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AAN DE KONING 1 

 

 

 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 19 april 2022 nr. 

2022000904, 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 22 april 2022, nr. W05.22.0063/I, bied ik U hierbij aan. 

 

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie. 

 

Bij Kabinetsmissive van 19 april 2022, no.2022000904, heeft Uwe Majesteit, op 

voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij de Afdeling 

advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel 

van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 

2022-2023 in verband met COVID-19, met memorie van toelichting. 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het 

voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te 

dienen.  

 

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, 

adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken. 

 

De vice-president van de Raad van State, 

 

Th.C. de Graaf 



 

AAN DE KONING 2 

 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding 

tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het beeld omtrent de besmettingen 

met COVID-19 te actualiseren. Voorts zijn enkele redactionele verbeteringen in de 

memorie van toelichting aangebracht. 

 

Ik verzoek U het hierbij gevoegde 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, 

 

 

 

 

 

 
Robbert Dijkgraaf 


