
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, 11 februari 2002 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissies voor  
- Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 
- Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28081  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot 

verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het onderwijs 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 februari 2002 
aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Nieuw artikel II, onderdeel Aa 
6→7 (Mosterd) 
Dit amendement strekt tot het in de Grondwet benadrukken van de uitzondering die de 
samenwerkingsschool is. Delegatie van wetgevende bevoegdheid is door het woord “bepalen” 
niet mogelijk. Dit laat overigens volgens de toelichting op Aanwijzing voor de regelgeving nr. 
23 onverlet “dat het stellen van als uitvoering te beschouwen regels over details toch aan een 
lagere regelgever mag worden overgelaten”. De wetgever zal bij wet duidelijk moeten 
aangeven in welke situaties afgeweken kan worden van artikel 23, vierde lid, eerste volzin, 
waar staat dat in elke gemeente van overheidswege openbaar algemeen vormend lager 
onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen 
Verworpen, voor: CDA, ChristenUnie en SGP 
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