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20 469 Interpellatie van de heren Vis (D'66) en De Gaay 
Fortman (PPR), gericht tot de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, over de 
Harmonisatiewet collegegelden en 
inschrijvingsduur 

INTERPELLATIEVRAGEN 
8 november 1988 

1 
a. Vindt de minister, los van de vraag of de rechter de wet kan toetsen 

aan het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat in het proces 
van wetgeving met betrekking tot de Harmonisatiewet collegegelden en 
inschrijvingsduur een adequate toetsing aan de rechtszekerheid heeft 
plaatsgvonden? 

b. Wil de minister bij de beantwoording van de bovengestelde vraag in 
het bijzonder ingaan op het element van de honorering van gerechtvaar-
digde gewekte verwachtingen? 

Toelichting 

Ondergetekenden verwijzen in dit verband naar de brief van de 
minister aan de Eerste Kamer d.d. 19 augustus 1988 (onder kenmerk 
MO 1962) en het daarbij gevoegde vonnis van de President van de 
Haagse rechtbank, de vervolgens naar aanleiding hiervan door de 
Kamer gestelde schriftelijke vragen en de door de minister daarop 
gegeven antwoorden. 

2 
Is de minister van mening dat de door hem aan de Kamer verstrekte 

informatie als volledig kan worden beschouwd? 

Toelichting 

Ondergetekenden verwijzen hierbij in het bijzonder naar 's ministers 
verzekering aan de Kamer dat de behandeling van gehandicapten in de 
propaedeuse-fase onder het nieuwe wettelijke regime niet zou 
verschillen van die onder het oude regime. 

3 
a. Heeft de minister één of meerdere leden van deze Kamer intern 

gedreigd met aftreden voor het geval de Harmonisatiewet zou worden 
verworpen? 

b. Indien het antwoord op vraag 3a bevestigend luidt, acht de minister 
het dan getuigen van een juiste staatkundige instelling om een dergelijk 
zwaar wapen in de verhouding tussen regering en parlement buiten de 
openbaarheid te gebruiken? 
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Toelichting 

Ondergetekenden verwijzen hierbij naar een interview van het lid van 
de Eerste Kamer, mevrouw A.C. Grol-Overling in het HBO-journaal van 
september 1988. 
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