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Aanleiding 

• Op 25 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het nader voorlopig verslag 

inzake het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium 

vastgesteld. 

• De nadere memorie van antwoord, waarmee wordt gereageerd op de 

gestelde vragen, is gereed. 

• Deze wordt hierbij aan u voorgelegd. 

• Op 7 februari 2023 heeft de Eerste Kamer de Raad van State om 

voorlichting over het wetsvoorstel verzocht.  

• Het verzoek om voorlichting gaat ter informatie hierbij.  

Geadviseerd besluit 

U wordt verzocht de volgende stukken te ondertekenen: 

• De aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer; 

• De memorie van antwoord. 

Kernpunten 

• Er zijn 21 vragen gesteld door de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP.  

• Het CDA stelt met interesse en zorg te hebben kennis genomen van de 

memorie van antwoord. De CU heeft daar met belangstelling van 

kennisgenomen. De SGP stelt niet meer dan te hebben kennisgenomen 

van de memorie van antwoord. 

• De vragen zijn van diverse aard. Zo wordt er gevraagd naar de betekenis 

van gehanteerde definities ( ‘flagrant’, ‘wezenlijk vermoeden’), naar de 

verhouding tot artikel 23 van de Grondwet en naar de evenredigheid van 

de recent gewijzigde Beleidsregel financiële sancties bekostigde 

onderwijsinstellingen.  

• Het betreft vaak vragen die voortbouwen op hetgeen reeds met de Eerste 

en Tweede Kamer gewisseld is. De vragen zijn zoveel mogelijk in lijn 

daarmee beantwoord.   

• Het verzoek tot voorlichting stelt de volgende vraag aan de Raad van 

State: “De Eerste Kamer ontvangt graag van de Afdeling advisering een 

beschouwing over hoe de gecursiveerde begrippen flagrant en wezenlijk 

zich verhouden tot de in het bestuursrecht gebruikelijke terminologie, wat 

de gevolgen zijn voor de uitvoerings- en handhavingspraktijk alsmede wat 

de betekenis hiervan is voor de rechtszekerheid voor betrokken scholen.” 

• Het is niet duidelijk binnen welke termijn de Raad van State zal reageren 

op het verzoek tot voorlichting. 
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Datum 

23 februari 2023 

 

• Voorstelbaar is dat de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorlichting 

nog nadere vragen zal stellen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

n.v.t. 


