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Aanleiding 

Op 9 mei 2022 heeft de vaste commissie voor OCW in de Eerste Kamer het 

voorlopig verslag vastgesteld. In dit voorlopig verslag hebben de fracties van 

Groenlinks en PvdA enkele vragen gesteld over het wetsvoorstel Wettelijke taken 

internationalisering onderwijs.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgevoegde aanbiedingsbrief en memorie van antwoord te 

ondertekenen.  

Kernpunten 

• De PvdA en Groenlinks hebben gezamenlijk vragen gesteld over het 

wetsvoorstel wettelijke taken internationalisering onderwijs; het 

wetsvoorstel waarin de taken van Nuffic en beoogd Neth-ER wettelijk 

worden verankerd. 

• De vragen hebben uitsluitend betrekking op de taken van Nuffic. 

o Deel van de vragen gaat over de heroverweging van de taken; 

welke activiteiten zijn aanbesteed en welke activiteiten zijn 

afgebouwd 

o Voorts wordt er gevraagd naar de juridische structuur; Nuffic 

wordt in het kader van dit wetsvoorstel een rechtspersoon met 

een wettelijke taak (rwt), daarnaast is Nuffic opdrachtnemer bij 

de aanbestede activiteiten en is een deeltijd-zbo als nationaal 

agentschap Erasmusprogramma. Dit is de uitkomst van een 

secure heroverweging van de taken van Nuffic met als doel een 

rechtmatige duurzame financiering. 

o Tot slot zijn vragen gesteld over de verhouding van de publieke 

taken en de private activiteiten.  

Toelichting 

Op 24 maart 2022 is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel. 

Het zwaartepunt van het debat was het amendement van SGP/CDA om de taken 

van Neth-ER te schrappen uit het wetsvoorstel. Dit amendement heeft 

onvoldoende steun gekregen. Het amendement van CU/VVD om periodiek Nuffic 

te evalueren had wel voldoende steun. Op 29 maart 2022 heeft de Tweede Kamer 

het wetsvoorstel met brede steun aangenomen (tegen waren: SGP, JA21 en 

FVD). 
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Datum 
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De inhoud van de memorie van antwoord is afgestemd met EZK. Zij zijn 

betrokken vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van 

innovatie. Dat heeft dan betrekking op de taken van beoogd Neth-ER. De vragen 

in het voorlopig verslag hadden slechts betrekking op Nuffic. Met BUZA is het 

antwoord over de versterking van de kennisinfrastructuur in kwetsbare landen 

afgestemd.  

 

Deze nota zal gelijktijdig met de indiening van de memorie van antwoord 

openbaar worden gemaakt. Slechts de persoonsgegevens van de opsteller zijn 

gelakt.  

 

 


