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AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT
Ontvangen 29 maart 2022
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Het met artikel I, onderdeel X, voorgestelde artikel 45 wordt als volgt
gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onze Minister zendt binnen een jaar na de dag van de stemming voor
de eerste verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal na
inwerkingtreding van de Evaluatiewet Wfpp, en vervolgens telkens binnen
een jaar na de dag van de stemming van daaropvolgende verkiezingen
van die Kamer, een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de
paragrafen 1 tot en met 5 van deze wet in de praktijk.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Binnen drie maanden na de dag waarop een stemming als bedoeld in
het tweede lid heeft plaatsgevonden, stelt Onze Minister een commissie
bestaande uit onafhankelijke deskundigen in, die tot taak heeft de in het
tweede lid bedoelde evaluatie uit te voeren en daarover verslag uit te
brengen aan Onze Minister.
Toelichting
Indiener is van mening dat het jaar na de verkiezingen voor de Tweede
Kamer het meest natuurlijke evaluatiemoment is voor deze wet. In het
recente verleden ontvingen partijen vooral grote giften ten behoeve van
de verkiezingen.
In principe stelt de uitgaande Minister van Binnenlandse Zaken een
onafhankelijke commissie in die evalueert hoe deze wet gefunctioneerd
heeft tot vlak na de verkiezingen. De evaluatie is dan tijdig klaar om
verbeteringen te kunnen aanbrengen in de wet, als er toch hiaten of
tekortkomingen blijken te zijn.
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De commissie dient onafhankelijk te zijn en bevat het liefst ook een
expert uit het buitenland (bijvoorbeeld een voormalig lid van GRECO).
Omtzigt
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