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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 11 april 2007 

 

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

voor Onderwijs 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30901  Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet Inburgering in verband met de 

invoering van een kwalificatieplicht 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 april 2007 met algemene 

stemmen aangenomen 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Beweegreden 

Artikel I Ja 

8 (Depla) 

Het is niet wenselijk dat leerplichtambtenaren nog langer met lege handen staan wanneer zij 

constateren dat een leerplichtige leerling die buiten hun gemeente woont, maar bijvoorbeeld 

staat ingeschreven bij een school in hun gemeente, de leerplicht niet nakomt. Daarom beoogt 

dit amendement de bevoegdheid van de leerplichtambtenaren te verruimen. In de grotere 

gemeenten verlenen burgemeester en wethouders aan de 

leerplichtambtenaren opsporingsbevoegdheid. In de kleinere gemeenten is dit vaak niet het 

geval. Het amendement regelt nu dat alle leerplichtambtenaren van rechtswege 

opsporingsbevoegdheid hebben. 

Indien het amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift na «in verband met» 

ingevoegd: onder meer. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de PVV  
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel III 

7 (Biskop) 

Het amendement beoogt ook de jongeren die per 1 augustus 2007 reeds de leeftijd van 17 jaar 

hebben bereikt, onder de kwalificatieplicht te laten vallen. 

Ingetrokken 

 

MOTIES 

 

9 (De Rooij) inzake aanscherping van de meldingsplicht van scholen inzake verzuim en 

voortijdig schoolverlaten 

Ingetrokken 

 

10 (De Rooij) om gemeenten met een preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten te 

vergelijken met gemeenten met een repressieve aanpak 

Ingetrokken 

 

11 (Dibi) inzake compensatie van het bedrag (155 miljoen) dat mbo-instellingen mislopen als 

gevolg van verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar 1 april 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 


