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Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BIIMNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 december 1993

Hierbij doe ik u toekomen mijn besluit van heden waarin, op grond van
artikel 6 van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek
Kader in Midden– en Oost-Europa 1993-1996, bepalingen zijn opgenomen
in verband met de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op 3 mei 1994.1

Volledigheidshalve wijs ik u er op dat het gestelde onder punt 1 van
mijn besluit betrekking heeft op een nieuwe partij die na de verkiezingen
zitting krijgt in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Punt 2 heeft
betrekking op de gevolgen voor de subsidieverlening voor een partij
waarbij na de verkiezingen wijziging plaatsvindt van het zeteltal. Punt 3
heeft betrekking op een partij die na de verkiezingen geen zitting meer
heeft in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bij het opstellen van de begroting over 1994 die betrekking heeft op de
onderhavige subsidieregeling, verzoek ik u rekening te houden met een
eventuele wijziging van het zeteltal van de partij waaraan uw stichting
gelieerd is.

Tot slot wijs ik u er op dat, afhankelijk van de uitslag van de verkie–
zingen op 3 mei 1994 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de
mogelijkheid aanwezig is dat er een herverdeling plaatsvindt van het
totale beschikbare budget van f 2 000 000,00 dat voor deze subsidie–
regeling beschikbaar is. Dit kan tot gevolg hebben dat het basisbedrag ad
f 50 000,00 en het bedrag per zetel ad f 10 333,33 genoemd in artikel 2 van
de subsidieregeling, gewijzigd wordt.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen–
taire Documentatie.
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