
30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de
Wet studiefinanciering 2000 in verband met
onder meer invoering van leerrechten in het
hoger onderwijs, herziening van de
collegegeldsystematiek, invoering van het
collegegeldkrediet en invoering van een nieuw
aflossingssysteem (financiering in het hoger
onderwijs)

E BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2009

Bij koninklijke boodschap van 25 november 2005 is bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal een voorstel van wet ingediend tot wijziging van
onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder-
zoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoe-
ring van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de college-
geldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van
een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs; Kamer-
stukken II 2005/06, 30 387, nr. 2).

Nadat de Tweede Kamer op 20 juni 2006 met het wetsvoorstel heeft inge-
stemd, is het door uw Kamer op 5 december 2006 controversieel
verklaard.

De ministerraad heeft op 28 februari 2007 besloten het wetsvoorstel aan
te houden en op 9 januari 2009 besloten het genoemde wetsvoorstel in te
trekken in verband met de indiening van het wetsvoorstel «Versterking
besturing» (wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de
verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de
collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten, Kamerstukken
II 2008/09, 31 821, nr. 2).

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet, Kamer-
stukken II 2005/06, 30 387, nr. 2, hierbij in.

Ik stuur deze brief in afschrift aan de voorzitter van de Tweede Kamer1.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning onder griffie nr. 143203.
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