TER ONDERTEKENING

Wetgeving en Juridische
Zaken

Aan: MOCW

Van

T 06
Datum
19 november 2021
Referentie

Voorhang ontwerp Besluit tot wijziging van diverse
besluiten in verband met alfabetische rangschikking van
de begripsbepalingen in de Wet educatie en
beroepsonderwijs

Bijlagen
Brief TK
Brief EK
Ontwerpbesluit
Beslisnota’s bij voorhang besluit
alfabetische rangschikking
Kopie voor

Aanleiding
Op 19 november jl. is de ministerraad akkoord gegaan met het starten van de
voorhangprocedure bij beide Kamers van het Besluit tot wijziging van diverse
besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in
de Wet educatie en beroepsonderwijs. Na de voorhang zal het besluit voor
advisering worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Reeds afgestemd met
MBO
Aantal pagina’s
1

Besluiten door ondertekening
Ik verzoek u bijgaande brieven aan de voorzitters van de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer te ondertekenen.
Toelichting

•

•
•

•
•

Dit besluit vloeit voort uit het wetsvoorstel OCW Verzamelwet 20##. Het
wetsvoorstel voorziet in een alfabetische rangschikking van de begrippen
in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Onderhavig wijzigingsbesluit voorziet in de wijziging van verwijzingen
naar artikel 1.1.1 van de WEB op AMvB-niveau. Dat is het enige wat met
dit besluit wordt geregeld.
De voorhang volgt uit artikel 11a.1, tweede lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs, artikel 61s van de Woningwet en artikel 12 van de
Tabaks- en Rookwarenwet.
Het besluit heeft een voorhangperiode van vier weken. Indien meer dan
een vierde deel van die termijn binnen een recesperiode van de kamers
valt, wordt de termijn zodanig verlengd dat drie vierde deel daarvan
buiten die recesperiode valt.
Nadat de voorhangprocedure is afgerond zal het ontwerpbesluit aan de
Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd voor
advies.
Deze nota zal bij het starten van de voorhang openbaar worden gemaakt
samen met de nota’s ten behoeve van de internetconsultatie, CWIZO en
MR (zie bijlage Beslisnota’s bij voorhang besluit alfabetische
rangschikking).
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Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden:

☒ NEE ☐ JA, ONDER BETREFFEND KOPJE ☐ JA, VERSPREID OVER MEMO (MARKEER) ☐ JA, GEHEEL
Wetgeving en Juridische
Zaken
TER ONDERTEKENING

Van

Aan: MOCW

Datum
8 november 2021
Referentie

Aanbieding ministerraad - Wijzigingsbesluit in verband
met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen
in de Wet educatie en beroepsonderwijs
Aanleiding
Hierbij bied ik u het aanbiedingsformulier ministerraad en het ontwerpbesluit tot
wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de
begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs aan voor behandeling
in de MR van 19 november 2021. Eerder heeft u een nota ontvangen voor
aanbieding van het ontwerpbesluit aan de CWIZO. Met deze nota wordt u op de
hoogte gesteld van de behandeling van het ontwerpbesluit in de CWIZO op 8
november 2021 en wordt uw akkoord gevraagd voor toezending aan de MR en de
Kamers voor de voorhang.

Bijlagen
- Ontwerpbesluit
- Aanbiedingsformulier MR
Kopie voor
Reeds afgestemd met
MBO
Aantal pagina’s
1

Besluiten door ondertekening
Indien u akkoord bent met de behandeling in de MR van 19 november 2021 van
het bijgevoegde ontwerpbesluit, gelieve dan het ministerraadformulier te
ondertekenen.
Toelichting
Dit wijzigingsbesluit vloeit voort uit het wetsvoorstel OCW Verzamelwet 20## dat
recent is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een
alfabetische rangschikking van de begrippen in artikel 1.1.1 van de Wet educatie
en beroepsonderwijs (WEB). Onderhavig wijzigingsbesluit voorziet in de wijziging
van verwijzingen naar artikel 1.1.1 van de WEB op AMvB-niveau. Dat is het enige
wat met dit besluit wordt geregeld.
Proces
De CWIZO is zonder bespreking (hamerstuk) akkoord met doorgeleiding naar de
MR van 19 november. Na behandeling in de MR wordt het ontwerpbesluit
gezonden aan beide Kamers in het kader van de voorhangprocedure van vier
weken. U ontvangt hierover te zijner tijd de aanbiedingsbrieven ter
ondertekening. Het voorziene tijdstip van inwerkingtreding van het besluit is
hetzelfde als dat van dit onderdeel van de wet: 1 augustus 2022. Zie hieronder de
globale planning.
MR

19 november 2021

Voorhang

Eind november / december 2021

Raad van State

Januari / februari 2022

Nader rapport

Februari / maart 2022

Voorziene inwerkingtreding

1 augustus 2022
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Van

TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, via MBVOM
Datum
06 oktober 2021
Referentie

Aanbieding CWIZO - Wijzigingsbesluit alfabetische
rangschikking

Bijlagen
Ontwerpbesluit
Kopie voor
Reeds afgestemd met
MBO

Aanleiding

Aantal pagina’s
1

Het Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische
rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs
is gereed om behandeld te worden in de CWIZO en aansluitend de ministerraad.

Geadviseerd besluit
Bent u akkoord met agendering van bijgaand ontwerpbesluit in de CWIZO van 8
november 2021? Aanlevering is voorzien op uiterlijk 29 oktober 2021.

Kernpunten
Dit besluit regelt de verwijzingen naar artikel 1.1.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs op AMvB-niveau. Het is een louter technische wijziging.

Toelichting
•

•

Dit wijzigingsbesluit vloeit voort uit het wetsvoorstel OCW Verzamelwet
20## dat binnenkort wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het
wetsvoorstel voorziet in een alfabetische rangschikking van de begrippen
in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Onderhavig wijzigingsbesluit voorziet in de wijziging van verwijzingen
naar artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs op AMvBniveau. Dat is het enige wat met dit besluit wordt geregeld.

Proces
•
Het besluit is voorgelegd aan JenV, FIN en het Adviescollege Toetsing
Regeldruk. Zij zijn akkoord. Ook de internetconsultatie en de
uitvoeringstoets van DUO hebben niet geleid tot wijziging van het besluit.
•
In de CWIZO worden geen discussiepunten verwacht. Na behandeling in
de CWIZO wordt het besluit aangeboden voor behandeling in de
ministerraad. Vervolgens wordt het conceptbesluit gezonden aan beide
Kamers in het kader van de voorhangprocedure van vier weken. U
ontvangt hiervoor te zijner tijd aparte nota’s voor akkoord.
•
Het voorziene tijdstip van inwerkingtreding van het besluit is hetzelfde als
dat van de wijziging op wetsniveau: 1 augustus 2022. Zie hieronder de
globale planning.
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CWIZO
MR
Voorhang
Raad van State
Nader rapport
Voorziene inwerkingtreding

8 november 2021
19 november 2021
Eind november / december 2021
Januari / februari 2022
Februari / maart 2022
1 augustus 2022

Datum
6 oktober 2021
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Zaken

Aan: MOCW

Van

Datum
28 juni 2021
Referentie
)

Start internetconsultatie Besluit tot wijziging van diverse
besluiten in verband met het alfabetiseren van de
begripsbepalingen in de WEB

Aanleiding
Het Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met het alfabetiseren
van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs is gereed voor
internetconsultatie.
Met dit besluit wordt verdere uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel
Verzamelwet OCW 20##, dat op dit moment aanhangig is bij de Afdeling
advisering van de Raad van State.

Bijlagen
- Besluit tot wijziging van
diverse besluiten in verband met
het alfabetiseren van de
begripsbepalingen in de Wet
educatie en beroepsonderwijs
- Aanbiedingsformulier start
internetconsultatie
- Aanbiedingsformulier MR
Kopie voor
Reeds afgestemd met
MBO
Aantal pagina’s
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Kernpunten
•
Tijdens de demissionaire periode moeten alle voornemens tot
internetconsultatie langs de ministerraad, voordat de internetconsultatie
gestart kan worden.
•
Dit besluit geeft verdere uitvoering aan het Verzamelwet OCW 20##, dat
binnenkort aanhangig wordt gemaakt bij de Afdeling advisering van de Raad
van State.
•
Het besluit bevat een louter technische wijziging van verwijzingen in
verschillende besluiten naar begripsbepalingen in artikel 1.1.1 in de Wet
educatie en beroepsonderwijs.
Beslispunten
Het wijzigingsbesluit, bijgevoegd bij deze nota, willen we voorleggen ter
internetconsultatie.
De ministerraad heeft besloten dat tijdens de demissionaire periode alle
voornemens tot internetconsultatie langs de ministerraad moeten, voordat de
internetconsultatie gestart kan worden. Om deze reden bieden wij u hiermee het
aanbiedingsformulier voor de MR aan. We verzoeken u dit te ondertekenen.
Toelichting
Het Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met het alfabetiseren
van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs geeft verdere
uitvoering aan het wetsvoorstel tot wijziging van wetten op met name het terrein
van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en
redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20##).
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Een kleine, technische wijziging in de Verzamelwet OCW 20## is het op
alfabetische volgorde rangschikken van de begripsbepalingen in artikel 1.1.1 van
de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hiermee vervalt de huidige opbouw van
het artikel in onderdelen. Dit leidt tot de wijziging van enkele onderwijsbesluiten
die zijn neergelegd in dit besluit. Het onderhavige besluit richt zich enkel op het
corrigeren van verwijzingen naar artikel 1.1.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs.

Datum
28 juni 2021

Inwerkingtreding
De verwachte inwerkingtreding van het besluit is 1 augustus 2022, net zoals het
onderdeel van de Verzamelwet OCW 20##.
Vraag internetconsultatie
1)
Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
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