
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

35 725 Wijziging van verschillende wetten op met name 
het terrein van onderwijs, cultuur en media in 
verband met voornamelijk wetstechnische en 
redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 
20..) 

Nr. 7  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 18 juni 2020 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel X wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende: 

Da 

In artikel 7.1, derde lid, wordt na «artikel 7.39» ingevoegd «, 7.42b». 

Toelichting  

Met artikel I, onderdeel E, van de Wet tot wijziging van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinan-
ciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een 
verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het 
hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (Stb. 
2021, 263) is geregeld dat het met die wet in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in te voegen nieuwe 
artikel 7.42b (dat de uitschrijving regelt van studenten aan de opleiding tot 
piloot of luchtverkeersleider in geval van medische ongeschiktheid) ook 
van toepassing is op rechtspersonen voor hoger onderwijs. Dit is geregeld 
door een onderdeel in te voegen in artikel 7.1, derde lid, WHW. Echter, 
met de inwerkingtreding van de Wet register onderwijsdeelnemers (per 
1 juli 2020) bestaat artikel 7.1, derde lid, niet langer uit onderdelen. Het 
bestaat uit één zin, waarin de artikelen worden genoemd die ook van 
toepassing zijn op rechtspersonen voor hoger onderwijs. Dit betekent dat 
de in artikel I, onderdeel E, van de Variawet hoger onderwijs vervatte 
wijzigingsopdracht niet kan worden uitgevoerd. Om deze reden wordt met 
de onderhavige nota van wijziging de wijzigingsopdracht opnieuw 
geformuleerd. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
I.K. van Engelshoven
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