
Amendementen zijn in de 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 → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 6 januari 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissies 
voor Onderwijs 
voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs 
voor Cultuur 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29336  Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2002 
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 december 2003 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 01 
7→8 (Hamer c.s.) 
Dit amendement beoogt de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid die niet voor dit doel 
zijn ingezet, alsnog te behouden voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. (Nadere 
geoperationaliseerde doelstelling 1.2.1 Toegankelijkheid,onderdeel 
onderwijsachterstandenbeleid.). 
Het bedrag waarmee de verplichtingen en uitgaven op artikel 1 worden verhoogd, dient 
onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Stichting Ondersteuning Projecten in 
Overheidssectoren (SOPO) ten behoeve van het Transferpunt Onderwijsachterstanden. De 
middelen dienen ingezet te worden voor de uitvoering en ondersteuning van vooren 
vroegschoolse opvang. 
De dekking van dit amendement wordt gevonden in de van gemeenten terug te vorderen 
middelen VVE. Deze terug te vorderen extra middelen VVE dienen niet te worden ingezet 
voor de dekking van het OCW-brede tekort. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
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Begrotingsstaat Artikel 14 
3→4 (Leerdam) 
In 2003 wordt op artikel 14 naar verwachting minder uitgegeven dan gepland. Reden hiervan 
is het beperkte beroep op de besteding van de cultuurvouchers. Dit amendement beoogt deze 
gelden – 5 miljoen euro – niet te laten terugvloeien naar de Algemene middelen, maar te 
blijven bestemmen voor cultuurdoeleinden, door ze als eenmalige bijdrage toe te voegen aan 
het budget voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum te Amsterdam. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 14 
6→9 (Leerdam/Vendrik) 
In 2003 wordt op artikel 14 naar verwachting minder uitgegeven dan gepland. Dit 
amendement beoogt een deel van deze gelden – 1 miljoen euro – niet te laten terugvloeien 
naar de Algemene middelen, maar te blijven bestemmen voor cultuurdoelen, door ze als 
eenmalige bijdrage te bestemmen voor cultureel erfgoed en culturele uitwisseling tussen de 
Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland in verband met het 50-jarig bestaan van het Statuut 
voor het Koninkrijk. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
MOTIES 
 
10 (Hamer) over de onderuitputting bij de de voor- en vroegschoolse educatie. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
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