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Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25979  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de bestrijding 

van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 februari 1999 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I ond A 
7 en 8 vervangen door 11 (Schreijer-Pierik c.s.) 
In gevallen waarin er een redelijk vermoeden bestaat van een zedenmisdrijf is het bevoegd 
gezag verplicht tot het doen van aangifte. Dit amendement strekt ertoe dat het bevoegd gezag 
voorafgaand aan de aangifte de ouders van de betrokken leerling of deelnemer en de 
betreffende ten behoeve van een school of instelling met taken belaste persoon, in kennis stelt 
dat aangifte zal plaatshebben. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I ond A 
10 (Lambrechts) 
Een berisping staat als sanctie meer in relatie tot deze nalatigheid, dan het inhouden of 
opschorten van (een deel van) de vergoedingen of voorschotten. Een bekostigingssanctie treft 
niet zozeer het bevoegd gezag, als wel de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs.  
Van de berisping wordt melding gemaakt in het Onderwijsjaarverslag van de inspectie. Van 
deze openbaarmaking zal naar verwachting een preventieve werking uitgaan. 
Ingetrokken 
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Artikel I ond D 
9 (Van der Vlies) 
In de in dit amendement genoemde artikelen van het wetsvoorstel  wordt de koppeling tussen 
toepassing van een bekostigingssanctie en niet-naleving van een bekostigingsvoorwaarde 
losgelaten. Dit is constitutioneel niet gewenst. Bovendien is het minder wenselijk bij 
gelegenheid van dit wetsvoorstel een aantal meer algemene wijzigingen wat betreft de 
sanctiebepaling door te voeren. 
Verworpen, voor: SGP CDA 
 
 
MOTIES 
 
13 (Lambrechts c.s.) over een zo min mogelijk belastend aangiftetraject 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
14 vervangen door ?? (Dijksma c.s.) over een zorgvuldige taakuitbreiding van de 
vertrouwensinspecteurs 
Aangenomen met algemene stemmen 


