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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van
Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning1 heeft met de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecorrespondeerd over de
uitvoering van toezegging T01688, inhoudende dat de mogelijkheid van
een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve
van financiële rapportage wordt betrokken bij de voorbereiding van het
wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt. De commissie
heeft de Minister op 15 mei 2015 een brief gestuurd inzake de tijdige
beschikbaarheid van het financiële instrument met het oog op de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.
De Minister heeft op 1 juni 2015 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning,
Bergman
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT /
ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, 15 mei 2015
Recent heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges
van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning met u gecorrespondeerd over de uitvoering van toezegging T01688, inhoudende dat de
mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke
partijen ten behoeve van financiële rapportage wordt betrokken bij de
voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen
regelt.2 Genoemde correspondentie betrof de deadline voor deze
toezegging, aangezien u had voorgesteld deze te verplaatsen van
1 november 2014 naar 1 januari 2017. De commissie zou graag van u de
bevestiging krijgen dat ook bij deze latere deadline het financiële
instrument dusdanig tijdig beschikbaar is, dat het kan worden ingezet
rondom de volgende gemeenteraadsverkiezingen, die in 2018 zullen
plaatsvinden. Uiteraard zal de Eerste Kamer van haar kant voortvarendheid betrachten bij de behandeling van het – nog in te dienen –
wetsvoorstel voor financiële transparantie bij lokale partijen.
De commissie verneemt uw reactie graag binnen vier weken na
dagtekening van deze brief.
Voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning
J.W.M. Engels
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 1 juni 2015
Tijdens de plenaire behandeling van de Wet financiering politieke partijen
in uw Kamer heb ik toegezegd dat ik de mogelijkheid van instrumentondersteuning bij lokale partijen ten behoeve van de financiële rapportage
bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van lokale
partijen moet regelen, zal betrekken.
Bij brief van 18 maart jl. (kenmerk 154281.01u) heeft u mij verzocht om te
bezien of het mogelijk is om de einddatum van deze toezegging vast te
stellen op 1 januari 2016. Bij brief van 22 april jl. (Kamerstukken I 2014/15,
32 752, L.) heb ik op deze brief gereageerd en u gemotiveerd verzocht om
de einddatum vast te stellen op 1 januari 2017. Bij brief van 15 mei jl. heeft
u mij verzocht om te bevestigen dat indien de datum op 1 januari 2017
(kenmerk 154281.02u) wordt vastgesteld het ondersteuningsinstrument
dusdanig tijdig beschikbaar is dat het kan worden ingezet rondom de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De gemeenteraadsverkiezingen
vinden plaats in maart 2018, hetgeen bijna 15 maanden na de datum van
1 januari 2017 is. Derhalve kan ik conform uw verzoek bevestigen dat het
vaststellen van de einddatum op 1 januari 2017 geen beletsel voor de
tijdige beschikbaarheid van het ondersteuningsinstrument zal vormen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
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