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IMr. 26 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN HUIBERS EN VAN GELDER
Ontvangen 10 september 1991

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, artikel 2.35, tweede lid, wordt «vertegenwoordigers van
organisaties uit het onderwijs» vervangen door: vertegenwoordigers van
het onderwijs.

In artikel II, titel F, wordt de paragraafaanduiding na artikel F.12
vervangen door:
Paragraaf 3. Omzetting landelijke organen; voorlopige voorziening

In artikel II, titel F, wordt na artikel F.13 een nieuw artikel F.13'
ingevoegd, luidende:

Artikel F.13'. Bestuurssamenstelling en taak landelijke organen

1. Artikel 2.35, tweede lid, van artikel I, artikel 2.37 van artikel I en
onderdeel A.1 van titel D van artikel II blijven buiten toepassing, totdat
Onze minister in overeenstemming met de Tweede Kamer der Staten–
Generaal besluit tot het tegendeel.

2. Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ten aanzien van de bestuurssamen–
stelling van de landelijke organen en ten aanzien van hun taak met
betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs voorlopige regels worden vastgesteld die
afwijken van het ter zake in de wet bepaalde.

3. Gedurende de periode dat geen besluit als bedoeld in het eerste lid
of geen regeling als bedoeld in het tweede lid tot stand is gekomen,
geldt ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de landelijke
organen het ter zake bepaalde in de Wet op het leerlingwezen zoals die
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luidt voor de intrekking, bedoeld in titel C, en ten aanzien van het
middelbaar beroepsonderwijs artikel 17, eerste lid, van de Wet op het
voortgezet onderwijs, zoals dat luidt voor de wijziging, bedoeld in titel D
van artikel II.

IV

In artikel II, titel F, wordt aan artikel F.13a een nieuw derde lid toege–
voegd, luidende:

3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel
treedt niet in werking dan nadat dertig dagen na de overlegging zijn
verstreken, en gedurende die termijn niet door of namens een der
kamers de wens wordt te kennen gegeven tot overleg over het
onderwerp.

Toelichting

ad I
De huidige tekst zou aanleiding kunnen geven tot te omvangrijke verte–

genwoordigingen in het bestuur.

ad II en III
Er is nog overleg gaande, zowel over de bestuurssamenstelling van de

landelijke organen als over hun taak met betrekking tot het middelbaar
beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs. Op de
resultaten daarvan moet niet worden vooruitgelopen. Daarom wordt
voorgesteld de betrokken wettelijke bepalingen voorshands buiten
toepassing te laten. Daarna zijn er twee mogelijkheden:
- de bepalingen worden alsnog van toepassing verklaard;
- er wordt een voorlopige afwijkende regeling getroffen.
In beide gevallen wordt overeenstemming met de Kamer voorge–
schreven. Voor de tussentijd gelden de oude regels.

ad IV
De amvb is zo belangrijk voor de toekomst van de landelijke organen,

dat een voorhangbepaling op haar plaats is.

Huibers
Van Gelder
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