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Datum 

11 april 2022 

• Daarnaast wordt in het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 de 

mogelijkheid vastgelegd om betalingsregelingen met betrekking tot het 

lesgeld samen te voegen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als bij de start 

van een nieuw schooljaar een nieuwe betalingsplicht voor het lesgeld van een 

student ontstaat, terwijl de student nog enkele termijnen van een eerdere 

betalingsregeling moet voldoen. De wijziging betreft het formaliseren van 

staand beleid. 

• Verder bevat het besluit een aantal wijzigingen in verband met de invoering 

van Rio. Met de OCW Verzamelwet 2022 is geregeld dat het Centraal register 

beroepsonderwijs (Crebo) en het Centraal register opleidingen hoger 

onderwijs (Croho) onderdeel worden van Rio. Hiermee worden de systemen 

aangeduid waarin OCW gegevens over instellingen en opleidingen registreert. 

De verwijzingen naar deze registers moeten ook in verschillende besluiten 

worden aangepast. 

• Het besluit bevat verder een aantal puur wetstechnische wijzigingen in 

verband de alfabetische rangschikking van de begrippen in de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een aanpassing van de 

citeertitel van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.  

 

Planning 

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het besluit is 1 januari 2023. De 

planning is krap, maar vanwege het technische karakter van de wijzigingen is de 

verwachting dat dit haalbaar is.  

 

Half april – half juni 2022 Internetconsultatie, uitvoeringstoets 

DUO & afstemming Adviescollege 

toetsing regeldruk (ATR) 

Half juni – eind juni 2022 Afstemming J&V en FIN 

Juli – augustus 2022 MR-traject 

September 2022 Voorhang 

Oktober – november 2022 RvS 

December 2022 Nader rapport 

1 januari 2023 Inwerkingtreding 
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Datum 

28 juli 2022 

 

Proces  

• Het besluit is voorgelegd aan JenV, FIN en het Adviescollege Toetsing 

Regeldruk. Zij zijn akkoord. De internetconsultatie heeft geen reacties 

opgeleverd. De uitvoeringstoets van DUO heeft niet geleid tot wijziging van 

het besluit.  

• In de CWIZO worden geen discussiepunten verwacht. Na behandeling in de 

CWIZO wordt het besluit aangeboden voor behandeling in de ministerraad. 

Vervolgens wordt het conceptbesluit gezonden aan beide Kamers in het kader 

van de voorhangprocedure van vier weken. U ontvangt hiervoor nog aparte 

nota’s voor akkoord. 

• Het voorziene tijdstip van inwerkingtreding is 1 januari 2023. Zie hieronder de 

globale planning.  

CWIZO 29 augustus 2022 

MR 9 september 2022 

Voorhang September / oktober 2022 

Raad van State  Oktober / november 2022 

Nader rapport  December 2022 

Voorziene inwerkingtreding 1 januari 2023 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t.  

 



 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 

  

Aanbieding ministerraad Besluit lesgeld/Rio 
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Aanleiding 

Hierbij bied ik u het aanbiedingsformulier ministerraad en het ontwerpbesluit tot 

wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de 

voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en 

opleidingen en enkele technische verbeteringen aan voor behandeling in de MR 

van 9 september 2022. Eerder heeft u een nota ontvangen voor aanbieding van 

het ontwerpbesluit aan de CWIZO. Met deze nota wordt u op de hoogte gesteld 

van de behandeling van het ontwerpbesluit in de CWIZO op 29 augustus 2022 en 

wordt uw akkoord gevraagd voor toezending aan de MR en aansluitend de Kamers 

voor de voorhang. 

 

Besluiten door ondertekening 

Indien u akkoord bent met de behandeling in de MR van 9 september 2022 van 

het bijgevoegde ontwerpbesluit, gelieve dan het ministerraadformulier te 

ondertekenen. U bent vanwege een dienstreis niet aanwezig bij de MR van 9 

september, de aanbieding zal dan worden waargenomen door MPVO.  

 

Toelichting 

• De CWIZO is zonder bespreking (hamerstuk) akkoord met doorgeleiding naar 

de MR van 9 september. In de MR wordt geen discussie verwacht.  

• Het betreft een verzamelbesluit met een overwegend technisch en zeer 

beperkt beleidsinhoudelijk karakter.  

• Na behandeling in de MR wordt het ontwerpbesluit gezonden aan beide 

Kamers in het kader van de voorhangprocedure van vier weken. U ontvangt 

hiervoor de aanbiedingsbrieven ter ondertekening. 

• Vanwege de krappe planning tot inwerkingtreding is het wenselijk om het 

voorstel te behandelen in de MR van 9 september.  

 

Achtergrond  

Het besluit bevat een aantal verschillende wijzigingen: 

• Ten eerste bevat het besluit een wijziging van de wijze van voldoening van 

het lesgeld. Met de komst van iDeal is de ‘automatische incasso ineens’ niet 

meer nodig. Deze vervalt daarom. Verder wordt de mogelijkheid vastgelegd 

om betalingsregelingen met betrekking tot het lesgeld samen te voegen. 

Lesgeld wordt betaald door meerderjarige studenten in de beroepsopleidende 

leerweg in het mbo (bol) of een voltijdopleiding in het voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo).  

• Ten tweede bevat het besluit een aantal technische wijzigingen in verband 

met de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen (hierna: Rio) 

per 1 januari 2023. Verwijzingen naar de Centrale registers voor opleidingen 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

Datum 

29 augustus 2022 

Referentie 

33768615 

Bijlagen 

MR-formulier, conceptbeslu t 
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Datum 

29 augustus 2022 

 

hoger onderwijs en beroepsonderwijs worden vervangen door verwijzingen 

naar de Rio.  

• Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleine 

wetstechnische wijzigingen mee te nemen. 

 

Proces 

• Het voorziene tijdstip van inwerkingtreding is 1 januari 2023. Zie hieronder de 

globale planning.  

MR 9 september 2022 

Voorhang September / oktober 2022 

Raad van State  Oktober / november 2022 

Nader rapport  December 2022 

Voorziene inwerkingtreding 1 januari 2023 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

n.v.t.  

 



 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 

  

Ondertekening voorhangbrieven AMvB lesgeld en Rio  
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Aanleiding 

Op 9 september a.s. wordt het concept Besluit tot wijziging van diverse besluiten 

in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de 

invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische 

verbeteringen behandeld in de ministerraad. Na akkoord van de ministerraad 

moet een voorhangprocedure bij de Eerste en Tweede Kamer worden doorlopen. 

Daarna kan het conceptbesluit voor advies worden aangeboden bij de Raad van 

State.   

Geadviseerd besluit 

Indien u akkoord bent, verzoek ik u de bijgevoegde voorhangbrieven alvast te 

ondertekenen, zodat deze zo snel mogelijk na de ministerraad verzonden kunnen 

worden.  

Kernpunten 

• Met de bijgevoegde brieven wordt het conceptbesluit met wijzigingen met 

betrekking tot het lesgeld en Rio voorgehangen bij beide Kamers.  

• Het betreft een verzamelbesluit met een overwegend technisch en zeer 

beperkt beleidsinhoudelijk karakter.  

Toelichting 

• Inwerkingtreding is beoogd op 1 januari 2023, dit hangt samen met een 

wijziging op wetsniveau in de Verzamelwet OCW 2022.  

• Het is een krap tijdspad om inwerkingtreding per 1 januari 2023 te halen 

en daarom is spoedige voortgang van het proces wenselijk. 

• Er is sprake van een voorhangverplichting op grond van verschillende 

bepalingen die technisch worden gewijzigd. Tevens wordt de Tweede 

Kamer verzocht om de bepaling in artikel 6, zevende lid, laatste volzin, 

van de Les- en cursusgeldwet toe te passen. Daarmee wordt de 

nahangprocedure uit de Les- en cursusgeldwet vervangen door deze 

voorhang.  

• Er wordt geen discussie in de ministerraad verwacht, gezien het 

overwegend technisch karakter van het besluit.  

• De brieven zullen pas na de ministerraad worden verstuurd.  

• Het besluit heeft een voorhangperiode van vier weken. Nadat de 

voorhangprocedure is afgerond zal het ontwerpbesluit aan de Afdeling 

advisering van de Raad van State worden voorgelegd voor advies.  

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

Datum 

31 augustus 2022 

Referentie 

33604030 

Bijlagen 

concept-AMvB lesgeld en Rio, 

brief EK, brief TK, nota's die 

openbaar worden gemaakt 

 

Intern OCW afgestemd 

MBO 
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Datum 

31 augustus 2022 

• Deze nota zal bij het starten van de voorhang openbaar worden gemaakt 

samen met de nota’s ten behoeve van de internetconsultatie, CWIZO en 

MR.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t.  

 

 


