
Bijlagen. [117* 1.] Tweede Kamer, i 
Inlichtingen op het adres van M. van Westiienen, leer nar aan liet gymnasium en de Rijks- H. B. S. te Gouda. 

(117. 1.) 

YERSLAG DER COMMISSIE. 

(De vroegere stukken zijn gedrukt onder n". 988 
der Zitting 1918—1914.) 

Adressant is 7 Maart 1902 door den gemeenteraad te 
Gouda benoemd tot leeraar aan het gymnasium en 29 Maart 
daaraanvolgende bij Koninklijk besluit tot leeraar aan de Rijks-
hoogere burgerschool aldaar. Aan de Rijks-hoogere burgerschool 
was zijn wekelijksch aantal lesuren 16, waarvoor hij — naar 
de salarisregeling der hoogere burgerschool — had moeten ont-
vangen f 2340 per jaar. De Regeering combineerde evenwel het 
salaris, dat de gemeente toekende voor de lessen aan het gym-
nasium met dat aan de Rijks-hoogere burgerschopl in dier voege, 
dat dit gecombineerde salaris berekend werd volgens de salaris-
regeling voor de Rijks hoogere burgerschool, waardoor adressant 
voor de lessen aan de Rijks-hoogere burgerschool niet f2340, 
doch slechts f2100 per jaar ontving. 

Adressant verzoekt nu, dat zijn pensioensgrondslag voor de 
Rijks-hoogere burgerschool alsnog zal worden verhoogd tot f 2340. 

Door adressant wordt niet bestreden, dat op hem is toege-
past de jaarwedde-regeling, die te Gouda bestond, toen hij werd 
aangesteld. Al werkt die regeling ook onvoordeelig, zij was 
den adressant bekend, toen hij zijn ambt aanvaardde. De 
pensioensgrondslagen voor adressant zijn volgens die jaarwedde-
regeling opgemaakt. Daartegen kan thans niet meer worden 
opgekomen. De Commissie is van oordeel, dat in de Nota van 
inlichtingen te recht wordt opgemerkt, dat verhooging van den 
pensioensgrondslag achteraf niet meer mogelijk is. De wettelijke 
bepalingen verzetten zich daartegen. 

De Commissie heeft derhalve de eer aan de Kamer voor te 
stellen den Minister dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen. 

Vastgesteld den 18den Februari 1915. 
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