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verband met een wijziging van de rentemaatstaf 
voor de lening hoger onderwijs 

Nr. 4 NADER RAPPORT1  

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 29 augustus 2018, 
aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 12 juli 2018, 
nr. 2018001292, 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 15 augustus 2018, nr. W05.18.0207/I, bied ik U hierbij 
aan. 

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

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om in het voorstel van wet, 
conform aanwijzing 5.69 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, een 
paragraaf en een artikel over de overgangsbepaling aan te duiden met 
een #. In verschillende thans aanhangige wetsvoorstellen worden er 
overgangsbepalingen toegevoegd aan de Wet studiefinanciering 2000. 
Om een verkeerde nummering te voorkomen wordt de aanduiding # in de 
drukproeffase voor het Staatsblad gewijzigd in het juiste nummer. 

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en 
de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

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

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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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend 
luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele 
aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op 
de Raad van State)
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