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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 → 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

 

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 datum 5 juli 2019 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

35210 VIII 

 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en 

de PVV 

Tegen: FVD.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs 

5 (Snels/Westerveld) over het schrappen van de korting op de loonprijsbijstelling voor het 
wetenschappelijk onderwijs. 
 
In de Voorjaarsnota is een voorschot genomen op de uitkomsten van het recente advies 
van de Commissie Van Rijn. Deze commissie heeft geadviseerd om extra investeringen te 
doen voor bèta/techniek. Daarvoor is brede politieke steun. Tegelijkertijd zal er een 

financiële herverdeling plaatsvinden tussen alfa/gamma en bèta, zowel binnen als tussen 

universiteiten. Op korte termijn, met name het jaar 2019, is bij universiteiten grote 
onzekerheid over de gevolgen van dit beleid. Het kabinet wil zorgen voor een zachte 
landing van de financiële gevolgen van dit advies voor universiteiten en trekt daar € 27 
miljoen voor uit. Hier tegenover staat echter een korting op de loon- en prijsbijstelling van 
€ 25,1 miljoen voor het wetenschappelijk onderwijs. 

  
 



 

 datum 5 juli 2019 

 blad 2 

 

 

 

 

Dit amendement zorgt ervoor dat de korting op de loonprijsbijstelling voor het 
wetenschappelijk onderwijs voor 2019 wordt geschrapt. De dekking van € 25,1 miljoen 

wordt gevonden in de € 220 miljoen aan meevallers in 2019 die het kabinet wil inzetten 
om de in=uit-taakstelling alvast op te vullen. Dit is, zoals de Minister van Financiën bij 
vraag 23 van de Najaarsnota 2018  heeft aangegeven, in lijn met de begrotingsregels van 
het kabinet.  
 
Met dit amendement zal de onrust bij universiteitsbestuurders afnemen en kan er bij de 
begroting van 2020 een zorgvuldige afweging worden gemaakt voor de komende jaren. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD 

voor. 

 

Artikel 91 Nog onverdeeld 

Artikel 95 Apparaat Kerndepartement 
4 (Van den Hul) over het ongedaan maken van de bezuiniging op de SBB. 

 

Dat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dit jaar geen 

loon- en prijsbestelling krijgt toegekend, betekent een structurele bezuiniging van € 1,51 

miljoen. SBB regelt echter de beroepspraktijkvorming van mbo-opleidingen, zodat de kern 

van het onderwijs hiermee wordt geraakt. Dit is ook in strijd met de geest van de motie 

Asscher c.s. (35 000, nr. 23) waarmee de Kamer bij de algemene beschouwingen de 

korting op leerbanen heeft afgeblazen. Het is bovendien strijdig met de afspraak dat SBB 

wat de loonbijstelling betreft op dezelfde manier zou worden behandeld als de overige 

overheidssectoren. Dit amendement beoogt deze structurele bezuiniging ongedaan te 

maken. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD. 

 


