 

plaats hebben. 

Dit amendement beoogt structurele werking. 

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk. 


