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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 december 2003 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissies 
voor  
- Onderwijs 
- Cultuur 
- Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29200 VIII          Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004  
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 december 2003 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikelen 01, 03, 04, 06 en 16 
28 (Jan De Vries c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe extra middelen ter beschikking te stellen aan de lumpsum van 
vmbo-scholen. Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd door een verlaging van de 
beleidsmatig nog niet ingevulde middelen (budgetflexibiliteit) op de artikelen Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het Hoger 
Beroepsonderwijs en Onderzoek en wetenschappen. 
Aangenomen. LPF stemde tegen. 
 
 
Artikelen 01 en 03 
29 (Hamer en Slob) 
Aan de tweede kamer is door de minister toegezegd dat het invoeren van vraagfinanciering op 
een zorgvuldige en verantwoorde wijze zal plaatsvinden. Onderwijsbegeleidingsdiensten was 
het niet toegestaan om een weerstandsvermogen op te bouwen en kunnen ze vraaguitval niet 
opvangen uit de reserves. Voor de overgang naar de vraagfinanciering, frictiekosten, scholing, 
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outplacement, de meerkosten voor het marktconform verzekeren van wachtgeldkosten en het 
kwijtschelden van de lopende wachtgelden in het participatiefonds is jaarlijks € 3,8 miljoen 
gedurende vijf jaar nodig. Dekking is gevonden in de vrijval van de middelen ten behoeve van 
de landelijke verzorgingsinstellingen (cumulatief ca. € 30 miljoen tussen 2003 en 2013). 
Aangenomen. GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
Artikelen 01 en 03 
30 (Hamer en Slob) 
Zoals voor 2003 is toegekend is ook voor de jaren 2004 t/m 2008 jaarlijks € 0,5 mln nodig 
voor het monitoren, ondersteunen en begeleiden van de vraagfinanciering door 
brancheorganisatie Edventure. Dekking is gevonden in de vrijval van de middelen ten 
behoeve van de landelijke verzorgingsinstellingen (cumulatief ca. € 30 mln 2003 en 2013). 
Aangenomen. GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
Artikelen 01, 03, 07, 09, 15 en 16 
32 (Balemans c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe extra middelen beschikbaar te stellen voor dyslexie 
(onderwijscomponent). In het verlengde van het stappenplan van VWS zijn activiteiten nodig 
in het Primair en Voortgezet Onderwijs om te komen tot een geïntegreerde aanpak van 
dyslexie. Daarbij valt onder andere te denken aan de verdere ontwikkeling van aangepaste 
leermiddelen, deskundigheidsbevordering op lerarenopleidingen, expliciet schoolbeleid en 
afstemming met zorg en thuissituatie. Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd door een 
korting op de lumpsumvergoeding voor instellingen in het Wetenschappelijk onderwijs. 
Vanwege een daling van het aantal wachtgelders zijn er in de laatste jaren lagere 
werkloosheidsuitgaven. De lumpsumvergoeding, die een bijdrage voor 
werkloosheidsuitgaven bevat, kan daarom worden verlaagd. Deze uitgavenverhoging wordt 
tevens gefinancierd door een verlaging van de beleidsmatig nog niet ingevulde middelen 
(budgetflexibiliteit) op de artikelen Arbeidsmarkt en personeelsbeleid, Media en Onderzoek 
en wetenschap. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
Artikel 01 
11→19→39 (Slob c.s.) 
Indieners wensen nu niet in te stemmen met de begin- en tussentoets. Daartoe wordt in de 
operationele doelstelling Toegankelijkheid (1.2.3) binnen het onderdeel Achterstandenbeleid 
(1.2.3.1) het bedrag van € 1mln verschoven van de post Begin- en tussentoets naar de post 
Taakstelling achterstandenbeleid. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
Artikel 01 
22→44→45 (Hamer) 
Veel ouders kampen met een gebrek aan overblijfmogelijkheden voor kinderen tussen de 
middag. Ondanks het belang van (werkende) ouders en hun kinderen, blijft dit te veel 
afhankelijk van vrijwilligers. In de voorgaande jaren is er bij de begrotingsbehandeling 
incidenteel een bedrag gereserveerd om het opleiden van tussenschoolse opvangers in ieder 
geval alvast mogelijk te maken. Dit amendement beoogt het overgangsjaar op weg naar de 
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structurele regeling mogelijk te maken. Net als vorig jaar zal een soortgelijk amendement ook 
ingediend worden bij de begroting voor het ministerie van SZW. De dekking wordt gevonden 
in een verlaging van de nog niet juridisch verplichte middelen (budgetflexibiliteit) op artikel 1 
Primair onderwijs. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
Artikelen 04, 06, 07 en 16 
26 (Lambrechts c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe extra middelen ter beschikking te stellen voor kennisverspreiding 
en kennisambassadeurs MKB met als doel kennisuitwisseling tussen bedrijven en scholen. 
Daarnaast strekt het ertoe te voorzien in extra stageplaatsen dan wel simulatieplaatsen. Deze 
uitgavenverhoging wordt gefinancierd door een korting op de lumpsumvergoeding voor 
instellingen in de BVE en HBO sector, het Hoger beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk 
onderwijs. Door een daling van het aantal wachtgelders zijn er in de laatste jaren lagere 
werkloosheidsuitgaven voor de instellingen. Omdat de lumpsumvergoedingen een bijdrage 
voor deze werkloosheidsuitgaven bevatten, zal er een korting op de lumpsumvergoedingen 
plaatsvinden. Deze uitgavenverhoging wordt tevens gefinancierd door een verlaging van de 
beleidsmatig nog niet ingevulde middelen (budgetflexibiliteit) op de artikelen Hoger 
Beroepsonderwijs en Onderzoek en Wetenschappen. Middels dit amendement wordt de 
lumpsum voor de sector BVE en HBO in elk geval opgehoogd met een bedrag van in totaal 8 
miljoen euro, ten behoeve van bovengenoemde doelen die in samenwerking gerealiseerd 
moeten worden. 
Aangenomen. LPF stemde tegen. 
 
 
Artikelen 06 en 07 
20 (Joldersma) 
Dit amendement beoogt om binnen operationele doelstelling 6.2.2 (Toegankelijkheid), 
onderdeel 6.2.2.3 (Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs) het bedrag van € 2 mln in plaats 
van voor Experimenten en speerpunten hbo te bestemmen voor een nieuwe post binnen 
datzelfde onderdeel, namelijk het vergroten van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
voor studenten met een handicap of chronische ziekte. Deze gelden worden gericht ingezet 
voor het opzetten en ontwikkelen van voorzieningen voor studie-adviseurs zodat zij beter in 
staat zijn studenten met een handicap te ondersteunen. Dezelfde mutatie vindt plaats ten laste 
van Experimenten en speerpunten wo voor een bedrag van € 1 mln. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
Artikel 07 
33 (Van der Laan c.s.) 
Dit amendement stelt € 3 miljoen beschikbaar voor de drie jonge universiteiten, Universiteit 
van Tilburg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht ten behoeve van de 
eerste stap in het wegwerken van de achterstand in onderzoeksbekostiging in afwachting van 
de herziening van de onderzoeksbekostiging in 2007. Dekking wordt gevonden in hetzelfde 
artikel, en wel binnen de operationele doelstelling 6.2.3 (Kwaliteit) in het onderdeel 6.2.3.2 
(Dynamisering eerste geldstroom onderzoek wo). Het amendement beoogt tevens om tot de 
invoering van het nieuwe bekostigingsstelsel in 2007 een gelijke uitgangspositie te 
bewerkstelligen in de onderzoeksbekostiging van de verschillende universiteiten. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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Artikel 07 
27→31→35 (Visser c.s.) 
Dit amendement strekt ertoe extra middelen beschikbaar te stellen voor het stimuleren van 
jonge onderzoekers in het wetenschappelijk onderzoek. Deze uitgavenverhoging wordt 
gefinancierd door een korting op de lumpsumvergoeding voor instellingen in het 
Wetenschappelijk onderwijs. Vanwege een daling van het aantal wachtgelders zijn er in de 
laatste jaren lagere werkloosheidsuitgaven. De lumpsumvergoeding, die een bijdrage 
voor werkloosheidsuitgaven bevat, kan daarom worden verlaagd. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
Artikel 14 
81→102 (Dittrich c.s.) 
Dit amendement beoogt een éénmalige bijdrage uit de cultuurbegroting te leveren aan de 
nieuwbouw van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Het Stedelijk Museum heeft een 
collectie van internationale faam en kwaliteit, die vanwege de krappe behuizing momenteel 
onvoldoende kan worden getoond. Een volwaardige Stedelijk Museum vertegenwoordigt een 
landelijk cultureel en economisch belang. Deze uitgavenverhoging wordt gefinancierd door 
het afromen van de budgetflexibiliteit op artikel 14 van de OCW-begroting. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA stemden voor. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikel 01 
36 (Hamer) 
Dit amendement beoogt een impuls te geven aan het tegengaan van onderwijsachterstanden. 
OALT maakt (e) ook deel uit van onderwijsachterstandenbeleid. Bezuinigingen op dit 
onderwijsachterstandenbeleid dient te worden teruggedraaid. Het bedrag dat eerder 
gereserveerd stond voor OALT dient te goede te komen aan onderwijsachterstandenbeleid. De 
middelen die worden toegevoegd aan artikel 01 dienen ingezet te worden voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. De dekking van dit amendement dient wordt gevonden in 
verhoging van het uitgavenkader. Indieners verwijzen hierbij naar de motie Crone/Vendrik 
(29 200 nr 36), ingediend bij het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin 
het kabinet wordt verzocht het uitgave kader ruimer vast te stellen. De indieners wijzen erop 
dat er van veel kanten is aangedrongen op een veel minder rigide begrotingsbeleid. Het 
huidige kabinet kiest voor een te snelle reductie van het financieringstekort als hoogste 
prioriteit. Hierdoor wordt economisch herstel vertraagd en ontbreekt de ruimte om verder te 
investeren in de economische structuur, waaronder de kenniseconomie. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Artikelen 03, 04 en 06 
23→34→40 (Hamer en Van Dam) 
Het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de doorstroom naar vervolgopleidingen 
is zeer belangrijk. Een sterke beroepskolom draagt in grote mate hieraan bij. De 
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beroepskolom van VMBO-MBO-HBO moet een volwaardig alternatief worden naast het 
algemeen vormend onderwijs en mag niet worden afgedaan als een tweederangs route. Dit 
amendement dient ertoe een impuls te geven aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten 
en het versterken van de beroepskolom. De impuls van € 200 miljoen wordt verdeeld over de 
sectoren VMBO, MBO en HBO in de verhouding 3:2:1. De dekking wordt gevonden in 
verhoging van het uitgavenkader. Indieners verwijzen hierbij naar de motie Crone/Vendrik 
(29 200 nr. 36), ingediend bij het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin 
het kabinet wordt verzocht het uitgavenkader ruimer vast te stellen. De indieners wijzen erop 
dat er van veel kanten is aangedrongen op een veel minder rigide begrotingsbeleid. Het 
huidige kabinet kiest voor een te snelle reductie van het financieringstekort als hoogste 
prioriteit. Hierdoor wordt economisch herstel vertraagd en ontbreekt de ruimte om verder te 
investeren in de economische structuur, waaronder de kenniseconomie. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
Artikelen 06 en 07 
24 (Van Dam) 
Onderwijs en onderzoek zijn de belangrijkste pijlers onder de ontwikkeling van de 
Nederlandse kenniseconomie. Nederland heeft wat dit betreft de ambitie om tot de top van 
Europa te gaan behoren. Desondanks wordt er in 2004 niet fors geïnvesteerd in het hoger 
onderwijs. De efficiencykorting op hoger onderwijs gaat in 2004 verder omhoog. Dit 
amendement beoogt deze efficiencykorting ongedaan te maken en extra te investeren in het 
hoger onderwijs met het oog op versterking van innovatie en verbetering van ICT 
voorzieningen. De dekking wordt gevonden in wordt gevonden in verhoging van het 
uitgavenkader. Indieners verwijzen hierbij naar de motie Crone/Vendrik (29 200 nr 36), 
ingediend bij het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen, waarin het kabinet 
wordt verzocht het uitgavenkader ruimer vast te stellen. De indieners wijzen erop dat er van 
veel kanten is aangedrongen op een veel minder rigide begrotingsbeleid. Het huidige kabinet 
kiest voor een te snelle reductie van het financieringstekort als hoogste prioriteit. Hierdoor 
wordt economisch herstel vertraagd en ontbreekt de ruimte om verder te investeren in de 
economische structuur, waaronder de kenniseconomie. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA stemden voor. 
 
 
Artikelen 09 en 17 
37 (Kraneveldt) 
Dit amendement heeft als doel de beleidsdoelstelling Opleiden in de school al vanaf 2004 een 
extra stimulans te geven. Het schreeuwend tekort aan leraren blijft één van de grootste 
bedreigingen van het onderwijs. Het voorkómen van de vroegtijdige uitval van nieuw 
onderwijspersoneel is daarbij van essentieel belang. Dit kan worden bewerkstelligd door 
goede opleiding en begeleiding in de school. De dekking wordt gevonden in het onderdeel 
«Nader te verdelen» van artikel 17 nominaal en onvoorzien, welk onderdeel voornamelijk 
middelen betreft uit de enveloppen Balkenende I en II bestemd voor lerarenbeleid. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
 
Artikel 09 
21→42 (Hamer) 
Dit amendement beoogt een impuls te geven aan het tegengaan van het lerarentekort. Het 
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lerarentekort is op dit moment vooral een kwalitatief probleem. Echt kwantitatief wordt het 
probleem in 2006. Om het kwalitatieve probleem nu en het kwantitatieve probleem in 2006 
tegen te gaan is een gericht en algemeen arbeidsbeleid noodzakelijk. De middelen die worden 
toegevoegd aan artikel 09 dienen daartoe te worden ingezet. De dekking van dit amendement 
dient wordt gevonden in verhoging van het uitgaven kader. Indiener verwijst hierbij naar de 
motie Crone/Vendrik (29 200 nr 36), ingediend bij het debat over de Algemene Financiële 
Beschouwingen, waarin het kabinet wordt verzocht het uitgaven kader ruimer vast te stellen. 
De indiener wijst erop dat er van veel kanten is aangedrongen op een veel minder rigide 
begrotingsbeleid. Het huidige kabinet kiest voor een te snelle reductie van het 
financieringstekort als hoogste prioriteit. Hierdoor wordt economisch herstel vertraagd en 
ontbreekt de ruimte om verder te investeren in de economische structuur, waaronder de 
kenniseconomie. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
MOTIES 
 
13 November 2003 (Plenaire vergadering) 
 
 
61 (Visser) over modernisering van het stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs. 
Ingetrokken. 
 
 
64 (Kraneveldt en Joldersma) om vóór het HOOP 2004 de uitgangspunten voor een nieuw 
stelsel van studiefinanciering te presenteren. 
Ingetrokken. 
 
 
74 (Vendrik c.s.) om de toekomst van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, financieel 
te borgen. 
Ingetrokken. 
 
 
18 november 2003 (Plenaire vergadering) 
 
 
46 (Hamer c.s.) over aanpassing van de regelgeving voor vmbo-scholen  
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
47 (Hamer c.s.) over kinderen met dyslexie 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
48 (Hamer c.s.) over de voorgenomen ombuiging met betrekking tot het 
onderwijsachterstandenbeleid 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
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49 (Hamer c.s.) over de inzet van de geraamde middelen voor de toets voor vier- tot 
zesjarigen 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
50 (Hamer en Dijsselbloem) over bevordering van verdere integratie in het onderwijs  
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en LPF stemden voor. 
 
 
51 (Van Dam c.s.) over een prestatiebeurs voor het mbo 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
52 (Jan de Vries c.s.) over een bundeling van middelen 
Afgevoerd van de agenda 
 
 
53 (Jan de Vries c.s.) over extra aandacht voor het vmbo bij de besteding van middelen  
Aangenomen. SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
 
54 (Jan de Vries c.s.) over de vrijstelling van het prijsregime van school- en studieboeken  
Aangenomen. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
 
55 (Joldersma en Lambrechts) over de invoering van een nieuw studiefinancieringssysteem  
Verworpen. SP, D66, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
 
56→80 (Vergeer c.s.) over de mogelijkheid tot omzetting van studiefinanciering  
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
 
57 (Vergeer en Hamer) over verlenging van de werkingsduur van de stimuleringsregeling ID-
banen 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie stemden voor. 
 
 
58→ 79 (Balemans c.s.) over de vijfdaagse schoolweek 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. 
 
 
59 (Balemans c.s.) over het inzetten van overtollig defensiepersoneel 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
60 (Balemans c.s.) over een extra impuls aan het aanpakken van het lerarentekort  
In stemming komt de motie-Balemans c.s. 
Aangenomen. GroenLinks, VVD, CDA, SGP en LPF stemden voor. 
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62 (Kraneveldt c.s.) over een paragraaf over veiligheid in de schoolgids 
Aangenomen. SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
63 (Kraneveldt) over een sociale dienstplicht 
Verworpen. SP, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
65 (Lambrechts c.s.) over de indicatiestelling voor het toekennen van de rugzak  
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en LPF stemden 
voor. 
 
 
66 (Lambrechts c.s. over toegang tot informatie voor slechtzienden en andere gehandicapten  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
67 (Lambrechts c.s.) over de bekostiging voor het kunstonderwijs 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
68 (Lambrechts c.s.) over het doorgeven van kennis- en innovatiestrategieën  
Aangenomen. SP, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
 
69 (Lambrechts en Van Dam) over de legesverhoging voor internationale studenten 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
70 (Vendrik en Vergeer) over de afspiegeling van scholen van een wijk of clusters van wijken  
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA en LPF stemden voor. 
 
 
71 (Vendrik c.s.) over de procedure om het vmbo de formele status van een groot project te 
geven 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
 
 
72 (Vendrik c.s.) over een toeslag op het loon in het vmbo en in de grote steden  
Aangenomen. GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
73 (Vendrik en Hamer) over de financiering van schoolinternaten 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. 
 
 
75 (Slob c.s.) over Skills Masters 2004 
Aangenomen met algemene stemmen 
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76 (Van der Vlies en Slob) over een reiskostencomponent in de systematiek van de WTOS  
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
24 november 2003 (Wetgevingsoverleg cultuur) 
 
 
93 (Van Vroonhoven-Kok c.s.) om het mobiele erfgoed in aanmerking te laten komen voor de 
monumentenstatus. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
91 (Leerdam) over het waarborgen van culturele diversiteit en de jongerendoelgroepe met de 
vrijkomende gelden van de doelgroepenmaatregel. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
94 (Vroonhoven-Kok c.s.) over het opstellen van modelconvenanten om zo de sponsoring van 
kunst door stimuleren. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
96 (Rijpstra c.s.) over het instellen van een onafhankelijk controlerend orgaan om zo de 
handel in vervalse/geroofde werken tegen te gaan. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
97 (Rijpstra c.s.) over een landelijk kunstinventarisatiesysteem. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
98 (Dittrich en Kraneveldt) over het bevorderen van private financiering van culturele 
instellingen. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
100 (Dittrich c.s.) over het bevorderen dat particulieren hun nalatenschap aan culturele doelen 
schenken. 
Afgevoerd van de agenda. 
 
 
2 december 2003 (Plenaire vergadering) 
 
 
95 (Vergeer c.s.) over het beter afstemmen van vraag en aanbod in de kamermuzieksector en 
over vereenvoudigen subsidieaanvraag. 
Ingetrokken. 
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89 (Bakker c.s.) over een gelijke verdeling van de zendtijd voor de zeven 39f-
zendgemachtigden. 
Aangehouden. 
 
 
90 (Leerdam c.s.) over het handhaven van de ID-banenregeling voor de kunst- en 
cultuurwereld. 
Aangehouden. 
 
 
83 (Van Nieuwenhoven) om bij de behandeling van het Cultuurplan over het definitieve 
budget van het MCO te beslissen. 
Verworpen. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en LPF stemden voor. 
 
 
84 (Van Nieuwenhoven c.s.) over een nieuw voorstel voor de Wereldomroep. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
85 (Atsma c.s.) over het verhogen van het bedrag voor regionale omroepen om te kunnen 
investeren in cultuurprogramma's. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 
86 (Vergeer) over het ongedaan maken van de bezuinigingen op het MCO. 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
 
87 (Vergeer/Vendrik) over het ongedaan maken van de bezuiniging op de Wereldomroep. 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
 
88 (Vergeer/Vendrik) over het oprichten van een videotheek voor documentaires (docutheek). 
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor. 
 
 
92 (Van Vroonhoven-Kok/Kraneveldt) over het ondersteunen van amateurkunst door  
professionele, gesubsidieerde kunstenaars. 
Aangenomen. D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
99 (Dittrich) over het voortzetten van de statistiek "Cultuur en vrije tijd" van het CBS. 
Aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en LPF stemden voor. 
 
 
101 (Vendrik/Leerdam) om de creatieve industrie een prominente rol te geven in de 
werkzaamheden van het innovatieplatform. 
Verworpen. SP, GroenLinks en PvdA stemden voor. 
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