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Geachte dames en dames,

In de Presidiumvergadering van 10 december 2014 is een notitie van mijn hand

besproken over de bestaande verdeling van de reisbudgetten. Bij die gelegenheid het u

gevraagd “om een nieuwe notitie te maken over de verdeling van de reisbudgetten,

waarin ook de gesplitste commissies zijn opgenomen”. Deze notitie strekt daartoe.

Tot nu beschikt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

niet over een eigen reisbudget, terwijl dit bij uitstek een commissie is die zeer gericht

is op het buitenland. Daarom wordt u voorgesteld met ingang van 1 januari 2015 aan

deze commissie alsnog een reisbudget ter beschikking te stellen ter hoogte van het

reisbudget dat beschikbaar is voor de Commissie voor Europese Zaken (€ 20.400,-- per

jaar).

Na de samenvoeging van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw in één

ministerie van Economische Zaken zijn dientengevolge ook de beide vaste commissies

samengevoegd. In de praktijk blijkt evenwel dat er binnen de commissie voor

Economische Zaken een specifieke oriëntatie op landbouw en aanverwante

vraagstukken is blijven bestaan. Daarom wordt u voorgesteld voor de ‘land bouwpoot’

van deze commissie met ingang van 1 januari 2015 een geoormerkt reisbudget

beschikbaar te stellen ter hoogte van het budget dat beschikbaar is voor de ‘gewone’

Kamercommissies (C 10.200 per jaar).

Voor de helderheid teken ik hierbij aan dat u op 11 februari jI. hebt ingestemd met een

voorstel een extra, incidenteel reisbudget toe te kennen aan de Commissie voor

Economische Zaken onder het beslag dat deze commissie in 2016 en 2017 uiterst

terughoudend dient te zijn in het maken van reizen buiten Nederland en Brussel.

Ik ga ervan uit dat dit bij aanvaarding van mijn voorstel niet geldt voor de

‘landbouwpoot’.
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Als u met deze voorstellen instemt, wordt het reisbudget in totaal structureel verhoogd

met € 30.600,--. Het relatief geringe bedrag van deze verhoging kan in de Raming voor

2015 en latere jaren worden gevonden zonder een claim in te dienen.

Ik bracht eerder nog een punt onder uw aandacht. De kosten voor troepenbezoek in

het buitenland door de vaste commissie voor Defensie worden nu nog gedragen door

het Ministerie van Defensie. Naar verluid, wil het ministerie bezien of bepaalde kosten

voortaan door de Kamer gedragen kunnen worden. Hierover vindt nog ambtelijk

overleg plaats. Ik zal u later informeren over de uitkomsten.

Met vriendelijke groet,

De directeur Bedrijfsvoering, Financiën

en Personeel&Organisatie

H.W. Bakker
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