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Aan de leden en de plv. leden van de  
Vaste Commissies voor  
- Onderwijs 
- Cultuur 
- Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30560 
VIII 

 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de 
Voorjaarsnota) 

 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 juli 2006 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 03 voortgezet onderwijs 
5 (Hamer / Crone) 
De kosten van schoolboeken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn voor veel ouders 
een zware aanslag op het huishoudbudget in een levensfase waarin de uitgaven gewoonlijk 
relatief zeer hoog zijn ten opzichte van het inkomen. Door de zorg voor huishouden en 
kinderen zijn de mogelijkheden om door méér arbeid extra inkomsten te verwerven 
zeer beperkt.  
De ervaring is dat uitgevers niet terughoudend zijn waar het gaat om de beheersing van de 
kosten van schoolboeken: onderzoek van Pricewaterhouse Coopers geeft aan dat de prijzen 
tussen 2000 en 2005 stegen met 35%. 
De kosten per VO-leerling kwamen in 2005 neer op bijna € 300. Onderwijs is een investering 
met een zeer hoog maatschappelijk rendement. De kosten van onderwijs mogen daarom geen 
belemmering zijn. 
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De kosten kunnen voor de ouders worden beperkt door een overheidsinvestering in de 
schoolboeken. De boeken worden dan eigendom van de school, die ze vervolgens tegen 
kostprijs verhuurt aan de leerlingen. De beperking van de kosten werkt dan langs twee kanten: 
omdat de school de boeken moet aanschaffen zal gemiddeld langer met de boeken worden 
gewerkt. En door niet te kopen maar te huren dalen vervolgens voor ouders de kosten. 
De indieners gaan ervan uit dat voor de bekostiging van de schoolboeken een bedrag nodig is 
van € 200 miljoen. Verondersteld wordt dat de boeken vier jaar lang mee kunnen en worden 
verhuurd tegen een kwart van de kosten. 
Door een opbouw in vier jaar kan worden volstaan met een investering van € 50 miljoen per 
jaar, gedurende vier jaar. Dit amendement voorziet in de financiering voor 2006. 
Het investeringskarakter en het economisch rendement van onderwijs rechtvaardigen de 
bekostiging uit het Fonds Economische Structuurversterking, waarvoor een parallel 
amendement is ingediend. 
Verworpen.  Voor stemden SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, LPF, Groep Nawijn 
en Groep Van Oudenallen. 
 
Artikel 14 cultuur 
6 (Slob) 
Dit amendement heeft als doel 100 miljoen euro extra vrij te maken voor de BRIM-regeling. 
Bij de overschakeling naar de BRIM-regeling is gebleken dat er nog grote 
restauratieachterstanden bestaan. Deze achterstanden moeten eerst worden ingehaald, voordat 
er sprake kan zijn van een goed functionerende BRIM-regeling. 
Dekking voor het amendement wordt gevonden in het FES (zie 30 560 D nr. 5). 
Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 
 
Artikel 14 cultuur 
7 (Halsema / Kraneveldt) 
Dit amendement strekt ertoe het artikel Cultuur van de begrotingsstaat van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te wijzigen, teneinde het verstrekken van een 
museumjaarkaart voor naturalisandi mogelijk te maken. 
Omdat er in artikel 14 Cultuur van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Media niet 
voldoende middelen beschikbaar zijn om de 30 000 personen die jaarlijks het 
Nederlanderschap verwerven een museumjaarkaart aan te kunnen bieden, is een verhoging 
van de begroting met € 750 000 noodzakelijk. Het betreft een museumjaarkaart van € 25 per 
persoon, met een geldigheid van één jaar, die ter ere van de naturalisatieceremonie uitgereikt 
zal worden. 
Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks. 
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