
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, 23 december 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissie voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29719  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met 

invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en 
meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 december 2004 
aangenomen. Voor stemden D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel L 
12 (Van Dam)  
Met dit amendement komen deelnemers van 18 jaar en ouder, die niveau 3 of 4 van de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen in aanmerking voor de «1februari»-regeling. Dit 
betekent dat als ze zich in hun eerste jaar voor 1februari uitschrijven van hun opleiding, de 
lening wordt omgezet in een gift. Deze regeling bestaat al voor studenten die hoger onderwijs 
volgen, met dit amendement krijgen deelnemers ditzelfde recht. 
Overgenomen door de regering . 
 
Artikel I vervallen onderdeel X 
Dit amendement beoogt de meeneembaarheid van de studiefinanciering voor de 
beroepsopleidende leerweg naar het buitenland direct en permanent in te voeren. Daarmee 
vervalt het voorstel van de regering om eerst een pilot te houden. Daarom wordt het 
voorgestelde artikel 12.7 onder artikel I, onderdeel X, geschrapt dat regelt dat de 
meeneembaarheid van de studiefinanciering slechts een tijdelijk karakter heeft. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 

 



2 / 2 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel A 
9 (Van Dam) 
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat studiefinanciering voor het MBO alleen meeneembaar is 
indien een deelnemer zich inschrijft aan een aangewezen opleiding in het buitenland. Die 
mogelijkheid is te beperkt.  
Het amendement strekt ertoe de systematiek om te draaien. Studiefinanciering moet in 
principe meeneembaar zijn, tenzij de opleiding van een dusdanig kwaliteitsniveau is dat niet 
van een met MBO vergelijkbare opleiding kan worden gesproken. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 
 
Artikel I 
10 → 11 (Van Dam) 
Het is van groot belang dat jongeren een startkwalificatie behalen. MBO niveau 3 of 4 
voorziet daarin. Met het wetsvoorstel wordt het prestatieregime ingevoerd voor deze groep 
MBO-ers. Daarmee wordt het niet behalen van een diploma gesanctioneerd doordat de 
voorwaardelijke lening niet wordt omgezet in een gift. Artikel 4.7van het wetsvoorstel 
beperkt daarnaast de maximale duur van de gift tot 4 jaren. Deelnemers die instromen op of 
na hun 18e en moeite hebben om de opleiding te halen, worden met een jaar lening bestraft 
als zij een jaar vertraging oplopen. Dit amendement beoogt die sanctie ongedaan te maken, 
zodat slechts het niet behalen van een diploma wordt gesanctioneerd. Het behalen van een 
diploma is het streven, zelfs als daarvoor drie jaar langer nodig is. 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA en Groep. 
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