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35 400 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs 
en de Wet op de expertisecentra in verband met 
beëindiging van de verplichte aansluiting bij een 
rechtspersoon in verband met kosten van 
vervanging en in verband met wijziging van de 
wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen 
worden verevend (beëindiging vervangingsfonds 
en modernisering participatiefonds) 

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER 
RAPPORT1 

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State d.d. 29 januari 2020 en het nader rapport d.d. 17 februari 
2020, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media, mede namens de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het advies van de Afdeling advisering 
van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

Bij Kabinetsmissive van 13 december 2019, no. 2019002635, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging 
van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in 
verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechts-
persoon in verband met kosten van vervanging en in verband met 
wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden 
verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatie-
fonds), met memorie van toelichting. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 13 december 
2019, nr. 2019002635, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering 
van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van 
wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 29 januari 2020, nr. W05.19.0403/I, bied ik U hierbij 
aan. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke 
opmerkingen bij het voorstel. 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage. 

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in te dienen. 

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, 
adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken. 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele 
opmerkingen van de Afdeling advisering van de Raad van State zijn 
overgenomen. 

De vice-president van de Raad van State, 
Th.C. de Graaf 

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel 
van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob 
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Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van 
de Raad van State betreffende no. W05.19.0403/I 

– Artikel I en II, onderdelen A, aanpassen aan de tekst zoals die luidt als 
gevolg van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van enige 
wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van 
ambtenaren in het onderwijs (Stb. 2019, 395). 

– Artikel II, onderdeel B, onder 1 als volgt formuleren: in het opschrift 
wordt «, uitkeringen aan gewezen personeel en suppleties inzake 
arbeidsongeschiktheid» vervangen door «en uitkeringen». 

– Artikel II, onderdeel H, als volgt formuleren: Titel VI vervalt onder 
vernummering van titel VII en VIII tot titel VI en VII.
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