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Betreffende wetsvoorstel:
34026
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de
wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 9 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV,
het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de
PvdA en de Groep Kuzu/Öztürk stemden voor.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel B, artikel 1.5.1, vijfde lid
13 (Beertema) over het niet verrichten van private taken door de SBB.
Dit amendement regelt dat de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
(SBB) geen andere activiteiten mag uitvoeren dan de wettelijk genoemde taken en de
activiteiten die direct samenhangen met de juiste uitvoering van die taken. Dit betekent
dat geen commerciële activiteiten mogen worden uitgevoerd.
Contractactiviteiten zoals cursussen en advieswerk, vastgoedontwikkeling, door
onderwijsinstellingen opgerichte (semi)private ondernemingen met een educatief karakter
in bijvoorbeeld de horeca en soortgelijke marktactiviteiten hebben in het recente verleden
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geleid tot ongewenste mengvormen van publieke en private middelen en veroorzaakten te
vaak oneerlijke concurrentie. Ook kwam het voor dat verliezen werden afgewenteld op de
publieke middelen. Indiener wil dat voorkomen.
Aangenomen. Voor: PVV, het CDA, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks,
de PvdD en de SP
Artikel VIIA. Evaluatiebepaling
10 (Lucas en Jadnanansing) waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt
opgenomen.
Dit amendement regelt de evaluatie van deze wet, waarin ook de keuze voor een
privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt betrokken.
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP

Moties
11 (Jasper van Dijk) over 20 miljoen minder bezuinigen op de kenniscentra.
Verworpen. Voor: GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP
12 (Lucas en Jadnanansing) over de erkenning van leerbedrijven.
Aangenomen. Voor: CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP

