Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in
verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

CONCEPT

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de bestuurskracht van
onderwijsinstellingen te versterken;
dat in verband hiermee wijzigingen moeten worden aangebracht in de wetten die de
onderscheiden onderwijssoorten regelen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS
De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 17a, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden:
De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur,
bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
B
Artikel 17c wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde en zesde lid worden na het
tweede lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidend:
3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad.
4. Indien de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan redelijkerwijs
moet aannemen dat sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 163b, tweede lid,
meldt de toezichthouder of het orgaan dit onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.
2. Het zesde lid (nieuw) wordt vervangen door:
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6. Het eerste lid, het tweede lid, eerste volzin, en het vierde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband. De interne toezichthouder
of het interne toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de
Wet medezeggenschap op scholen.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA
De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 28g, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden:
De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur,
bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
B
In artikel 28i worden onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid na het tweede
lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidend:
3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad.
4. Indien de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan redelijkerwijs
moet aannemen dat sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 145, tweede lid,
meldt de toezichthouder of het orgaan dit onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 24d, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden:
De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur,
bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.

B
Artikel 24e1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vijfde en zesde lid worden na het
tweede lid twee nieuwe leden ingevoegd, luidend:
3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad.
4. Indien de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan redelijkerwijs
moet aannemen dat sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 103g, tweede lid,
meldt de toezichthouder of het orgaan dit onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.
2. Het zesde lid (nieuw) wordt vervangen door:

2

6. Het eerste lid, het tweede lid, eerste volzin, en het vierde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband. De interne toezichthouder
of het interne toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de
Wet medezeggenschap op scholen.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS
De Wet educatie en beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 8a.2.2, zesde lid, wordt onder vervanging van de slotpunt door een komma
toegevoegd: alsmede met betrekking tot benoeming of ontslag van de leden van het
college van bestuur, bedoeld in artikel 9.1.4b, eerste lid, onderdeel a.
B
In artikel 9.1.4 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het vijfde lid, derde volzin, wordt vervangen door: De benoeming van de leden van
het college van bestuur en van de raad van toezicht geschiedt op basis van vooraf
openbaar gemaakte profielen.
2. Het zesde lid, eerste volzin, wordt vervangen door:
De statuten van de rechtspersoon die een bijzondere instelling in stand houdt, voorzien
in een regeling die waarborgt dat de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op de
samenstelling van het college van bestuur en de raad van toezicht van de
desbetreffende instelling. Deze regeling houdt ten minste in dat de ondernemingsraad in
de gelegenheid wordt gesteld om:
a. aan de raad van toezicht advies uit te brengen over de profielen, bedoeld in het vijfde
lid,
b. aan de raad van toezicht advies uit te brengen over voorgenomen besluiten tot
benoeming of ontslag van de leden van het college van bestuur, als bedoeld in het derde
lid, onderdeel a;
c. een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht.
3. Toegevoegd worden twee nieuwe leden, luidend:
8. De raad van toezicht pleegt ten minste eenmaal per jaar overleg met de
deelnemersraad en de ondernemingsraad van de instelling.
9. Indien de raad van toezicht, dan wel in geval van een functionele scheidingtussen het
toezicht en het bestuur, de interne toezichthouder redelijkerwijs moet aannemen dat
sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 9.1.4a, tweede lid, meldt de raad dit
onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.
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ARTIKEL V. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 2.9, vijfde lid, wordt de zinsnede “De leden van het college van bestuur of het
algemeen bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende openbare instelling”
vervangen door: De leden van het college van bestuur, van de raad van toezicht of van
het algemeen bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling.
B
In artikel 9.3 wordt na het eerste lid onder vernummering van het tweede tot en met
zevende lid tot derde tot en met achtste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidend:
2. De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van
vooraf openbaar gemaakte profielen. De universiteitsraad dan wel de gezamenlijke
vergadering, bedoeld in artikel 9.30a, eerste lid, wordt in de gelegenheid gesteld aan de
raad van toezicht advies uit te brengen over de profielen.
C
In artikel 9.7 wordt onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot
zevende tot en met negende lid een nieuw zesde lid ingevoegd, luidend:
6. De raad van toezicht vraagt voorafgaand advies van de universiteitsraad, dan wel de
in artikel 9.30a, eerste lid, bedoelde gezamenlijke vergadering, voor elk door de raad
van toezicht te nemen besluit, bedoeld in artikel 9.8, eerste lid, onder a, met betrekking
tot het benoemen of ontslaan van de leden van het college van bestuur.
D
Aan artikel 9.8 wordt een lid toegevoegd, luidend:
3. Indien de raad van toezicht redelijkerwijs moet aannemen dat sprake is van
wanbeheer als bedoeld in artikel 9.9a, tweede lid, meldt de raad dit onverwijld aan de
inspectie.
E
Artikel 9.18, eerste lid, tweede en derde volzin, wordt vervangen door:
De commissie heeft tot taak, te adviseren over het bevorderen en borgen van de
kwaliteit van de opleiding, waaronder de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in
artikel 7.13. Zij beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van die regeling en brengt
advies uit over de regeling. De commissie brengt bovendien desgevraagd of uit eigen
beweging advies uit aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid,
en de decaan, over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende
opleiding of groep van opleidingen. Zij zendt haar adviezen ter kennisneming aan de
faculteitsraad.
F
Aan artikel 9.51 wordt een lid toegevoegd, luidend:
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8. Indien de raad van toezicht dan wel, in geval van een functionele scheiding tussen het
toezicht en het bestuur, de interne toezichthouder, redelijkerwijs moet aannemen dat
sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 9.9a, tweede lid, meldt de raad of de
interne toezichthouder dit onverwijld aan de inspectie .
G
Aan artikel 10.2, derde lid, wordt “Artikel 9.3, tweede lid” vervangen door: Artikel 9.3,
tweede en derde lid.
H
Artikel 10.3c, eerste lid, tweede en derde volzin, wordt vervangen door:
De commissie heeft tot taak, te adviseren over het bevorderen en borgen van de
kwaliteit van de opleiding, waaronder de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in
artikel 7.13. Zij beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van die regeling en brengt
advies uit over de regeling. De commissie brengt bovendien desgevraagd of uit eigen
beweging advies uit aan de deelraad, bedoeld in artikel 10.25, en het faculteitsbestuur
of het bestuur van de desbetreffende organisatorische eenheid dan wel, indien de
hogeschool geen faculteiten omvat, aan het instellingsbestuur, over alle
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding of groep van
opleidingen. Zij zendt haar adviezen ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad.
I
Aan artikel 10.3d wordt een lid toegevoegd, luidend:
9. Indien de raad van toezicht redelijkerwijs moet aannemen dat sprake is van
wanbeheer als bedoeld in artikel 10.3e, tweede lid, meldt de raad dit onverwijld aan de
inspectie.
J
In artikel 10.20a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het derde lid wordt “bedoeld in artikel 10.3d, vierde lid” vervangen door: bedoeld
in de artikelen 10.2, derde lid, en 10.3d, vierde lid.
2. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidend:
4. De aanhef van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 10.3d, tweede lid, onder a, van de raad
van toezicht met betrekking tot het benoemen of ontslaan van de leden van het college
van bestuur.
K
In artikel 11.2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot vierde tot en met
achtste lid worden na het eerste lid een nieuw tweede en derde lid ingevoegd, luidend:
2. De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van
vooraf openbaar gemaakte profielen.
3. De universiteitsraad dan wel de gezamenlijke vergadering, bedoeld in artikel 11.13,
eerste lid, juncto artikel 9.30a, eerste lid, wordt in de gelegenheid gesteld aan de raad
van toezicht advies uit te brengen over de profielen, bedoeld in het tweede lid.
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L
Aan artikel 11.6 wordt een lid toegevoegd, luidend:
3. Indien de raad van toezicht redelijkerwijs moet aannemen dat sprake is van
wanbeheer als bedoeld in artikel 11.7a, tweede lid, meldt de raad dit onverwijld aan de
inspectie .
M
In artikel 11.11, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De tweede volzin wordt vervangen door:
De commissie heeft tot taak, te adviseren over het bevorderen en borgen van de
kwaliteit van de opleiding, waaronder de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in
artikel 7.13. Zij beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van die regeling en brengt
advies uit over de regeling. De commissie brengt bovendien desgevraagd of uit eigen
beweging advies uit aan het orgaan, bedoeld in artikel 11.3, tweede, eerste lid, over alle
aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding of groep van
opleidingen.
2. In de derde volzin wordt “de adviezen, bedoeld onder a en c,” vervangen door: haar
adviezen.

ARTIKEL VI. WIJZIGING WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN
De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 11, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Na onderdeel h wordt een onderdeel h1 ingevoegd, luidend:
h1. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;.
2. In onderdeel q wordt na “het toezichthoudend orgaan” ingevoegd: , alsmede van de
leden van het bestuur;.
B
In artikel 24, eerste lid, wordt aan onderdeel g na “te worden uitgebracht” ingevoegd:,
voor zover deze termijnen niet reeds in de wet zijn geregeld
C
Artikel 28, tweede lid, wordt vervangen door:
2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de
medezeggenschapsraad, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het
bevoegd gezag. De kosten van het raadplegen van een deskundige en van het voeren
van rechtsgedingen door de medezeggenschapsraad komen eveneens slechts ten laste
van het bevoegd gezag voor zover zij redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling
van de taak van de medezeggenschapsraad, met dien verstande dat het bevoegd gezag
vooraf van de te maken kosten in kennis dient te zijn gesteld.
D
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In artikel 30 worden de volgende wijzigingen aangebracht;
1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd:
De voorzitter voldoet aan de vereisten om te kunnen worden benoemd tot rechterlijk
ambtenaar met rechtspraak belast, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet op
de rechterlijke organisatie.
2. Toegevoegd wordt een vierde lid, luidend:
4. Voor zover een bevoegdheid toekomt aan de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad of een geleding van de medezeggenschapsraad wordt in dit
hoofdstuk onder ‘medezeggenschapsraad’ verstaan: de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, een geleding van de medezeggenschapsraad of van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
E
Artikel 31 komt te luiden:
Artikel 31. Competentie commissie
1. De commissie neemt kennis van de geschillen, bedoeld in de artikelen 32, 33, 34 en
35.
2. De commissie is in geval van een geschil als bedoeld in het eerste lid bevoegd een
bemiddelingsvoorstel voor te leggen aan het bevoegd gezag en de
medezeggenschapsraad, tenzij het bevoegd gezag of de medezeggenschapsraad te
kennen geven daarop geen prijs te stellen.
3. Uitspraken van de commissie in geschillen als bedoeld in het eerste lid, waaronder
begrepen bemiddelingsvoorstellen waarover overeenstemming is bereikt, zijn
bindend voor het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad.
4. De bepalingen van de derde afdeling van de vijfde titel van het tweede boek van het
Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in geval van een geschil als bedoeld in artikel 35 een dwangsom
uitsluitend kan worden opgelegd aan het bevoegd gezag.
5. De dwangsom komt aantoonbaar ten bate van het onderwijs.
F
Artikel 32 komt te luiden:
Artikel 32. Geschillen instemmingbevoegdheid
1. Indien het bevoegd gezag de instemming voor het besluit, vereist ingevolge de
artikelen 10, 12, 13 en 14 dan wel ingevolge de toepassing van artikel 24, tweede en
derde lid, is onthouden, kan het bevoegd gezag de commissie binnen zes weken na de
onthouding van de instemming toestemming vragen om het besluit te nemen. De
commissie geeft slechts toestemming indien de medezeggenschapsraad niet in
redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of indien sprake is
van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag
rechtvaardigen.
2. Het bevoegd gezag doet een verzoek als bedoeld in het eerste lid onder overlegging
van de door het bevoegd gezag gemaakte afweging van de belangen die daarbij voor het
bevoegd gezag onderscheidenlijk de medezeggenschapsraad aan de orde zijn. De
commissie stelt de medezeggenschapsraad in de gelegenheid, zijn argumenten voor het
onthouden van zijn instemming bij de commissie naar voren te brengen.
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3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming door de
medezeggenschapsraad of zonder de toestemming van de commissie, is nietig indien de
medezeggenschapsraad tegenover het bevoegd gezag schriftelijk een beroep op de
nietigheid heeft gedaan. De medezeggenschapsraad kan slechts een beroep op de
nietigheid doen binnen zes weken nadat hetzij het bevoegd gezag zijn besluit heeft
genomen, hetzij - bij gebreke van een kennisgeving van een dergelijk besluit aan de
medezeggenschapsraad - de medezeggenschapsraad is gebleken dat het bevoegd gezag
uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.
4. De medezeggenschapsraad kan de commissie verzoeken het bevoegd gezag te
verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing
van een nietig besluit als bedoeld in het derde lid. Het bevoegd gezag kan de commissie
verzoeken te verklaren dat de medezeggenschapsraad ten onrechte een beroep heeft
gedaan op nietigheid als bedoeld in het derde lid.

G
Artikel 33 komt te luiden:
Artikel 33. Geschil inhoud medezeggenschapsreglement en
medezeggenschapsstatuut
1. Indien het bevoegd gezag de instemming voor vaststelling of wijziging van het
medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement, voor wat betreft
onderwerpen als bedoeld in artikel 24, eerste, derde en vierde lid, is onthouden, kan het
bevoegd gezag de commissie binnen zes weken na de onthouding van de instemming
toestemming vragen het statuut of reglement vast te stellen of te wijzigen. De
commissie geeft toestemming, tenzij het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken
belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen.
2. De commissie geeft voor zover zij van oordeel is dat het bevoegd gezag bij afweging
van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen, in
haar uitspraak aan hoe het voorstel dient te worden gewijzigd. Na de uitspraak van de
commissie stelt het bevoegd gezag het medezeggenschapsreglement dan wel het
medezeggenschapsstatuut vast overeenkomstig de uitspraak van de commissie.
3. Op het verzoek, bedoeld in het eerste lid, is artikel 32, tweede lid, van
overeenkomstige toepassing.
4. Een vaststelling of wijziging als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de
instemming door de medezeggenschapsraad of zonder de toestemming van de
commissie, is nietig indien de medezeggenschapsraad tegenover het bevoegd gezag
schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De medezeggenschapsraad kan
slechts een beroep op de nietigheid doen binnen zes weken nadat hetzij het bevoegd
gezag zijn vaststelling of wijziging heeft gedaan, hetzij - bij gebreke van kennisgeving
van een dergelijke vaststelling of wijziging aan de medezeggenschapsraad - de
medezeggenschapsraad is gebleken dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing
geeft aan het besluit.

H
Artikel 34 komt te luiden:
Artikel 34. Geschil adviesbevoegdheid raad
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1. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarbij het een advies van de
medezeggenschapsraad, vereist ingevolge artikel 11, dan wel ingevolge de toepassing
van artikel 24, tweede en derde lid, niet of niet geheel volgt, wordt de uitvoering van het
besluit opgeschort met zes weken, tenzij de medezeggenschapsraad tegen onmiddellijke
uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft.
2. De medezeggenschapsraad kan, in het geval, bedoeld in het eerste lid en in het geval
waarin het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad ten onrechte geen advies heeft
gevraagd, een geschil voorleggen aan de commissie binnen zes weken nadat het
betrokken besluit door het bevoegd gezag is genomen dan wel – in gevallen waarin geen
advies is gevraagd – binnen zes weken nadat de medezeggenschapsraad is gebleken dat
het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.
3. Het voorleggen van het geschil, bedoeld in het eerste lid, geschiedt onder overlegging
van de argumenten voor het advies en de argumenten voor het oordeel dat door het niet
of niet geheel volgen van het advies of het niet vragen van advies de belangen van de
school of van de medezeggenschapsraad ernstig worden geschaad. De commissie stelt
het bevoegd gezag in de gelegenheid, zijn argumenten voor het niet of niet geheel
volgen van het advies dan wel het niet vragen van advies bij de commissie naar voren te
brengen. De behandeling van het verzoek verlengt de opschorting, bedoeld in het eerste
lid, niet.
4. Het geschil kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat het bevoegd gezag bij
afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen
komen.
5. De commissie doet vervolgens de bindende uitspraak of het betrokken besluit al dan
niet in stand kan blijven. De commissie is daarbij bevoegd, indien de
medezeggenschapsraad daarom heeft verzocht, een of meer van de volgende
voorzieningen te treffen:
a. het opleggen van de verplichting aan het bevoegd gezag om aan te wijzen gevolgen
van dat besluit ongedaan te maken;
b. het opleggen van een verplichting aan het bevoegd gezag tot nalaten om handelingen
te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit of van onderdelen
daarvan.

I
Artikel 35 wordt vervangen door twee nieuwe artikelen, luidend:
Artikel 35. Geschil naleving WMS
1. De medezeggenschapsraad onderscheidenlijk het bevoegd gezag kan aan de
commissie een geschil voorleggen inzake naleving door het bevoegd gezag
onderscheidenlijk de medezeggenschapsraad van de bij of krachtens deze wet bepaalde
verplichtingen jegens de medezeggenschapsraad.
2. De commissie kan in haar uitspraak aan het bevoegd gezag onderscheidenlijk de
medezeggenschapsraad de verplichting opleggen om bepaalde handelingen te verrichten
of na te laten. Wanneer de medezeggenschapsraad een zodanige verplichting niet
nakomt, kan de commissie de medezeggenschapsraad ontbinden, onder oplegging van
de verplichting tot het doen verkiezen van een nieuwe medezeggenschapsraad.
Artikel 35a. Executoriale titel
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1. De tenuitvoerlegging van de uitspraak van de commissie kan plaatsvinden nadat de
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het bevoegd
gezag is gevestigd, ter griffie van welke rechtbank het origineel van de uitspraak moet
worden neergelegd, daartoe op verzoek van het bevoegd gezag of de
medezeggenschapsraad verlof heeft verleend.
2. Het verlof wordt aangetekend op het origineel van de uitspraak. De griffier zendt ten
spoedigste aan de partijen een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak met het daarop
aangetekend verlof tot tenuitvoerlegging.
3. Staat hoger beroep van de uitspraak van de commissie open, dan kan het verlof tot
tenuitvoerlegging van de door de commissie gewezen uitspraak eerst worden gegeven
nadat de voor de termijn bedoeld in artikel 36, eerste lid, geldende termijn ongebruikt is
verstreken, dan wel eerder indien schriftelijk van hoger beroep afstand is gedaan.
4. Artikel 1063 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering is van overeenkomstige
toepassing.
J
Artikel 36 wordt vervangen door:
Artikel 36. Beroep
1. De medezeggenschapsraad dan wel het bevoegd gezag kan bij de
ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een
uitspraak van de commissie als bedoeld in de artikelen 32, 33, 34 en 35.
2. Het beroep wordt ingediend bij verzoekschrift binnen een maand nadat de
verzoekende partij van de in het eerste lid bedoelde uitspraak op de hoogte is gesteld.
De wederpartij wordt van het beroep in kennis gesteld.
3. De ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed.
4. Tegen een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen beroep in cassatie worden
ingesteld.
5. In afwijking van artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan de
medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een geleding
onderscheidenlijk een raad als bedoeld in artikel 20 niet in de proceskosten worden
veroordeeld.

ARTIKEL VII. WIJZIGING WET PRIMAIR ONDERWIJS BES
De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 23, tweede lid, wordt vervangen door:
2. De benoeming in de functies van het bestuur en het toezicht op het bestuur, bedoeld
in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
B
Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden na het tweede lid, twee
leden ingevoegd, luidend:
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3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad van de school.
4. Indien de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan redelijkerwijs
moet aannemen dat sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 128, tweede lid,
meldt de toezichthouder of het orgaan dit onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het eerste en het tweede lid” vervangen door: het
eerste tot en met vierde lid.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING WET VOORTGEZET ONDERWIJS BES
De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 54, tweede lid, wordt vervangen door:
2. De benoeming in de functies van het bestuur en het toezicht op het bestuur, bedoeld
in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
B
Artikel 56 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden na het tweede lid twee
leden ingevoegd, luidend:
3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste
eenmaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad van de school.
4. Indien de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan redelijkerwijs
moet aannemen dat sprake is van wanbeheer als bedoeld in artikel 183, tweede lid,
meldt de toezichthouder of het orgaan dit onverwijld aan de inspectie van het onderwijs.
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het eerste en het tweede lid” vervangen door: het
eerste tot en met vierde lid.

ARTIKEL IX. WIJZIGINGEN IN VERBAND MET WET BESTUUR EN TOEZICHT
RECHTSPERSONEN
1.
Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt,
wordt de Wet op het primair onderwijs als volgt gewijzigd:
a. In artikel 17c, eerste lid, wordt de aanhef vervangen door:
Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47, derde lid, of artikel 2:292a,
derde lid, van het Burgerlijk wetboek is het toezichthoudend orgaan ten minste belast
met:.
b. In artikel 17c, derde lid, wordt in de tweede volzin “Een raad van toezicht is tevens
belast met” vervangen door: Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47,
derde lid, of artikel 292a, derde lid, van het Burgerlijk wetboek is een raad van toezicht
tevens belast met.
c. Na artikel 17c wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:
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Artikel 17c1. Ontslag bestuurders en interne toezichthouders bijzondere school
Indien het betreft een bijzondere school die onder het bestuur staat van een andere
rechtspersoon dan een stichting, kunnen de leden van het bestuur, de interne
toezichthouders of de leden van het interne toezichthoudend orgaan op verzoek van
Onze Minister indien deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de
rechtbank worden ontslagen. Artikel 2:298 van het Burgerlijk wetboek is van
overeenkomstige toepassing.
2.
Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt ,
wordt de Wet op expertisecentra als volgt gewijzigd:
a. In artikel 28i, eerste lid, wordt de aanhef vervangen door:
Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47, derde lid, of artikel 2:292a,
derde lid, van het Burgerlijk wetboek is het toezichthoudend orgaan ten minste belast
met:.
b. In artikel 28i, derde lid, wordt in de tweede volzin “Een raad van toezicht is tevens
belast met” vervangen door: Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47,
derde lid, of artikel 292a, derde lid, van het Burgerlijk wetboek is een raad van toezicht
tevens belast met.
c. Na artikel 28i wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:
Artikel 28i1. Ontslag bestuurders en interne toezichthouders bijzondere school
Indien het betreft een bijzondere school die onder het bestuur staat van een andere
rechtspersoon dan een stichting, kunnen de leden van het bestuur, de interne
toezichthouder of de leden van het interne toezichthoudend orgaan op verzoek van Onze
Minister indien deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank
worden ontslagen. Artikel 2:298 van het Burgerlijk wetboek is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt , wordt de Wet
op het voortgezet onderwijs als volgt gewijzigd:
a. In artikel 24e1, eerste lid, wordt de aanhef vervangen door:
Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47, derde lid, of artikel 2:292a,
derde lid, van het Burgerlijk wetboek is het toezichthoudend orgaan ten minste belast
met:.
b. In artikel 24e1, derde lid, wordt in de tweede volzin “Een raad van toezicht is tevens
belast met” vervangen door: Voor zover van toepassing in aanvulling op artikel 2:47,
derde lid, of artikel 292a, derde lid, van het Burgerlijk wetboek is een raad van toezicht
tevens belast met.
c. Na artikel 24e1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidend:
Artikel 24e1. Ontslag bestuurders en interne toezichthouders bijzondere school
Indien het betreft een bijzondere school die onder het bestuur staat van een andere
rechtspersoon dan een stichting, kunnen de leden van het bestuur, de interne
toezichthouder of de leden van het interne toezichthoudend orgaan op verzoek van Onze
Minister indien deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank
worden ontslagen. Artikel 2:298 van het Burgerlijk wetboek is van overeenkomstige
toepassing.
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4. Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt , worden in de
Wet educatie en beroepsonderwijs na artikel 9.1.4 twee nieuwe artikelen ingevoegd,
luidend:
Artikel 9.1.4a. Aansprakelijkheid leden college van bestuur en raad van
toezicht
De artikelen 2:9 en 2:9a van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige
toepassing op het functioneren van de leden van het college van bestuur
onderscheidenlijk de raad van toezicht van een bijzondere instelling in hun verhouding
tot de instelling.
Artikel 9.1.4b. Ontslag leden college van bestuur en raad van toezicht door
rechter wegens wanbeheer
De leden van het college van bestuur of van de raad van toezicht van een bijzondere
instelling kunnen op verzoek van Onze Minister indien deze kan worden aangemerkt als
belanghebbende, door de rechtbank worden ontslagen. Artikel 2:298 van het Burgerlijk
wetboek is van overeenkomstige toepassing.
5. Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt, wordt de Wet
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als volgt gewijzigd:
a. Aan artikel 9.3 wordt een lid toegevoegd, luidend:
9. De leden van het college van bestuur kunnen op verzoek van Onze minister indien
deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank worden ontslagen.
Artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
b. Aan artikel 9.51 worden een lid toegevoegd, luidend:
9. De leden van het college van bestuur of van de raad van toezicht, dan wel, in geval
van een functionele scheiding tussen het toezicht en het bestuur, de interne
toezichthouder, kunnen op verzoek van Onze minister indien deze kan worden
aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank worden ontslagen. Artikel 2:298
van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
b. Aan artikel 10.3d wordt een lid toegevoegd, luidend:
10. De leden van het college van bestuur of van de raad van toezicht, dan wel, in geval
van een functionele scheiding tussen het toezicht en het bestuur, de interne
toezichthouder, kunnen op verzoek van Onze minister indien deze kan worden
aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank worden ontslagen. Artikel 2:298
van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
6. Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt, wordt na
artikel 25 van de WPO BES een artikel ingevoegd, luidend:
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Artikel 25a. Aansprakelijkheid en ontslag bestuurders en interne
toezichthouders bijzondere school
1. Bestuurders van een bijzondere school richten zich naar het belang van de
rechtspersoon die de school in stand houdt, en de met de rechtspersoon verbonden
organisatie.
2. Elk lid van het toezichthoudend orgaan is tegenover het bevoegd gezag van een
bijzondere school gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij
te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie.
3. Elk lid van het toezichthoudend orgaan van een bijzondere school draagt
verantwoordelijkheid voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken.
Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk toezicht, tenzij hem geen
ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.
4. Een bestuurder of een lid van het toezichthoudend orgaan neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de met hem
verbonden organisatie. Wanneer het bestuur of het toezichthoudend orgaan hierdoor
geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door het toezichthoudend orgaan.
5. Indien het betreft een bijzondere school die onder het bestuur staat van een andere
rechtspersoon dan een stichting, kan een lid van het bestuur op verzoek van Onze
Minister indien deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank
worden ontslagen indien hij het belang van de rechtspersoon en de met haar verbonden
organisatie zodanig schaadt of heeft geschaad dat het voortduren van zijn
bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Een veroordeling tot herstel van
de arbeidsovereenkomst tussen de rechtspersoon en de bestuurder kan door de rechter
niet worden uitgesproken. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige
toepassing op de leden van het interne toezichthoudende orgaan.
7. Indien het bij koninklijke boodschap van *** ingediende voorstel van Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen tot wet is verheven en die wet in werking treedt, wordt na
artikel 56 van de WVO BES een artikel ingevoegd, luidend:
Artikel 56a. Aansprakelijkheid en ontslag bestuurders en interne
toezichthouders bijzondere school
1. Bestuurders van een bijzondere school richten zich naar het belang van de
rechtspersoon die de school in stand houdt, en de met de rechtspersoon verbonden
organisatie.
2. Elk lid van het toezichthoudend orgaan is tegenover het bevoegd gezag van een
bijzondere school gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en zich
daarbij te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met hem verbonden
organisatie.
3. Elk lid van het toezichthoudend orgaan van een bijzondere school draagt
verantwoordelijkheid voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van
zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk toezicht, tenzij
hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk toezicht af te wenden.
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4.

5.

Een bestuurder of een lid van het toezichthoudend orgaan neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de met
hem verbonden organisatie. Wanneer het bestuur of het toezichthoudend orgaan
hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door het
toezichthoudend orgaan.
Indien het betreft een bijzondere school die onder het bestuur staat van een andere
rechtspersoon dan een stichting, kan een lid van het bestuur op verzoek van Onze
Minister indien deze kan worden aangemerkt als belanghebbende, door de rechtbank
worden ontslagen indien hij het belang van de rechtspersoon en de met haar
verbonden organisatie zodanig schaadt of heeft geschaad dat het voortduren van
zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Een veroordeling tot
herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de rechtspersoon en de bestuurder kan
door de rechter niet worden uitgesproken. De eerste en tweede volzin zijn van
overeenkomstige toepassing op de leden van het interne toezichthoudende orgaan.

ARTIKEL X. INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle
ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
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