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Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Onderwijs en
Wetenschappen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 28 mei 1990

Uw verzoek (zie bijlage) om de Raad van State te consulteren over de
nota van wijziging met betrekking tot het bovengenoemde voorstel van
wet, geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Uitgangspunt bij het opnieuw raadplegen van de Raad in aangelegen–
heden als de onderhavige is dat het college wordt gehoord over nota's
van wijziging die ingrijpende wijzigingen van een wetsvoorstel behelzen.
Daarbij bestaat evenwel ruimte voor een zekere belangenafweging, in die
zin dat het belang van advisering wordt afgewogen tegenover met name
het belang van de voortgang van het wetsvoorstel.

Voor de beantwoording van de vraag of en in welke mate een nota van
wijziging een ingrijpend karakter draagt zijn naar mijn oordeel niet alleen
de mate waarin bestaande bepalingen gewijzigd en nieuwe onderwerpen
geregeld worden van belang, maar verdient de vraag of en in hoeverre de
nota de uitgangspunten van het oorspronkelijke voorstel van wet verlaat
evenzeer aandacht.

De constatering dat de huidige tekst op veel plaatsen gewijzigd wordt
en dat daarnaast enkele nieuwe onderwerpen geregeld worden kan niet
betwist worden. De wijzigingen die de nota meebrengt markeren evenwel
niet een koersverandering, maar strekken ertoe aan de doelstellingen van
het wetsvoorstel, vergroting van de zelfstandigheid van de instellingen
door invoering van een nieuwe besturingswijze, beter recht te doen.

In het licht van het vorenstaande en mede gelet op het belang voor de
instellingen van hoger onderwijs bij een spoedige behandeling van het
wetsvoorstel, heb ik, na ampele overweging en met instemming van de
ministerraad, bij de afweging van het belang van advisering door de
Raad van State tegen het belang van de voortgang van het ontwerp de
doorslag gegeven aan het laatstgenoemde belang.

Ook indien de Raad van State de adviesaanvraag met voorrang zou
behandelen, een aangelegenheid die tot de uitsluitende competentie van
het college behoort, zou de voortgang van het wetsvoorstel een in mijn
ogen onwenselijke vertraging ondervinden.

Het is mijn overtuiging dat na de discussie over de in maart 1985
uitgebrachte concept HOAK-nota, over de in oktober 1985 uitgebrachte
HOAK-nota en over het in januari 1988 uitgebrachte concept-ontwerp,
de tijd thans rijp is voor een aanvang van de parlementaire behandeling
van de voorstellen neergelegd in het in maart 1989 uitgebrachte, thans
gewijzigde voorstel van wet. Dit temeer nu de voorstellen, vervat in de
onderhavige nota veeleer een bevestiging en versterking dan een
wijziging van de aan het voorstel van wet ten grondslag liggende
uitgangspunten behelzen. Verder uitstel van de behandeling van het
wetsvoorstel zou naar mijn oordee! ernstig afbreuk doen aan het belang
dat op afzienbare termijn klaarheid ontstaat omtrent de invoering van de
nieuwe besturingswijze.

Ik verzoek U dan ook een spoedige behandeling van het gewijzigde
voorstel van wet te bevorderen.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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BIJLAGE Aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen

's-Gravenhage, 3 mei 1990

Betreft: Nota van wijziging wetsvoorstel W.H.W. (21 073)

Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie voor
Onderwijs en Wetenschappen uit de Tweede Kamer van 3 mei 1990 is
de behandeling van de nota van wijziging van het wetsvoorstel houdende
bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (Kamerstuk 21 073, nr. 5) aan de orde geweest.

De leden van de vaste Commissie hebben besloten geïnteresseerden
uit te nodigen binnen vier weken te reageren op de nota van wijziging.

Tevens zijn de leden in meerderheid van mening dat bij de behandeling
van voornoemd wetsvoorstel een advies van de Raad van State over de
door U ingediende nota van wijziging niet mag ontbreken.

Ik verzoek U in verbang hiermee te overwegen alsnog langs de
geëigende procedure het advies van de Raad van State over genoemde
nota van wijziging in te winnen.

Wellicht behoort een spoedbehandeling van de nota door de Raad van
State tot de mogelijkheden.

De Voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs en Weten–
schappen,
G. van Leijenhorst
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