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Amendementen zijn in 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

 
 datum 14 september 2021 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35400 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband 
met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten 
van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de 
werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en 
modernisering participatiefonds) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 september 2021 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel F 
Artikel II, onderdeel E 
9 (Kwint c.s.) over het onderbrengen van de bedrijfsgezondheidszorg bij het 
Participatiefonds 
 
Dit amendement regelt dat het Participatiefonds (Pf) tevens tot taak krijgt om 
schoolbesturen te ondersteunen bij beleid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid naast het voorkomen van werkloosheid. Met het beëindigen van 
het Vervangingsfonds (Vf) middels voorliggend wetsvoorstel houdt namelijk de sectorale 
voorziening voor de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) op te bestaan. Juist het ondersteunen 
en adviseren van schoolbesturen bij het organiseren van de BGZ is door het huidige 
lerarentekort belangrijker dan ooit. De minister geeft aan dat de BGZ-taak via cao-
afspraken kan worden voortgezet zonder wettelijke basis. Volgens de sociale partners is 
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deze suggestie niet of nauwelijks mogelijk. Zij roepen op tot het onderbrengen van de 
BGZ-taak bij het Pf om hiermee de huidige opgebouwde expertise en instrumenten te 
behouden. De indieners delen de mening van de sociale partners dat bedrijfsgezondheid 
zeker in het onderwijs met het gigantische lerarentekort ook een verantwoordelijkheid van 
de overheid is. Daarom hebben zij gemeend dit amendement voor te moeten stellen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, 
D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 


