
 

 

 

 

 

 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 juli 2005 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Verkeer en Waterstaat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30105 A  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)  

 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 30 juni 2005 met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&W 

Artikel 05.02 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking 

4 (Crone en Rouvoet) 

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg laat te wensen over. Er is alle reden om de 

voorgenomen verbetering te versterken door het beschikbaar stellen van financiële middelen.  

Ruimte daarvoor in 2005 kan worden gevonden door toepassing van de zogenaamde FES-

brug, waardoor een deel van de extra inkomsten van het FES worden overgeheveld naar de 

begroting van Verkeer en Waterstaat. De daar vrijvallende ruimte kan worden gebruikt om de 

extra uitgaven bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport te compenseren. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders en 

ChristenUnie 

 

Artikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van V&W 

Artikel 05.02 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking 

5 (Crone c.s.) 

Kamerbreed leeft de wens om zo snel mogelijk het schoolgeld voor 16/17-jarigen af te 

schaffen. 

 



2 / 2 

Daarvoor dient uiterlijk in de begroting 2007 structureel ruimte te worden gemaakt. Halvering 

van het schoolgeld in 2005 is uitvoeringstechnisch problematisch en leidt tot hoge 

administratieve lasten. 

Ruimte voor volledige afschaffing in 2005 en in 2006 kan worden gevonden door toepassing 

van de zogenaamde FES-brug, waardoor een deel van de extra inkomsten van het FES 

worden overgeheveld naar de begroting van Verkeer en Waterstaat. De daar vrijvallende 

ruimte kan worden gebruikt om het verlies aan inkomsten bij Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap te compenseren.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 

 


