
Amendementen zijn in de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 18 november 2005 

 

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: 

 

30189  Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of 

organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in 

aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn 

aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per 

jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen 

gefinancierde topinkomens) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 november 2005 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 2 onderdeel g 

Artikel 6 

15→16→24 (Kant en De Pater-van der Meer) 

Dit amendement strekt ertoe om de zorginstellingen en –verzekeraars eveneens te laten vallen 

onder dit wetsvoorstel. Deze nieuwe versie is een samenvoeging van de amendementen nrs. 

15 en 16 die strekken tot hetzelfde doel. 

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

 

Artikel 3 

18 (Nijs c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe om beloningen bijorganisaties die voor een aanzienlijk deel, dus 

ook voor minder dan 50%, gefinancierd worden door publieke middelen openbaar te maken. 

Transparantie is dusdanig belangrijk dat het niet alleen zou moeten gelden voor organisaties 

die voor de helft uit publieke middelen worden gefinancierd. Een tweede reden is dat bijeen 

percentage van 50% in de nabije toekomst organisaties die ernaar streven het merendeel van 

hun inkomsten uit private middelen te verkrijgen buiten het bereik van deze wet zullen vallen, 

waarmee de wet aan kracht zal inboeten.  

Aangenomen met algemene stemmen 
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Artikel 7 

19 (Kant) 

Dit amendement strekt ertoe dat deeltijdinkomens, omgerekend naar voltijdinkomens, die het 

ministerssalaris overschrijden, ook gemeld worden. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

 

 

Artikelen 7 en 10 

23 (Boelhouwer en Bakker) 

Dit amendement maakt de gronden openbaar waarop beloningen, die het gemiddelde 

ministerssalaris te boven gaan, zijn gebaseerd. Deze gronden moeten worden vermeld in het 

financieel vastleggingsdocument. Hierdoor is de openbaarheid van het inkomen maximaal en 

kan worden verwacht dat het aantal afwijkingen naar boven toe tot het allernoodzakelijkste 

wordt beperkt. 

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

SGP en LPF 

 

 

Artikel 7 

25 (De Pater-van der Meer c.s.) 

Het bij tweede nota van wijziging toegevoegde vereiste van een verklaring van een 

registeraccountant of een accountant-administratieconsulent is overbodig. Het past niet in het 

streven naar een wettelijk regime, dat eenvoudig, efficiënt en eenduidig is. Het wordt derhalve 

met dit amendement uit het wetsvoorstel geschrapt. 

Aangenomen. Voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 7 

12→17 (de Nijs c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe om naast het uit publieke middelen gefinancierde inkomen 

tevens het inkomen uit nevenfuncties openbaar te maken. In het financieel 

verslagleggingsdocument dienen de nevenfuncties waarvoor een vergoeding wordt ontvangen 

en de hoogte van de vergoeding te worden vermeld door de verantwoordelijke. De betrokkene 

dient de gegevens van al zijn nevenfuncties aan de verantwoordelijke voor publicatie te 

verstrekken. 

Ingetrokken 

 

 

Considerans 

Artikel 1 onderdeel a 

Artikelen 7, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13 

13→21 (Van Gent en Vendrik) 

Met dit amendement stellen de indieners voor om de inkomens in de (semi)publieke sector te 

maximeren. De hoofdregel voor alle functionarissen in de publieke sector, zoals omschreven 

in de artikelen 2 tot en met vijf, komt te luiden, dat het gemiddelde ministerssalaris het 
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maximumsalaris is. Hiermee wordt aangesloten bij de bijna kamerbreed gesteunde motie 

Bakker c.s. (30 300, nr. 52) die de regering oproept voorstellen te doen voor een normering 

van de topinkomens in de publieke sector. De indieners zien niet in waarom met het 

vaststellen van deze normering gewacht zou moeten worden tot december. Invoering van deze 

publieke beloningsnorm heeft urgentie. Daarom ook wordt voorgesteld om voorliggend 

wetsvoorstel per 1 januari 2006 in werking te laten treden. Het amendement laat de nodige 

ruimte voor flexibiliteit: het derde lid van het voorgestelde nieuwe artikel 7 geeft ruimte aan 

de ministerraad om de Kamer voor te stellen in individuele gevallen een hoger salaris te 

betalen dan het gemiddelde ministerssalaris. Voorgesteld wordt om in een dergelijk geval via 

een voorhangprocedure bij de Kamer dit hogere salaris vast te stellen. Indien dit amendement 

wordt aangenomen wordt in het opschrift «openbaarmaking»telkens vervangen door 

«maximering». 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks  

 

 

Artikelen 7 en 10 

10→22 (Kant) 

Dit amendement beoogt ook adviseurs, advocaten en interim-managers die voor de overheid 

werken – bijvoorbeeld in een adviesfunctie – onder de regeling te laten vallen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66  

 

 

Considerans 

Artikelen 7 en 11b 

11→20 (Kant) 

De Tweede Kamer heeft zich in het debat uitgesproken voor een stop op de salarissen van 

functiehouders die worden betaald met ten minste 50% publieke gelden. Dit amendement 

strekt ertoe dat als de salarissen van de functiehouders boven het gemiddelde ministerssalaris 

uitstijgen, het deel dat er bovenuit stijgt, zal worden teruggevorderd van de functiehouder. 

Het geld zal door dezelfde organisatie dan voor andere doeleinden kunnen worden 

aangewend. Dat zal ertoe leiden dat salarissen de facto niet boven die van de minister uit 

zullen stijgen. Het amendement heeft uitsluitend betrekking op functies die worden aangegaan 

vanaf de inwerkingtreding van deze wet. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift na «openbaarmaking» 

telkens ingevoegd: en gedeeltelijke terugvordering.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en LPF 

 

 

Artikel 10a 

14 (Kant) 

Dit amendement bepaalt dat de minister, in overeenstemming met de ministerraad, vooraf kan 

besluiten dat in een bepaald geval het overschrijden van het gemiddelde belastbare loon van 

de ministers gerechtvaardigd is. Een dergelijk besluit kan slechts met de instemming van de 

Tweede Kamer worden genomen. 

Hoewel het ingevoegde artikel niet in het algemeen de overschrijding van het ministerssalaris 

kan tegengaan kan het een afremmende werking hebben in die gevallen waarin de minister 

met instemming van het kabinet overschrijding geoorloofd wil verklaren. 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks  

 

 


