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Amendementen zijn in 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

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

Koningin 

 

 datum 16 oktober 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30693 Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen 

in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit 

nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het 

Europees Parlement en enkele technische wijzigingen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 oktober 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, minus het lid Remkes, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het 

lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen I en VIII 

9 (Van Raak) 

Met dit amendement wordt de voorgestelde verhoging van de schadeloosstelling voor 

Kamerleden ongedaan gemaakt. De huidige schadeloosstelling van Tweede-Kamerleden is 

uitgedrukt in een percentage van de huidige bezoldiging van de ministers. Een 

overeenkomstig amendement is ingediend op wetsvoorstel 30 426. 

Ingetrokken 

 

 

 

 



 

 datum 16 oktober 2009 

 blad 2 

 

 

 

 

Artikelen I en VIII 

13 (Van Raak) 

Door dit amendement vervalt de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008. Bepaald 

wordt dat de herziene bezoldiging in werking treedt met ingang van de eerste 

kalendermaand na de publicatie van de wet. 

In het amendement zijn de bedragen opgenomen die gelden per 1 april 2009; op die 

datum heeft op grond van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2007–2010 een 

verhoging van het salaris van rijkspersoneel plaats met 2%. 

Een overeenkomstig amendement is ingediend op wetsvoorstel 30 426. 

Ingetrokken 

 

Artikel VIII 

14 (Van Raak) 

Dit amendement hangt samen met het amendement 30 426, nr. 15 dat ertoe strekt de 

commissie van wijzen te laten vervallen, en komt alleen in stemming indien het 

amendement op wetsvoorstel 30 426 is aangenomen.  

Ingetrokken 

 

 

Moties 
 

19  (Van Raak) over het niet hoger maken van de Balkenendenorm dan het inkomen van 

de minister-president 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PVV 

 

20  21 (Heijnen c.s.) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die 

enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen 

Met algemene stemmen aangenomen 


