
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 
 
 

 
 
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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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 

Koninkrijksrelaties 

 

 

 datum 23 november 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32419 

Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - B (Tweede 

Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - B)  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

 

Artikel I, onderdeel D 
11 à 13  à 15 (Recourt) 

Met dit amendement wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het oplossen van 

bestaande problemen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten.  

De toetreding van de eilanden als openbare lichamen tot het Nederlandse staatsbestel 

heeft er niet toe geleid dat deze problemen zijn opgelost.  

De door de regering voorgestelde versoepeling van de regelgeving op dit terrein ligt op dit 

moment dan ook niet voor de hand. Met dit amendement wordt artikel 6a van de 

Leerplichtlandsverordening van de Nederlandse Antillen grotendeels overgenomen, 

waardoor de bepalingen die erin zijn opgenomen van kracht blijven op Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba. 
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 blad 2 

 

 

Dit is in lijn met het uitgangspunt van de staatkundige hervorming om de Nederlands-

Antilliaanse wetgeving de eerste vijf jaar na de transitie zo veel mogelijk te handhaven. 

Artikel 29a bevat materieel de inhoud van artikel 6a van de Leerplichtlandsverordening, zij 

het in een afgezwakte vorm: waar genoemd artikel 6a bepaalde dat in alle omstandigheden 

een vrijstelling werd getoond, is dit nu beperkt tot de gevallen waarin ernstige twijfel 

bestaat of de Leerplichtwet BES wel wordt nageleefd. Zo zal deze controle aan het begin 

van een vakantieperiode niet hoeven te worden uitgevoerd. Evenmin behoeft de 

directeur van de school aan het begin van iedere vakantie aan alle leerlingen een 
verklaring af te geven dat zij tijdens die vakantie het openbaar lichaam mogen verlaten. 

Onder de ambtenaren belast met de grensbewaking valt het personeel van de Koninklijke 

Marechaussee, alsmede ambtenaren van politie en bij besluit van de Minister voor 

Immigratie en Asiel aangewezen ambtenaren. Ingeval zo'n ambtenaar op bijvoorbeeld het 

vliegveld een leerplichtige jongere aantreft die niet over de bedoelde verklaring beschikt, 

wordt de leerplichtambtenaar daarvan op hoogte gebracht. 

Artikel 27a bevat de bepaling dat een leerplichtige jongere ingeval van afwezigheid buiten 

bijvoorbeeld een schoolvakantie, over een verklaring moet beschikken dat hij geen 

onderwijs hoeft te volgen. Niet is voorgeschreven wie  deze verklaring verstrekt, zodat hier 

enige speelruimte wordt geboden. In de regel zal de directeur van de school of instelling 

deze verklaring afgeven, maar dit kan ook een medewerker van de burgerlijke stand zijn. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, D66, VVD, SGP en het CDA 

 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel E 

9 à 10 (Ortega-Martijn) 

De mediawetgeving op de BES stelt eisen aan wat omroepen uitzenden. Met dit 

amendement wil de indiener dat middels een redactiestatuut wordt voorzien in afspraken 

over de wijze van verspreiding van programma’s met schadelijke inhoud voor 

minderjarigen. De afspraken kunnen bijvoorbeeld inhouden dat programma’s met bepaalde 

inhoud niet op een vroeg tijdstip worden uitgezonden. Het redactiestatuut is een document 
dat een omroepinstelling op grond van artikel 5 tot stand brengt in overeenstemming met 

de werknemers die zijn belast met de verzorging en samenstelling van het programma-

aanbod. 
Verworpen. Voor: VVD, ChristenUnie, SGP en CDA  

 
 
Artikel I, onderdeel I 

12 (Recourt) 

Met dit amendement wordt de sociale vormingsplicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

gehandhaafd. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het bieden van een 

tweede kans aan jongeren op de eilanden in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar die 

buiten het reguliere opleidings- en socialisatieproces zijn geraakt. 

De indiener acht vrijwillige kanstrajecten niet afdoende om geconstateerde problemen met 

betrekking tot deze doelgroep te ondervangen, omdat het risico aanzienlijk is dat juist die 
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jongeren die de vormingsplicht het hardste nodig hebben er niet op vrijwillige basis aan 

zullen deelnemen. 

Handhaving van de sociale vormingsplicht sluit aan bij het basisprincipe van de 

staatkundige hervorming om thans op de BES-eilanden geldende regelgeving de eerste vijf 

jaar na de transitie zo veel mogelijk te handhaven. 

Voor dit amendement is aangeknoopt bij de regeling uit de thans geldende Wet sociale 

kanstrajecten die via de Invoeringswet BES is komen te ontstaan uit de Landsverordening 

sociale vormingsplicht. 
Voor de bedragen uit artikel 20a, is daarbij aangeknoopt bij die in het eerdere artikel 19 

van de Landsverordening sociale vormingsplicht. Hierin stonden ook minimumboetes 

vermeld, hetgeen in Nederland ongebruikelijk is; deze minimumbedragen zijn derhalve 

geschrapt. Dit geeft bovendien het bestuur de ruimte om bij het opleggen van de boete 

rekening te houden met de omstandigheden van het geval, daaronder begrepen 

draagkracht alsook de kwaliteit van het aanbod. 

Met artikel 4, lid 5, van dit amendement is nadrukkelijk bepaald dat het verrichten van 

arbeid binnen het sociaal kanstraject vrijwillig geschiedt. Hiermee is gegarandeerd dat dit 

amendement niet in strijd is met het verbod op dwangarbeid. 

Voor de nadere vormgeving van de bestuurlijke boete is aangeknoopt bij de regeling uit de 

Algemene wet bestuursrecht, zoals dit bijvoorbeeld ook in artikel 20 van de Wet sociale 

kanstrajecten BES voor subsidies plaatsvindt. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 
 
 
Moties 
 
12 (32368, 32419, 32428)   (Van Gent) over halfjaarlijkse informatie over de in- en  

uitvoering van wet- en regelgeving 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

13 (32368, 32419, 32428)  (Recourt enVan Gent)  over vergroten van het draagvlak voor 

wetgeving op het terrein van abortus en huwelijk voor mensen van gelijk geslacht 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 

14 (32368, 32419, 32428)  (Recourt enVan Gent) over toekennen van de status van 

Nederlands nationaal park aan natuurlandschappen op de BESeilanden 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA  

 
14 à .. (Slob en Ortega-Martijn) over monitoren van de invoering van de 

onderwijswetgeving 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en 

de PVV  

 


