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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 23 juni 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29470  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de 

expertisecentra in verband met het invoeren van het jaarverslag en een nieuwe 
regeling van informatievoorziening voor het primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs  

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 juni 2004 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
 
Artikel I onderdeel B 
Artikel II onderdeel A 
7 (Jan de Vries) 
Het gelijkschakelen van het boekjaar aan het schooljaar vermindert de administratieve lasten 
voor de schoolbesturen. De toedeling van opbrengsten en kosten sluit dan aan bij de 
bekostigingssystematiek (per schooljaar) en de schoolpraktijk. Een dubbele administratie of 
verslaggeving (het formele jaarverslag enerzijds en een intern gebruikte begroting en 
jaarverslag anderzijds) is door dit amendement niet noodzakelijk. 
Ingetrokken. 
 
 
Artikel I onderdeel B 
Artikel II onderdeel A 
7 (Vergeer)  
Het is van belang dat de Kamers in de gelegenheid zijn om, voordat een algemene maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld, van gedachten te kunnen wisselen met de minister over de 
definiëring, de wijze van ordening en beschikbaarstelling van gegevens ten aanzien van 
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bekostiging en beleidsinhoudelijke informatie. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs als 
voor regionale expertise centra. De aard van deze gegevens bepaalt de mogelijkheid voor de 
Kamers zich een oordeel te vormen over de doelmatigheid van de Rijksmiddelen voor het 
bereiken van onderwijsdoelen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
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