
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 maart 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
27744  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de 

decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke 
wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke 
wachtgelduitgaven vo)  

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 maart 2005 met 
algemene stemmen aangenomen.  
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I onderdeel B, artikel 96n 
13→14→16 (Jan de Vries c.s.) 
Indieners van dit amendement zijn van oordeel dat bij de decentralisatie van de 
wachtgelduitgaven in de voorgestelde verdeling van kosten voor wachtgelders over enerzijds 
de schoolbesturen gezamenlijk (50%) en anderzijds individuele schoolbesturen (50%) er 
sprake is van een te groot risico voor vooral kleine schoolbesturen. Daarom stellen de 
indieners voor de vaststelling van de verdeling bij algemene maatregel van bestuur of bij 
ministeriële regeling aan de Kamer voor te leggen. Voor de eerste maal wordt de verdeling 
vastgesteld op 75% voor de schoolbesturen gezamenlijk en 25% voor de individuele 
schoolbesturen.  
Schoolbesturen blijven daardoor wel individueel verantwoordelijk voor het beperken van 
wachtgelduitgaven maar het risico wordt beperkt tot in eerste instantie 25% van de (nieuwe) 
wachtgelduitgaven.  
Aangenomen met algemene stemmen 
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MOTIES 
 
19 (Jan de Vries en Tichelaar) over de inrichting van een noodvoorziening 
Afgevoerd van de agenda 
 
17→ .. (Tichelaar c.s.) over op overeenstemming gericht overleg met sociale partners 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
18 (Tichelaar c.s.) over inwerkingtreding van decentralisatie wachtgelduitgaven op 1 januari 
2007 
Aangenomen met algemene stemmen 
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