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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 14 februari 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32356 

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de 

expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs 

in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 01 

8 (Beertema) 

Met dit amendement wordt in de Kinderbijslagwet geregeld dat ouders die zich niet houden 

aan de Leerplichtwet, hun recht op kinderbijslag verspelen.  

De indiener is van mening dat voldoen aan de Leerplichtwet een voorwaarde voor het 

ontvangen van kinderbijslag moet zijn. 

Verworpen. Voor: VVD en PVV 

 

 

 



 

 datum 14 februari 2011 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel G 

9 (Biskop) 

Dit amendement regelt dat de bestuurlijke boete bij geconstateerd niet of onvoldoende 

meewerken aan het melden van schoolverzuim niet wordt opgelegd aan het hoofd der 

school maar aan het bevoegd gezag van de school. 

Ingetrokken 

 
 
Moties 
 

10 (Van der Ham) over wettelijk leerrecht 

Aangehouden 

 

11 (Van der Ham) over vormgeven onderwijsovereenkomst 

Afgevoerd van de agenda 

 

12 (Van der Ham) over weiger- en verwijderbesluiten 

Afgevoerd van de agenda 

 

13 (Celik/Elias) over tegengaan lesuitval 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

14 (Celik) over verantwoordelijkheid van scholen 

Aangehouden 

 

15 (Celik) over melden schoolverzuim 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 

 

16 (Biskop) over bestuurlijke boete voor niet-melden 

Ingetrokken 

 

17 (Biskop) over verzuimmelding in het mbo 

Aangenomen. Tegen: PVV 

 

18 (Beertema) over sancties voor ouders 

Verworpen. Voor: D66, VVD en PVV 


