
woord ″Schrijf de slechte dingen die je aangedaan zijn in
het zand, maar schrijf de goede dingen die je overkomen
zijn op marmer″. De titel van het boek luidde dan ook
″Schrijven op marmer: Lessen uit Dora″.

Dick de Zeeuw heeft in zijn leven bewuste keuzes
gemaakt, ten aanzien van zijn geloof en ten aanzien van
zijn politieke overtuiging, zijn politieke partij. Hij heeft
zijn leven ook willen leven naar de uitspraak van
Nietzsche, zoals weergegeven op het overlijdensbericht:
″Het grote in de mens is dat hij een brug is naar de
toekomst en geen doel.″ Die brug heeft hij ook na zijn
pensionering willen zijn door zich onvermoeibaar te
blijven inzetten voor met name ontwikkelingssamenwer-
king. Dick de Zeeuw is in het zadel gestorven, op missie
in Bangkok voor de Wereldbank, 85 jaar oud.

De Eerste Kamer is hem dankbaar voor wie hij was en
wat hij heeft bijgedragen aan onze samenleving. Moge
dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwerken van
hun verdriet.

Ik verzoek u om een moment stilte.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

De voorzitter: Ik breng de Kamer in herinnering dat het
debat over wetgevingskwaliteit in het kader van de
behandeling van de vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Justitie (VI) voor 2009 (31700-VI),
de briefwisseling over het rapport van de Visitatie-
commissie Juridische functie en wetgeving (31700-VI,
letters B en C) en de nota ″Vertrouwen in wetgeving″
(31731, nrs. 1 en 2) op 10 februari jongstleden is
geschorst. Inmiddels heeft de vaste commissie voor
Justitie besloten, voor te stellen om af te zien van een
derde termijn. Ik stel voor, dit voorstel te volgen en de
beraadslaging als afgerond te beschouwen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de

huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)
(31446);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieu-
beheer (implementatie en derogatie luchtkwali-
teitseisen) (31589);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro-
tingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2009 (31700-IV);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro-
tingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2009 (31700-VI);

- het wetsvoorstel Vaststelling van de begro-
tingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700-XVIII).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie

en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur
en raden van toezicht (30599).

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris, mevrouw Van
Bijsterveldt-Vliegenthart, van harte welkom in deze
Kamer.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Dupuis (VVD): Voorzitter. De VVD-fractie heeft
bij de schriftelijke voorbereiding verder geen vragen
gesteld. Nu er toch een plenaire bespreking plaatsvindt,
hebben wij nog een beperkt aantal opmerkingen en
vragen aan de staatssecretaris. Ik voer het woord in het
bijzonder namens collega Loek Hermans, die zeer
dringende werkzaamheden buiten dit huis heeft en mij
heeft gevraagd zijn verhaal hier te brengen. Dat zal ik
graag doen.

Met dit wetsvoorstel wil de regering een belangrijke
stap zetten in de ontwikkeling van goed bestuur in de
bve-sector. De nu voorliggende wetswijziging regelt een
deugdelijke scheiding tussen besturen en interne
toezichthouders in bve-instellingen. Op dit moment zijn
die instellingen hiertoe nog niet verplicht, maar de
gedachte is dat het aanbrengen van de scheiding tussen
de verantwoordelijkheden van de bestuurder en de
interne toezichthouder zal bijdragen aan de noodzakelijke
checks and balances om bezwaarlijke machtsconcentra-
ties te voorkomen. Aanleiding van dit alles is het
onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer over
onregelmatigheden in de bekostiging van het hoger
onderwijs.

Voor het hoger onderwijs zijn governance-bepalingen
opgenomen in het wetsvoorstel Wet hoger onderwijs en
onderzoek (WHOO). Voor de bve-sector wordt het college
van bestuur op grond van voorliggend wetsvoorstel als
bevoegd gezag aangemerkt. Aangezien het in het geval
van de bve-instellingen voornamelijk gaat om stichtin-
gen, moet in de statuten worden geregeld dat de taken
en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB) aan het bevoegd gezag zijn
toegekend berusten bij het college van bestuur, en dat
taken die bij of krachtens de WEB aan het toezicht zijn
toegekend berusten bij raden van toezicht. Daarnaast
bestaat ruimte voor bestuurders en toezichthouders van
instellingen om, afhankelijk van de specifieke situatie,
nadere afspraken te maken over de
verantwoordelijkheidsverdeling en de invulling daarvan.
Zo kan men afspraken maken omtrent een expliciete
instemmingsbevoegdheid van de raad van toezicht bij
majeure beslissingen. Door wie worden de raden van
toezicht beoordeeld? De instellingen waarover het gaat
zijn immers organisaties met publieke taken die ook
publiek bekostigd worden.

Om de kwaliteit van de publieke voorzieningen en de
rechtmatige c.q. doelmatige besteding van publieke
middelen te borgen stelt de staatssecretaris allereerst
eisen aan de instellingen en de rechtspersonen die de
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