
31 400 Wijziging van enkele wetten op het terrein van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in verband met het herstellen van
wetstechnische gebreken alsmede in verband
met het aanbrengen van enkele inhoudelijke
wijzigingen

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 13 juni 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel X, onderdeel H, wordt aan het zestiende lid van artikel 33 na
«voortgezet onderwijs in dat vak» toegevoegd: of dat andere program-
maonderdeel.

B

Na artikel XIVc worden, onder vernummering van artikel XV tot artikel
XVII, twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XV. WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Na artikel 7.30d van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.30e. Wegnemen tekortkoming bij niet voldoen aan
toelatingseisen

Indien de betrokkene niet voldoet aan de toelatingseisen, bedoeld in de
artikelen 7.30a tot en met 7.30c, en van hem redelijkerwijs kan worden
verwacht dat hij daaraan binnen een redelijke termijn alsnog kan voldoen,
wordt hem de mogelijkheid geboden, de tekortkoming weg te nemen en
alsnog aan de toelatingseisen te voldoen.
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ARTIKEL XVI. WET VAN 14 JUNI 2007 TOT WIJZIGING VAN
ONDER MEER DE WET STUDIEFINANCIERING 2000 IN VERBAND
MET ONDER MEER DE UITVOERBAARHEID VAN DIE WET EN DE
INVOERING VAN EEN KOPOPLEIDING IN HET HOGER
ONDERWIJS, ALSMEDE VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS
EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN VERBAND MET ONDER
MEER ASSOCIATE-DEGREEPROGRAMMA’S EN
MASTEROPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN HET HOGER
ONDERWIJS

De Wet van 14 juni 2007 tot wijziging van onder meer de Wet studie-
financiering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die
wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, als-
mede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en master-
opleidingen op het gebied van het hoger onderwijs wordt als volgt
gewijzigd:

a. Artikel IV, onderdeel K, vervalt.

b. Artikel IV, onderdeel M, vervalt.

C

Aan Artikel XVII wordt een onderdeel toegevoegd luidende:
e. artikel XV terugwerkt tot en met 1 september 2007.

Toelichting

Onderdeel A

In het laatste zinsdeel van dit artikellid is verzuimd om, in overeen-
stemming met het eerste zinsdeel, «of in dat andere programmaon-
derdeel» toe te voegen. Dit wordt thans hersteld.

Onderdelen B en C

Met het inwerkingtredingsbesluit van 2 juli 2007 (Stb. 2007,263) is artikel
IV, onderdeel L, wat betreft een nieuw artikel 7.30c, van de Wet van 14 juni
2007 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in
verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering
van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder
meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied
van het hoger onderwijs (hierna te noemen: Variawet) in werking getre-
den. Hiermee is het oude artikel 7.30c onbedoeld vervallen. Dit oude 7.30c
had vernummerd moeten worden tot 7.30e. Artikel IV, onderdeel K, van de
Variawet voorzag in deze vernummering maar is nooit in werking
getreden.

Met deze nota van wijziging wordt het wegvallen van het oude artikel
7.30c hersteld door de desbetreffende bepaling als artikel 7.30e toe te
voegen.

Artikel IV, onderdeel K, van de Variawet is, zoals gezegd, niet in werking
getreden. Dit artikel zou als het in werking was getreden de vernumme-
ring van het oude artikel 7.30c geregeld hebben. Omdat dat oude artikel
zoals aangegeven, is komen te vervallen kan de opdracht om te vernum-
meren ook niet meer worden uitgevoerd en kan dus nu ook komen te
vervallen. Artikel XVI, onderdeel a, zorgt daarvoor.
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Artikel IV, onderdeel M, van de Variawet wijzigde het oude artikel 7.30c
WHW. Omdat dat oude artikel zoals aangegeven, is komen te vervallen,
kan dat artikel niet meer door artikel IV, onderdeel M, van de Variawet
worden gewijzigd. De bedoelde wijziging in artikel IV, onderdeel M, van de
Variawet is met deze nota van wijziging doorgevoerd in de tekst van het
oude artikel 7.30c, WHW. Artikel IV, onderdeel M, van de Variawet kan dus
ook komen te vervallen. Artikel XVI, onderdeel b, zorgt daarvoor.

Artikel XV, dat inmiddels vernummerd is tot artikel XVII van dit wets-
voorstel regelt de inwerkingtreding van die wet. Inwerkingtreding van de
verschillende artikelen zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip
worden vastgesteld. Aan Artikel XV wordt terugwerkende kracht
toegekend tot en met 1 september 2007. Dit is de datum waarop artikel
7.30c WHW (nieuw) in werking is getreden en artikel 7.30c WHW (oud)
abusievelijk is verdwenen (Staatsblad 2007, 263).

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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