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hulp en schrijfloonen, voor kleeding der bedienden, admini-
stratieve, huishoudelijke en andere uitgaven met zestig duizend 
gulden (f60 000,—). 

De volgende artikelen van meergenoemd hoofdstuk worden 
verhoogd en de teksten gelezen als volgt: 

C. Verdere uitgaven betreffende het Hooger Onderwijs. 
Artikel 79. Subsidiën aan gemeenten ten behoeve van hare 

gymnasia, met tweehonderd een en zestig duizend gulden 
(f 261 000,—). 

Artikel 80. Subsidiën aan besturen van bijzondere gymnasia, 
met vijftig duizend gulden (f 50 000,—). 

lilde AFDEELING. 

Middelbaar Onderwijs. 
B. Hoogere Burgerscholen. 
Het volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 

verminderd: 
Artikel 87. Jaarwedden, voor zoover die niet uit het volgende 

artikel moeten bestreden worden, verlofstraktementen, toelagen 
en belooningen der leeraren, beambten en bedienden by de 
Rijks hoogere burgerscholen met vieren tachtig duizend eenhonderd 
gulden (f84100,—). 

Het volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 
verhoogd: 

Artikel 92. Subsidiën aan besturen van bijzondere hoogere 
burgerscholen en lycea met inbegrip van de kosten van accoun-
tantsonderzoek met eenhonderd zeven en zeventigduizend vijf-
honderd gulden (f 177 500,—). 

Vde AFDEELING. 

Het volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 
verminderd: 

Artikel 163. Toelagen voor huisvesting en verpleging van 
kweekelingen, opgeleid bij de Rijks kweekscholen met twee en 
veertig duizend gulden (f 42 000,—). 

Het volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 
gewijzigd en de tekst gelezen als volgt: 

Artikel 165. Bijdrage voor kweekscholen tot opleiding van 
onderwijzers en onderwijzeressen, alsmede voorschot op die 
bijdrage en toelagen voor kweekelingen. 

Het volgende artikel wordt ingevoegd achter artikel 165 van 
meergenoemd hoofdstuk: 

Artikel 16bbis. Bijdrage aan vereenigingen ter tegemoetkoming 
in de kosten, verbonden aan het instandhouden van klassen ter 
voorbereiding voor het onderwijs aan kweekscholen f20 000,—. 

Hpt volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 
verminderd: 

Artikel 177. Tijdelijk subsidie aan gemeenten, door de uit-
gaven tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs 
vereischt, onbillijk bezwaard, overeenkomstig art. 68 der Lager-
Onderwijswet 1920, met eenhonderd en vijftig duizend gulden 
(f150 000,—). 

IXde AFDEELING. 

Onvoorziene behoeften. 
Het volgende artikel van meergenoemd hoofdstuk wordt 

verhoogd en de tekst gelezen als volgt: 
Artikel 312. Vorderingen over afgesloten dienstjaren, waarvoor 

op het tijdstip der afsluiting van den dienst, waartoe zij be-

hoorden, de noodige golden beschikbaar waren op de posten, 
ten laste waarvan zy, bij thdige voldoening of verevening, 
gebracht hadden moeten worden, zoomede voor vorderingen, 
voortvloeiende uit wettelijke en andere bepalingen, waarvoor 
op het betrokken artikel de noodige gelden niet aanwezig waren 
met vijf en negentig duizend eenhonderd gulden (f 95 100,—). 

Artikel I I . 
Tengevolge van vorenstaande wijziging van hoofdstuk Va 

der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1922 ondergaat de 
Iste afdeeling geene verandering; 

wordt verhoogd: 
de Ilde afdeeling met tweehonderd elf duizend zevenhonderd 

gulden (f 211 700,—); 
de lilde afdeeling met drie en negentig duizend vierhonderd 

gulden (f 93 400,—); 

de IXde afdeeling met vijf en negentig duizend eenhonderd gulden 
f 95 100,—); 

wordt verminderd: 
de Vde afdeeling met eenhonderd twee en zeventig duizend 

gulden (f 172 000,—); 
en wordt het eindcijfer der begrooting verhoogd met twee-

honderd acht en twintig duizend tweehonderd gulden (f 228 200,—). 

► Artikel I I I . 
In het tweede lid van artikel 2 der wet van 13 Mei 1922, 

Staatsblad n°. 287, tot vaststelling van hoofdstuk Va der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1922, wordt ingevoegd, 
tusschen de artikelen 189 en 233, artikel 204; terwijl : 
het slot van dit tweede lid worden toegevoegd de woordenuBB 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal wordea 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

373. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Kosten van het Departement en van het onderwijs 
in het algemeen. 

Artikelen 2 en 4. Wegens de late totstandkoming der wet 
van 3 April 1922, (Staatsblad n°. 168), tot verhooging en wyzi-
ging van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting, dienst 1921, bij 
welke wet o. a. gelden zijn toegestaan voor de bezoldiging van 
eenige tijdelijke ambtenaren, konden van deze ambtenaren de-
genen, die met het oog op hunne bekwaamheid, geschiktheiden 
dienstijver voor eene vaste aanstelling in aanmerking kwamen, 
eerst in den loop van 1922 tot het vaste ambtenarencorps 
overgaan. 

Lager Onderivijs Algemeen. .alsmede tusschen de artikelen 80 en 92". 
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Hoewel hun salaris voor het dienstjaar 1922 ten volle op 
artikel 2 staat uitgetrokken, behoort op grond van evenge-
noemde omstandigheid een gedeelte van dat salaris ten laste 
van artikel 4 te komen. 

Ook de wedde van enkele van bovenbedoelde tijdelijke amb-
tenaren, die nog niet voor eene vaste aanstelling in aanmerking 
kunnen komen, behoort eveneens voorloopig nog uit artikel 4 
gekweten te worden. 

Tengevolge van een en ander is van artikel 2 een bedrag 
van f 15 650 naar artikel 4 over te brengen, waaronder tevens 
een bedrag is begrepen wegens mutatie in het personeel, welk 
bedrag met het oog op de zeer omvangrijke werkzaamheden, 
verbonden aan de uitvoering der Lageronderwijswet, de Nijver-
heidsonderwijswet en de onlangs tot stand gekomen wet tot 
wijziging van de Middelbaai Onderwijswet, bij het onderdeel 
flOverwerk"^/an artikel 4 is te voegen. 

Door bovenbedoelde wijziging wordt art. 2 nader vastgesteld 
op f 315 025 en art. 4 op f 43 200. 

Hooger Onderwijs. 
Artikelen 29 bis en ö3bis. De tegenwoordige secretarissen 

van het College van curatoren bij de Rijksuniversiteit te Utrecht 
en de Technische Hoogeschool te Delft zijn beiden in het 
bezit van kinderen. Dientengevolge worden hierbij te hunnen 
behoeven 2 nieuwe artikelen tot toekenning van kindertoelagen 
in de begrooting voor dienst 1922 opgenomen. 

Artikel 79. Het geraamd bedrag voor subsidiën aan gemeenten 
ten behoeve van hare gymnasia moet nog met f 261000 
worden aangevuld. 

Het is niet mogelijk geweest deze post juist te schatten, 
omdat de aanvragen van de subsidiën over 1921 zoo laat zijn 
ingezonden en de toeneming van het bedrag der subsidiën 
door de verhooging van de traktementen en door de kinder-
gelden grooter was dan aanvankelijk werd verwacht. Ook bij 
de Memorie van Antwoord op de betreffende begrooting was 
eene juiste schatting niet mogelijk, omdat ook toen nog niet 
alle subsidiën over 1921 waren toegekend. 

Door deze verhooging wordt het artikel op f 1061000 
gebracht. 

De aangehaalde artikelen van de Hooger Onderwijswet in 
de teksten van dit artikel en van artikel 80 zijn, in verband 
met de wijziging van de betrekkelijke artikelen bij wet van 
20 Mei 1922, Staatsblad n°. 367, eenvoudigheidshalve, evenals 
bij de teksten van de artikelen voor de subsidiën der hoogere 
burgerscholen, geschrapt. 

Artikel 80. Voor dit artikel wordt eene verhooging voor-
gesteld met f 50 000. 

Voor de toelichting zij verwezen naar onderstaand artikel 92 
bij afdeeling Middelbaar Onderwijs. 

Door deze verhooging wordt art. 80 nader bepaald op 
f770 000. 

Middelbaar Onderwijs. 

Artikel 92. Gelijk in de Memorie van Antwoord betreffende 
het wetsontwerp tot wijziging der wetten op het Middelbaar 
en Hooger Onderwijs is medegedeeld, (Gedrukte Stukken 
1921—1922 — 418, n°. 5, bladz. 1) welk wetsontwerp heeft 
geleid tot de wet van 20 Mei 1922, Staatsblad n°. 367, is 
deswege voor 1921 benoodigd f 177 500. Voor 1922 zijn de 
kosten in verband met bedoelde wet te ramen op f 227 500, 
welk bedrag gesplitst in f50 000 voor artikel 80 en f177 500 
voor artikel 92 hierbij wordt aangevraagd. 

Hoe eigenlijk de juiste verhouding tusschen deze artikelen 
moet zijn, kan zeer bezwaarlijk worden aangegeven. Immers, 
somtijds zijn een bijzonder gymnasium en eene bijzondere 
hoogere burgerschool in één gebouw gevestigd, zoodat de kosten 
van zulk eene inrichting tezamen worden opgegeven, waardoor 
het voor iedere school benoodigde bedrag niet steeds nauw 

keurig afzonderlijk is op te geven. In verband daarmede stelt 
de ondergeteekendo tevens voor beide artikelen voor onderlinge 
af- en overschrijving vatbaar te maken. 

Door deze verhooging met f 177 500 wordt art. 92 nader 
bepaald op f 2 677 500. 

Lager Onderivijs. — Algemeen. 

Artikel 165. Bij de mondelinge beraadslaging in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over hoofdstuk VA der Staatsbe-
grooting voor het loopende dienstjaar heeft de ondergeteekende 
overweging toegezegd van het door den heer GEEHARD ter sprake 
gebrachte denkbeeld om de gemeentebesturen en de besturen 
van bijzondere kweekscholen vrij te laten in de verdeeling der 
te hunner beschikking gestelde beurzen voor kweekelingen. 

Bij Koninklijk besluit van 25 April 1922, n°. 48, zyn de 
sommen voor beurzen voor het kalenderjaar 1922 toegekend. 

Aan de belanghebbende kweekschoolbesturen is daarop o. a. 
medegedeeld, dat zij als nu volkomen vrij worden gelaten in 
de keuze van de kweekelingen, die naar hun oordeel voor 
steun in aanmerking behooren te komen, ongeacht waar hun 
ouders of verzorgers metterwoon zijn gevestigd. Dientengevolge 
zullen ook toelagen uitsluitend voor reiskosten verleend mogen 
worden. 

In verband hiermede is de omschrijving van het begrootings-
artikel in dien zin te wijzigen, dat daaruit vervalt de beperking, 
welke tot nog toe aan de bestemming der beurzen was opgelegd. 

Artikel 165 bis. Reeds spoedig, nadat de Lageronderwijswet 
1920 tot stand was gekomen zijn vereenigingen opgericht, die 
zich de stichting van eene bijzondere kweekschool ten doel 
stellen. Daarbij werd uitgegaan van de gedachte, dat de opleiding 
aan kweekscholen volgens de nieuwe wet nog in het jaar 1921 
zou kunnen aanvangen. Al spoedig bleek echter, dat dit niet 
het geval zou kunnen zijn. Intusschen kwam het den onder-
geteekende voor, dat de pogingen van een tweetal dezer 
vereenigingen om reeds bij tijds te gaan zorgen voor opleiding 
van leerkrachten volgens de nieuwe wet, van de z ĵde der 
Regeering waardeering verdienden, vooral omdat zij eene groep 
jongelieden bijeen hadden, die in opleiding konden worden 
opgenomen. Het zijn de Vereeniging tot stichting en instand-
houding van kweekscholen op Gereformeerden grondslag ter 
opleiding van onderwijzers, te Utrecht, en de Vereeniging tot 
stichting eener Hervormde kweekschool in Friesland, te 
Leeuwarden. Hij is dus met de besturen dezer vereenigingen 
in overleg getreden en heeft onder het voorbehoud van de be-
williging der Staten-Generaal toegezegd, in de kosten verbonden 
aan het instandhouden der door haar gevormde opleidingsklassen 
met eene bijdrage te zullen steunen. Dit met de bedoeling, dat 
die klassen later in de te openen kweekscholen zullen overgaan. 

Voor elke klasse is de bijdrage op f 10 000 voor een cursus-
jaar geraamd, 

De ondergeteekende heeft gemeend dezen post alsnog op 
de begrooting voor 1922 te mogen uittrekken. 

Lager Ondericijs-Financiëel. 
Artikel 204. Dit artikel betreffende „vergoeding aan ge-

meenten en aan besturen van bijzondere lagere scholen, ten 
gevolge van art. 196, zevende lid, der Lageronderwijswet 1920 
over het jaar 1922" is voor „Memorie" uitgetrokken en wordt 
thans voor af- en overschrijving uit het artikel „Onvoorzien" 
vatbaar gemaakt. 

Onvoorziene behoeften. 
Artikel 312. De overschrijding van dit artikel op het oogen-

blik met rond f 62 600, is in hoofdzaak het gevolg van wette-
lijke uitgaven, nl. vergoedingen aan gemeenten en besturen 
van bijzondere lagere scholen overeenkomstig artikel XI der 
wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493), welke uitgaven 
voorheen ten laste van artikel IQSbis van het afgesloten hoofd-
stuk VA dienst 1919, werden gebracht. 
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De berekeningen van bedoelde vergoedingen zijn echter nog 
niet afgeloopen, en zelfs worden er nog eenige suppletoire 
opgaven dienaangaande ingewacht. Voor zoover thans kan 
worden nagegaan, aan de hand van hetgeen nu in bewerking 
is en de ingekomen berichten, wordt het nóg benoodigde bedrag 
voor genoemde vergoedingen geraamd op pl.m. f 30 000. 

In verband met de beperkende bepalingen in artikel 312, 
dat de noodige gelden op het tijdstip der afsluiting van het 
betrokken dienstjaar op het desbetreffende artikel beschikbaar 
moesten z\jn, zou een deel van dit bedrag, circa f 14 000, niet 
uit artikel 312 gekweten kunnen worden, aangezien hethier-
boven genoemd artikel 198 bis van dienst 1919 slechts een 
overschot aangeeft van rond f 16 000. Om hieraan tegemoet 
te komen stelt ondergeteekendo voor de tekst van het artikel 
aan te vullen zooals in het ontwerp-besluit is aangegeven. 

Voorts moet nog ten laste van gezegd artikel 312 komen 

een bedrag van ongeveer f 2500 voor uitgaven, welke het 
gevolg zijn van de uitvoering van artikel 26 noviea der vroegere 
Lageronderwijswet. Deze uitgaven werden voorheen aangewezen 
op het afgesloten hoofdstuk VA, dienst 1919, artikel I9fiter, 
waaruit nog ruimschoots de kwijting had plaats kunnen hebben. 
Er wordt dus voorgesteld artikel 312 in totaal te verhoogon 
met een bedrag f 95100 en nader te bepalen op f99 100. 

De verminderingen welke de artikelen 25, 37, 47, 60 en 87 
ondergaan, zullen worden verkregen door reeds ingevoerde of 
nog in te voeren bezuinigingsmaatregelen. Wat de artikelen 163 
en 177 betreft, kan reeds thans worden voorzien dat met een 
minder bedrag kan worden volstaan. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

• 


