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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 25 september 2003 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissie voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28.762     Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 

Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in 
verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 september 2003 
aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, 
CDA en LPF stemden voor. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel I, artikel 148  
Artikel I invoegen onderdeel Ia 
Artikel I, onderdeel J 
Artikel II invoegen onderdeel Ia 
Aan artikel I, onderdeel J, 
9→12 (Jan de Vries c.s.) 
Door dit amendement worden de wettelijk vastgelegde schotten tussen de personele en 
materiële budgetten per 1 augustus 2004 opgeheven. Daardoor kunnen schoolbesturen op 
vrijwillige basis gebruik maken van een grotere beleidsruimte. Voor wat betreft het 
personeelsbudget blijft er sprake van declaratiebekostiging en daardoor lopen de scholen geen 
extra risico. Bijkomend voordeel is dat onderuitputting van het personeelsbudget 
(als gevolg van vacatures enz.) ten goede kan komen aan het onderwijs. 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IXA 
10 (Lambrechts) 
Het is van groot belang dat de lumpsum pilots worden beoordeeld op 
hun doeltreffendheid en effecten in de praktijk, voordat wordt overgegaan 
tot een algehele invoering van lumpsumbekostiging in het basisonderwijs. 
Ingetrokken.  
 
 
Artikel I, onderdeel A, vervalt 
Artikel I, onderdeel F, Artikel 129  
Artikel I, onderdeel H, Artikel 144 
Artikel II, onderdeel A, vervalt 
Artikel II, onderdeel F, Artike 124 
Artikel II, onderdeel H, Artikel 138 
13 (vergeer) 
Middels dit amendement blijft het budget voor de nascholing van onderwijzend personeel 
binnen het schoolbudget geoormerkt. 
Verworpen. Voor: SP 
 
Artikel 10 
11 (Vergeer) 
Het amendement bepaalt dat de inwerkingtreding van de pilots plaats heeft bij afzonderlijk 
koninklijk besluit. Het bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip van inwerkingtreding wordt 
zodanig gekozen dat er op dat moment voldoende duidelijkheid is over de aard van de 
voorwaarden waaronder de lumpsum in het primair onderwijs wordt mogelijk gemaakt. 
Het koninklijk besluit wordt pas genomen nadat de Kamer vier weken de gelegenheid heeft 
gehad om over het voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding met de minister van gedachten 
te wisselen. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
MOTIES 
 
19 (Kraneveldt en Hamer) over handhaving van de stimuleringsregeling bestuurlijke 
krachtenbundeling 
Afgevoerd van de agenda 
 
14 (Vergeer) over bescherming van het budget voor onderwijs(ondersteunend) personeel  
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
15 (Lambrechts c.s.) over informatie over de pilots lumpsum 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA,  D66, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF 
 
16 (Hamer c.s.) over nadelige herverdelingseffecten 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en  LPF 
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17 (Kraneveldt) over het representatief zijn van lumpsumpilots 
Verworpen. Voor: SP, PvdA en LPF 
 
18 (Kraneveldt/Vergeer) over slagingscriteria voor de pilots 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en LPF 
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