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100. 1. 

VOORLOOPIG VERSLAG. 

(De vroegere .stukken zijn gedrukt onder n". 3S."> 
der Zitting 1926—1927.) 

Algemeene beschouwingen. 

Vt .rscheidene leden konden er zich niet mede vereenigen, 
dat een partieele wijziging van de Lager-onderwijswet wordt 
voorgesteld, nu die wet ook in onderzoek is b̂ j een daarvoor 
ingestelde Staatscommissie. Zij vroegen, of dit wetsontwerp 
wellicht een gevolg is van een partieel rapport der Staats
commissie, dan wel of het advies der Staatscommissie daar
omtrent is ingewonnen. Zoo neen, dan zouden zij gaarne worden 
ingelicht omtrent de redenen, die tot liet voorbijgaan der 
Staatscommissie hebben geleid, te meer, waar het hier een 
materie betreft, die ongetwijfeld beschouwd kan worden als 
een onderdeel der opdracht, aan die Staatscommissie verstrekt. 

Sommige leden vestigden de aandacht op het rapport van het 
R.-K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te \s Graven-
hage over de schoolgeldheffing bij het gewoon lager onderwijs in 
Nederland, aan bovengenoemde Staatscommissie uitgebracht. Dit 
rapport toont duidelijk aan, dat ten aanzien van de schoolgeld
heffing stelselloosheid heerscht en de geheven bedragen in de ver
schillende gemeenten onderling belangrijk verschillen. Deze leden 
betreurden, dat die stelselloosheid bij dit wetsontwerp niet wordt 
opgeheven. Zij zouden er de voorkeur aan geven, indien een uni
forme schooleeldregeling voor het geheele land werd ingevoerd ; 
zij zouden gaarne vernemen, of de Minister met dit denkbeeld 
zou kunnen medegaan en, zoo neen, welke bezwaren Jaar
tegen naar zijn meening bestaan. Naar hun oordeel zou in 
het rapport van het R.K. Centraal Bureau voor den Minister 
genoegzame aanleiding zijn gelegen, het vraagstuk der wettelijke 
regeling betreffende het schoolgeld in nadere overweging te 
nemen om daarna, zoo noodig in samenwerking met genoemde 
Staatscommissie, de indiening van een nieuw wetsontwerp te 
bevorderen. 

Andere loden kwamen ten sterkste op tegen het denkbeeld 
van nivelleering van de schoolgelden over het geheele land. 
Het onderwijs op de scholen in verschillende gemeenten is 
van zeer onderscheiden aard. Het is niet meer dan natuurlijk, 
dat dit in het bedrag van het schoolgeld tot uiting komt. 
Bovendien zou de vaststelling van een uniforme schoolgeld
regeling voor alle gemeenten neerkomen op een bedenkelijke 
aantasting van de gemeentelijke autonomie, waartoe zij in 
geen geval wenschten mede te werken. 

Verscheidene leden achtten de indiening van het onder
havige wetsontwerp een gereede aanleiding om liet vraagstuk 
van algemeen kosteloos onderwijs opnieuw ter sprake te 
brengen. De gronden, waarop zij voorstanders van dit stelsel 
van onderwijsbehartiging zijn, achtten zij bekend. Vooral omdat 
voor de ouders de verplichting bestaat hun kinderen lager 
onderwijs te doen volgen, meenden zij, dat de eisch van 
kosteloos onderwijs klemmend is. Gaarne zouden zij het 
standpunt van den Minister daaromtrent vernemen. 

Andere leden kwamen hiertegen op. Een juiste opvatting 
van de taak der ouders ten aanzien van de opvoeding van 
hun kinderen, waarvan het onderwijs een deel vormt, eischt 
naar hun oordeel een zoodanige schoolgeldheffing, dat die 
ouders allereerst in de kosten van het onderwijs naar ver
mogen bijdragen. 

Eenige leden zagen een herziening van de .schoolgeldheffing 
liever niet aan deze herziening van de Lager-onderwijswet 
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gekoppeld. Zij wilden tevens vermijden, dat de ouders in 
het schoolgeld een soort belasting /.enden zien. 

in dit verband merkten deze leden voorts op, dat het 
wcnschelijk is terug te keeren naar den vroegeren toestand, 
toen een regeling bestond van wekeiyksche of maandelijksche 
betaling van het schoolgeld, althans van betaling in korte 
termijnen en bij de schoolhoofden, die vooi de geïnde gelden 
de verantwoordelijkheid droegen. 

Artikel I. 

Verscheidene leden hadden er bezwaar tegen, dat niet slechts 
het inkomen van de ouders of verzorgers, maar de gezins-
Inkomsten zullen kunnen gelden als maatstaf voor de bepaling 
van het bedrag van het schoolgeld. Zij achtten het onjuist, 
dat ook het inkomen van broeders en zusters en andere familie
leden daarbij van invloed zou zfjn. 

Andere leden konden zich op de gronden, in de Memorie van 
Toelichting ontwikkeld, wel met dit denkbeeld vereenigen, mits 
dan echter ook de vermindering, die ingevolge het tweede 
lid van art. 62 wordt toegepast, niet slechts met het aan
tal kinderen in het gezin, maar met het aantal gezinsleden, 
dus enk met Inwonende, teri laste van het gezin komende 
grootouders, enz., verband zou houden. De vraag rijst boven
dien wat onder „kindermi" In het tweede lid moet worden 
verstaan; alleen minderjarige kinderen of ook meerderjarige? 
Zijn hieronder ook begrepen kinderen, wier eigen inkomen tot 
het gezinsinkomen bijdraagt ? Volgens de bier aan het woord 
zijnde leden is het tweede lid bovendien onduidelijk en minder 
juist geredigeerd. Zoo wordt in den aanhef gesproken van 
„inkomen of (van een) anderen maatstaf van de geldelijke 
draagkracht, waarnaar dfl heffing zal geschieden", terwijl in 
het eerste lid toch slechts van ..geldelijke draagkracht" 
zonder meer sprake is. Zij gaven mitsdien in overweging 
het tweede lid in dien zin te doen luiden, dat bij de be
paling van de geldelijke draagkracht rekening kan worden 
gehouden met de gezinsinkomsten en met de grootte van 
het gezin. 

Gevraagd werd, of de Minister zich voorstelt, dat ook de 
aanslag in de vermogensbelasting of de huurwaarde van de 
woning als criterium van draagkracht kan worden aangenomen. 

Benige leden wenschten in het eerste lid tusschen „wordt" 
en „schooldgeld" in te voegen: ..behalve bij onvermogen". 
In verband hiermede zou dan in het derde lid, moeten worden 
bepaald, dat de verordening tot heffing van schoolgeld aangeeft, 
beneden welke grenzen der geldelijke draagkracht onvermogen, 
als bedoeld in het eerste lid, geacht wordt ie bestaan. 

Andere leden achtten deze invoeging in het eerste lid over
bodig. Zij zouden het woord „onvermogen" wenschen te ver- . 
mijden. Mocht nadere verduidelijking van bet eerste lid des
niettemin vveuschelijk worden geacht, dan zouden zij daa:in 
liever willen invoegen „behoudens in liet geval bedoeld in het 
derde lid van dit artikel". In het derde lid ware dan te bepalen, 
dat in de verordening tot heffing van schoolgeld het bedrag 
wordt vermeld van de geldelijke draagkracht, ais bedoeld in het 
tweede lid. waar beneden het schoolgeld niet verschuldigd is. 

Artikel O. 

Nu voorgesteld woidt de bepaling van bet bestaande tweede 
lid van art. 64, waai bij een bepaalde verhouding tusschen 
het schoolgeld voor gewoon en voor uitgebreid lager onderwijs 
was voorgeschreven, te doen vervallen, zal het mogelijk worden, 
da; bet schoolgeld voor heide soorten van onderwijs gelijk is. 
Eenige leden vroegen, waarom desniettemin wordt bepaald, 
dat het schoolgeld voor beide categorieën afzonderlijk moet 
worden geregeld. Wil een gemeente het schoolgeld voor beide 
soorten van onderwijs gelijk doen zijn, dan zou de gemeente 
de gelegenheid moeten hebben het inéén verordening te regelen, 
waardoor administratieve arbeid, als het vaststellen door den 
raad en het goedkeuren door de Kroon van elke verordening 
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afzonderlijk, xon worden vermeden, liet zou daarom de voor
keur verdienen te bepalen, dal bet schoolgeld voor scholen, 
bestemd voor gewoon lager onderwijs, en voor scholen, bestemd 
voor uitgebreid lager onderwas, afzonderlijk geregeld kan worden. 

Opgemerkt werd, dat verzuimd is in het eerste lid van 
art. 68 de .scholen, bestemd voor vervolgonderwijs, Le noemen. 

Artikel III. 

Tegen het voorschrift van het tweede lid van art. 64, hotwelk 
medebrengt, dat ter bepaling van het gemiddelde bedrag <ier 
kosten per leerling geen rekening mag worden gehouden mei 
de salarissen van de onderwijzers, die door het Rijk worden 
betaald, badden verscheidene leden ernstig bezwaar. Den gedach-
tengang van don .Minister, in de Memorie van Toelichting 
ontwikkeld, dat het rekening houden met de kosten, die ten 
laste van liet liijk komen, minder logisch zou zijn, achtten 
deze leden niet juist. In de eerste plaats waakt art. 62, 
dat spreekt van een „tegemoetkoming in de kosten" er tegen, 
dat het lager onderwijs voor de gemeenten een bron van winst 
zou worden, maar bovendien moet de schoolgeldregeling worden 
gezien als een regeling tegenover den schoolgeldplichtige. Deze 
draagt bij In de ko.sten. die de openbare kassen voor het 
onderwijs te haren laste nemen. Dat het Wijk een deel der 
kosten aan de gemeente restitueert, moet worden beschouwd 
als een onderdeel der regeling van de linancteele verhouding 
tusschen Rijk en gemeenten en kan op zich zeil moeilijk een 
reden zijn om tot verlaging van schoolgeld voor bepaalde 
schoolgeldplichtigen over te gaan. Het gevolg van dezen maatregel 
zou zijn. dat men aan de schoolgeldhefflng een groot deel 
van haar beteekenis zou gaan ontnemen. Immers een nog 
grooter doel dor kosten van het lager onderwijs dan thans 
bet geval is, zou moeten worden gevonden uit de overige 
belastingen der gemeente. De vraag rijst, of een zoo ver
laagde opbrengst van het schoolgeld de dikwijls aanzienlijke 
kosten van heffing en invordering nog wel zou kunnen 
rechtvaardigen. Waar het schoolgeld der bijzondere scholen 
in mindering komt op de exploitatie-vergoeding en ook 
van dat Bch&olgeld het totaal minder zou worden, ZOU 
de gemeente ook daardoor schade lijden. Het zou bovendien 
leiden tot bevoordeeling van de standenscholen, die hoogere 
schoolgelden kunnen heffen, doch slechts weinig aan de 
gemeente behoevon at' te dragen. .Sedert de wet van 1878 
is geen andere regeling toegepast, dan dat ook de wedden 
der leerkrachten, die door het Klik worden vergoed, bij de 
bepaling van het bedrag dei- kosten ter berekening van het 
maximum schoolgeld in rekening mogen worden genomen. 
Het Rijk heeft er geen voor- of nadeel van, of de kosten dezer 
leerkrachten al dan niet in aanmerking mogen worden ge-
nemen. Dat door het wel in rekening brengen daarvan het 
onderwijs voor de gemeenten een bron van winst zou werden, 
omdat zij meer zouden mogen heffen dan zij zelve aan het 
onderwijs ten koste leggen, ia theorie, omdat de practljk leert, 
dat slechts voor enkele leerlingen de kostprijs wordt betaald. 
Indien men hiervoor bevreesd is. zou desnoods aan de be
staande bepaling kunnen worden toegevoegd, dat de totale 
opbrengst van het schoolgeld niet meer zal mogen bedragen, 
dan hetgeen ren behoeve van de categorie van onderwijs, 
waarvoor hei wordt geheven, ten laste der gemeente komt. 

Dat de thans voorgestelde regeling voor de gemeenten be
langrijk financieel nadeel zou medebrengen, moge uit do 
hiernavolgende voorbeelden blijken. Amsterdam heft thans als 
maximum schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs f ICO 
en voor bet uitgebreid lager onderwijs t' 24<' per jaar. Blijkens 
een voorloopige berekening zouden deze maxima, indien de 
voorgestelde regeling tot stand komt, moeten worden terugge
bracht tot f 65 en f 115. [n de gemeente 's Hertogenbosch zou 
bet maximum schoolgeld moeten dalen van f 108 tot f IS. in 
Eindhoven van !' l(»8 tot f 10 a f 11, in Tilburg voor gewoon 
lager onderwijs van f 00 tot f 81 en voor het uitgebreid lager 
onder wij a van f 186 tot f 45. 

Aangezien hei gewenschi is, dai, de grootere' inkomens 
zwaarder worden belast dan de kleine en het schoolgeld voor 
het tweede en voor volgende kinderen uit betzelfde gezin op 
een lagere school lager moet worden gesteld, zooals in art. 65 
is voorgeschreven, zal niet alleen het maximum schoolgeld, 
maar de geheele schaal van het schoolgeld lager moeten worden 
gesteld. Tal van gemeenten zullen dus hun inkomsten uit 
Schoolgelden belangrijk zien verminderen, hoewel zij reeds thans 
belangrijke bedragen uit eigen middelen aan het lager en uit
gebreid lager onderwijs besteden. 

Dit bezwaar zou worden verminderd, indien de degressie 
in de schoolgeldregeling weid beperkt, maar daartegen zouden 
verscheidene leden ernstig bezwaar hebben. Hierdoor zou de 
voorgestelde regeling vooral op de minder gesitueerden drukken. 

Benige dezer leden zouden de voorgestelde bepaling dan ook 
slechts aannemelijk achten, indien er voor werd gewaakt, dat 
de gemeenten niet de lagere en de middelklassen der bevolking 
zwaardorgaan belasten, ten etude zoo mogelijk dezelfde totaal 
opbrengst aan schoolgeld te verkrijgen. 

Opgemerkt werd, dat de woorden ,. vermeerderd met de jaar
wedden en wedden der onderwijzers, welke niet voor Rijks-
vergoeding in aanmerking komen", in het nieuwvoorgestelde 
tweede lid van art. 64, met het oog op de toelage aan plaats
vervangende hoofden en andere belooningen, als bedoeld in 
art. 38, waren te veranderen in „vermeerderd met de jaar
wedden, wedden en belooningen dor onderwijzers, welke niet 
door het Rijk vergoed worden". 

In den vijfden regel van dit lid zou voorts, naar de meening 
van ecnige leden, ter verduidelijking in plaats van „alle 
scholen" moeten worden gelezen: „alle openbare scholen", 
aangezien dit immers de bedoeling is. 

Artikel IV. 
Benige leden herinnerden er aan, dat de regeling van den 

kinderaftrek in de schoolgeldverordoningen sedert de totstand
koming van de Lager-onderwijswet 1920 steeds moeilijkheden 
heeft opgeleverd. Aan de oorspronkelijke wettelijke regeling 
was het bezwaar verbonden, dat zij voor de gemeenten groote 
administratieve moeilijkheden medebracht. Aan deze bezwaren 
werd te gemoet gekomen door de wijziging, bij de wet van 
16 Februari 1928 (Staatsblad 88; aangebracht. Bij deze nieuwe 
regeling bleek het evenwel voor de gemeenten moeilijk, zoo 
niet onmogelijk, rekening te houden met de belangen van 
groote gezinnen. De hier aan het woord zijnde leden juichten 
het toe. dat de Regecring aan die bezwaren wil te gemoet komen 
door de regeling meer soepel te maken. Intusschen blijft 
aan de voorgestelde bepaling het bezwaar verbonden, dat de 
gemeenten gedwongen zullen zijn den kinderaitrek te regelen 
in verband met het aantal kinderen van den schoolgeldplichtige, 
die een lagere school bezoeken. Een regeling van den kinder
aftrek in verband met alle minderjarige kinderen van den 
schoolgeldplichtige zal niet mogelijk zijn. Deze leden achtten 
hel gewenscht het onderhavige artikel in dien zin te redigeeren, 
dat de mogelijkheid van een dergelijke regeling opengelaten 
wordt. Daardoor zullen ook administratieve vereenvoudigingen 
mogelijk worden gemaakt. 

Sommige leden wenschten, dat althans verminderd schoolgeld 
zou kunnen worden toegestaan wegens het gelijktijdig be
zoeken door meer dan één kind uit hetzelfde gezin van een 
andere onderwijsinrichting (inrichtingen van u. 1. o., middelbaar 
en voorbereidend hoogcr onderwijs). 

Andere leden achtten een dergelijke uitbreiding ongewenst ht. 
Met het aantal kinderen in het gezin kan reeds ingevolge het 
voorgestelde art. 62 tart. I van het wetsontwerp) rekening 
worden gehouden. 

Enkele leden achtten de thans voorgestelde bepaling geen 
verbetering; zij zal veel meer omslag geven dan aan de be
staande regeling is verbonden. Bij de toepassing van een 
gezinsreductie, voortvloeiende uit de toepassing van de wet op de 
Inkomstenbelasting, kan met de samenstelling van hetgezin reke
ning worden gehouden. De aanslag blijft dan voor ieder kind ge-
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durende een nefflngsperlode gelijk, terwijl bij reductie wegens 
een zeker getal kinderen, die de scholen bezoeken, allerlei 
mutaties en verrekeningen voorkomen. 

Sommige leden oordeelden de redactie van de voorgestelde 
bepaling minder fraai. Zij zenden deze willen doen luidiii: 
In de verordening tot heffing van schoolgeld wordt bepaald, 
dat korting wordt toegestaan aan nchoolgeldplichtlgen voor 
twee of meer leerlingen van lagere scholen en hoeveel die 
korting bedraagt. 

Artikel VI. 
Verscheidene leden hadden er bezwaren tegen, dat aan de 

onderwijzers het innen van do schoolgelden aan de openbare 
.scholen kan worden opgedragen. Uit voorschrift is te vaag. 
Door deze formuleering zou men don onderwijzers kunnen 
opdragen bepaalde zitdagen te houden, waardoor zij de functie 
van belastingambtenaar zouden krijgen. 

Gevraagd weid, waarom ook niet aan de onderwijzers der 
bijzondere scholen een dergelijke verplichting zal worden 
opgelegd. 

Sommige leden merkten op, dat liet schoolgeld aan «ie ge
wone lagere scholen wel tot I' 1,26 per week en aan de u.l.o. 
scholen wel tot f2,25 per week kan bedragen. Er bestaat 
bezwaar tegen zoo groote bedragen aan kinderen mede te geven. 

Eenige leden zouden met het opleggen van de bedoelde ver
plichting aan do onderwijzers, zoowel van de openbare als van 
de bijzondere scholen, wel kunnen medegaan, indien tevens 
werd bepaald, dat het innen van het schoolgeld tegen afgifte 
van een ontvangbewijs moet geschieden. Zij vreesden, dat de 
regeling anders Lot een te groote verleiding voor de school
gaande jeugd aanleiding zou geven. 

Sommige leden zagen in den derden regel van bet zesde 
lid van uit artikel het woord „onderwijzers" gaarne vervangen 
dooi- „hoofden van scholen". Indien immers de onderwijzers 
ieder in hun klasse voor de inning moeten zorgen en daarvoor 
de verantwoordelijkheid dragen, levert dit grooten admini
stratieven omslag op. Werden de doofden van seinden de 
verantwoordelijke personen, dan heeft de gemeente slechts met 
hen te maken, terwijl de interne organisatie van de scholen 
niet uirsluit, dat de onderwijzers het hoofd der school bij de 
inning van het schoolgeld in hun eigen klasse behulpzaam 
kunnen zijn. 

Verscheidene leden achtten hei uiel gewenscht, dat volgens 
het vierde lid van dit artikel de vaststelling van de aanslagen 
door een of meer gemeenteambtenaren in plaats van door 
burgemeester en wethouders zal kunnen geschieden. Al kan 
een en ander door gemeenteambtenaren worden voorbereid, 
toch moet de volk; verantwoordelijkheid bij burgemeester en 
wethouders blijven berusten. 

Opgemerkt werd. dat indien de raad, ingevolge het vijfde 
lid van dit artikel, gebruik maakt van zijn bevoegdheid om 
de beslissing op bezwaarschriften in zake het schoolgeld op 
te dragen aan een of meer gemeenteambtenaren, het aanbe
veling verdient te bepalen, dat het bezwaarschrift ook bij 
dien ambtenaar of die ambtenaren moei worden ingebracht. 
De voorgestelde redactie laat dit echter niet toe. 

Ten einde administratieven omslag en trage behandeling 
te voorkomen, zou het, naar de meening van eenige leden, 
aanbeveling verdienen in de eerste zinsnede van het vijfde lid 
in plaats van ..den raad" te lezen : „burgemeester en wet
houders of door dezen aan re wijzen ambtenaren". 

Voorts werd het noodig geacht in het vijfde lid van dit 
artikel to bepalen, dat zij, die vermindering van Rijksbelasting 
krijgen, binnen twee maanden na ontvangst van de daarop 
betrokking hebbende beslissing altijd nog tegen hun aanslag 
in het schoolgeld in beroep kunnen komen. 

Eenige leden achtten hot niet geheel juist, dat in den eersten 
volzin van het derde lid gesproken wordt van het belastbaar 
inkomen, bedeeld in de artikelen :i~ en 38 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. immers daardoor wordt de indruk 
gewekt, dat in gemelde artikelen sprake is van een zelfde in-
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komen, n.l. het belastbaai inkomen. In art. 37 dier wet wordt 
echter gespreken van de belastbare som, welke wordt verkregen 
deur ep het belastbaar Inkomen, bedoeld bij art. 38 der wet, 
den kinderaftrek in mindering te brengen. Voor schoolgeld-
plichtigen in het bijzonder zal de belastbare som, bedoeld bij 

! art. .'17 der Wet op de inkomstenbelasting, niet gelijk zijn 
: aan het belastbaar Inkomen, bedoeld bij art. 38 dier wet, 

zoodat hei juister zou zijn te verwijzen naar het belastbaar 
Inkomen, bedoeld bij art. 38, en naai' de belastbare som, be
doeld bij art. 37 der Wet op do Inkomstenbelasting 1914. 

Artikel VII. 
Niet zonder verwondering hadden enkele leden kennis ge

nomen van het voorgestelde negende lid van art. 89, waarbij 
den schoolbesturen tot plicht wordt gesteld schoolgeld te heffen. 
Waar een schoolbestuur geen invloed heeft, noch op de heffings-, 
noch op de invorderingsverordening, vroegen zij, of hier wel 
gesproken kan worden van schoolgeldheffing door schoolbe-

! sturen. 
Sommige leden oordeelden het in beginsel onjuist, dat een 

; ge n ï een tel ij ke verordening betreffende het schoolgeld zich ook 
i zal uitstrekken over hot bijzonder onderwijs, dat uitgaat van 
j particuliere schoolbesturen. Mits men echter de vrijheid van de 

schoolbesturen om van de gemeentelijke regeling af te wijken 
: in het oog blijft houden, hadden zij er geen bezwaar tegen, 

dat deze regeling beschouwd wordt als basis voor de storting 
van schoolgelden door de schoolbesturen in de gemeentekas. 

■ Bij de beoordeeling van het onderhavige wetsontwerp wenschten 
zij dit nadrukkelijk voorop ie stellen. 

Andere leden deelden deze bezwaren niet en merkten op, 
dat men ten aanzien van dit punt de Hnancieele gelijkstelling 
niet mag aantasten. 

Gevraagd werd, of bij de nieuw voorgestelde redactie de door de 
schoolbesturen geheven schoolgelden nog wel beschouwd kunnen 

: worden als een plaatselijke belasting en, zoo neen, of dit geen 
eigenaardige moeilijkheden zal medebrengen. 

Verscheidene leden betreurden int. dat het geoorloofd is 
op de bijzondere scholen een ander schoolgeld te heffen dan 
op do openbare lagere scholen in dezelfde gemeente. Zij oor
deelden een dergelijke vrijheid niet noodig, doch, indien men 
de mogelijkheid wenschl open te laten, dat de schoolbesturen 
hooger schoolgeld kunnen heffen dan de gemeentebesturen, 
dan moet toch in ieder geval voorkomen worden, dat zij lager 
schoolgeld heffen dan volgens liet gemeentelijke tarief. Zij 

| zouden daarom in het nieuwvoorgestelde negende lid van 
i art. 80 willen bepaald zien. dat door het schoolbestuur schoolgeld 

wordt geheven tot geen lager bedrag dan voor eiken schoolgeld-
plichtige voorkomt op de lijst, bedoeld in art. 95. Indien een 

' schoolbestuur het schoolgeld belangrijk lager dan dat van de 
openbare scholen bepaalt, of de grenzen voor vrijstelling zoo-

, danig vaststelt, dat nagenoeg alle ouders geen schoolgeld 
hebben te betalen, dan zal de concurrentie voor het openbaar 
onderwijs veel te zwaar worden. Wel is waar moet het school
bestuur aan de gemeente het schoolgeld afdragen, dat volpens 

| het gemeentelijke tarief verschuldigd Is, maar het is zeer wel 
■ mogelijk, dat bet schoolbestuur dat bedrag niet uit de opbrengst 

zijner schoolgelden behoeft te halen, maar daarvoor fondsen 
beschikbaar heeft. Bovendien is een schoolbestuur, dat ver
schillende soorten van scholen heeft, voor gegoeden en minder 
gegoeden, wel in staat voor de eerste1 soort het schoolgeld 
zoodanig op te voeren, dat her aldus verkregen overschot 
voldoende is om het tekort op de andere soort te dekken. 

Andere leden kwamen hiertegen op. Zij merkten op, dat 
de vrijheid voor schoolbesturen om ander schoolgeld te heffen 
dan de openbare lagere scholen in dezelfde gemeente reeds 
in 1928 in de wet is opgenomen; zij achtten het ongewenscht 
thans op die vrijheid terug te komen. 

Artikel VUT. 
Verscheidene leden betreurden het, dat de bepaling, dat het 

innen van schoolgeld, indien het schoolbestuur dit wenscht, 
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door bel gemeentebestuui geschiedt, zal vervallen. Op bet 
oogenblik maakt efin zeer groot aantal der schoolbesturen van 
deze bevoegdheid gebruik. Indien dit niet meer zal kunnen 
geschieden, zal het aanleiding geven tot administratieven omslag. 
Het schoolbestuur zal dan hij nuitaticn, vermindering, vrij
stelling, teruggave, enz. van de gemeente denoodlge opgaven 
moeten ontvangen, die liet eerst zelf aan do gemeente heelt 
moeten verschaffen. Ook zal het tot govolg hebben, dat de 
verschuldigde schoolgelden van het bijzonder onderwijs, tot 
schade van de gemeentekas, verhoudingsgewijs minder 
goed zullen binnenkomen dan bij het openbaar onderwijs, 
alleen reeds doordat liet schoolbestuur de noodige dwang
maatregelen mist. De gemeente heeft geen invloed op de 
helling van het schoolgeld en niet voldoenden waarborg, 
dat eventueele onlnbaarheid uitsluitend bet gevolg is van 
onverhaalbaarheld of van bijzondere omstandigheden in 
het gezin van den schoolgeldplicbtige, die het redelijker
wijze billijken, dat de post niet wordt betaald. Wanneer de 
BCboolgeldhefflng uitsluitend door de schoolbesturen geschiedt, 
zullen dan ook de oninvorderbare posten ten laste van de 
school besturen moeten komen, behoudens dal aan de gemeente 
de bevoegdheid zon kunnen worden verleend, om oninbare 
posten voor haar rekening te nemen. Daartegenover zullen 
de schoolgeldplichtigen voor het bijzonder onderwijs in een 
bevoorrechte; positie komen, wanneer de invordering van 
het schoolgeld aan laatstbedoelde scholen niet meer door 
de gemeente zal geschieden. Bij wanbetaling immers zullen 
zij niet worden verontrust door vervolgingsstukken, waar
door zij eerder geneigd zullen zijn tot uitstel en afstel 
van betaling dan ingeval hun een dwangbevel te wachten 
staat met al de onaangename gevolgen daaraan verbonden. 
Kwamen de rtnancieele gevolgen daarvan ten laste van 
het schoolbestuur, dan zou zulks dr gemeentebesturen 
onverschillig kunnen laten, maai nu dit niet het ueval is, 
is het niet meer dan billijk, dat de gemeentebesturen ten 
opzichti1 van de schoolgeldplichtigen aan de bijzondere scholen 
dezelfde bevoegdheden hebben, waarover zij ten aanzien van de 
schoolgeldplichtigen aan het openbaar onderwijs beschikken. 

Verschillende leden achtten echter heffing van schoolgeld 
voor de bijzondere scholen door de gemeentebesturen niet 
wenschelijk, omdat dan het schoolgeld te veel het karakter 
van belasting krijgt. Voorts konden zij niet nalaten hun ver
wondering uit te spreken over bovenstaande beschouwingen. 
Immers her is bekend, dat groote volksgroepen, die aan het 
bijzonder onderwijs boven het openbaar onderwijs de voorkeur 
geven, van oordeel zijn. dat de ouders het onderwijs van hun 
kinderen moeten bekostigen en daaioni voorstanders zijn van 
schoolgeldbetaling. Men mag verwachten, dat de moreele 
invloed, dien de schoolbesturen uitoefenen, voldoende zal zijn 
om te voorkomen, dat het gebrek aan dwangmaatregelen bij 
de inning van schoolgeld door schoolbesturen zal leiden tot 
resultaten, als in bovenstaande beschouwingen werd veronder
steld. 

Andere leden, die zich bij deze laatste opmerking aansloten, 
waren nochtans van meening, dat de materie der schoolgeld-
inning in dit wetsontwerp niet zoo afdoende is geregeld, dat er 
zich geen ernstige moeilijkheden zullen voordoen. Daarom 
drongen ook zij er bij den Minister op aan de inning van 
alle schoolgelden door de gemeentebesturen bij de wet mogelijk 
te maken. 

Sommige leden waren van meening, dat. ofschoon voorge
steld wordt in art. 95 de bepaling te doen vervallen, dat de 
schoolgelden, indien het schoolbestuur zulks wenscht, door 
het gemeentebestuur zullen worden geïnd, het toch niet de 
bedoeling kan zijn de mogelijkheid van een dergelijke inning 
geheel uit te sluiten. Indien schoolbestuur en gemeentebe
stuur beide zulks wenschen en in deze tot overeenstemming 
komen, kan er toch geen bezwaar tegen bestaan om de inning 
door het gemeentebestuur te doen geschieden. Naar hun 
meening moet de wet op dit punt zoo soepel mogelijk zijn, 
opdat schoolbestuur en gemeentebestuur in de gelegenheid 

zijn de meest economische regeling te treffon. Wordt de 
bestaande bepaling van art. 95 niet gehandhaafd, dan zou toch 
moeten worden bepaald, dat, indien de inning van het schoolgeld 
der bijzondere scholen door het gcnieontebestuur geschiedt, dit; 
inning kan worden beschouwd als de invordering van een 
plaatselijke belasting. Het is in dat geval niet noodig, dat 
burgemeester en wethouders de in dit artikel bedoelde 
lijst aan de schoolbesturen verschaffen: dit ware eveneens 
in de wet te bepalen. 

De vraag werd gesteld, of het schoolbestuur of de school
geldplichtigen in den aanslag, ingevolge het eerste lid van 
art. 95, moeten berusten. Bestaat er geen recht van beroep 
als tegen het schoolgeld op de openbare scholen? Zoo ja, 
door wie moet het worden ingesteld, door het schoolbestuur 
of door den sehofllgeldplichtige en hoe is de procedure 9 

Enkele leden konden zich niet vereenigen met het gevoelen 
van den Minister, dat de vraag, hoe gehandeld moet worden 
in het geval, dat er geen openbare school in een gemeente 
bestaat, en er dus geen maatstaf is voor het samenstellen 
van een lijst, als in het eerste lid van art. 95 is bedoeld, het 
eenvoudigst op te lossen is door voor te schrijven, dat de 
raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, welk collo^" 
in hoogste instantie beslist, een gemeente aanwijst, welker 
schoolgeldregeling burgemeester en wethouders tot grondslag 
nemen voor de samenstelling van de lijst der aanslagen, als 
in het eerste lid bedoeld. Zij merkten op, dat de schoolgeld
regeling rekening zal moeten houden met de draagkracht der-
bevolking. Het zal daarom eenvoudiger zijn, dat deraadeener 
gemeente, waar geen openbare school bestaat, zelf een regeling 
vaststelt, dan dat gezocht moet worden naar een gemeente, 
wel een openbare school bezittende, in de samenstelling der be
volking, bezien van uit welstandsoogpunt, overeenkomende met 
de eigen gemeente. Een eventueel beroep op een analoog geval, 
dat is omschreven in art. 15, lid 2, van het Koninklijk besluit van 
4 Sept. 1923 (Staatsblad 432), houdende voorschriften ter uit
voering van de artikelen 88 tot en met 97 en 99 tot en niet 
104 der Lager-Onderwijswet 1920, zou niet opgaan. In het laatste 
geval toch geldt het een vergelijking voor het inrichten van het 
onderwijs, rerwijl in het eerste geval een vergelijking zou 
moeten worden getroffen met de bevolking uit welstandsoogpunt. 
De hier aan het woord zijnde leden merkten op, dat bij de 
bestaande wijze van vaststelling van schoolgeldverordeningen 
ook door gemeenten, waar geen openbare scholen bestaan, 
niet zoodanige bezwaren worden ondervonden, dat daarin 
thans wijziging moet worden gebracht. 

Artikel IX. 
Sommige leden hadden ernstig bezwaar tegen het voorge

stelde nieuwe zevende lid van art. 101, waarin bepaald wordt, 
dat het totaal der schoolgelden, door het schoolbestuur aan 
de gemeente verschuldigd, wordt verminderd met de door het 
schoolbestuur onder goedkeuring van den gemeenteraad onin
vorderbaar verklaarde posten. We! is waar kunnen de school
besturen ook onder de bestaande bepalingen de oninvor
derbare posten ten laste der gemeente brengen, maar thans 
maakt een zeer groot deel der schoolbesturen gebruik van de 
mogelijkheid het schoolgeld door de gemeente te laten innen, 
Nu dit volgens hetgeen thans voorgesteld wordt, in de toekomst 
niet meer zal kunnen geschieden, of althans niet dan bij uit
zondering zal plaats hebben, treden de leemten van de bepaliny 
omtrent de wijze en de gevolgen der oninvorderbaarverklaring 
in het bijzonder in het licht. In de eerste plaats wordt niet 
aangegeven, wat bij gedeeltelijke betaling van schoolgeld, in
dien dit hooger is dan hetgeen volgens de gemeentelijke school
geldregeling verschuldigd zou zijn, door het schoolbestuur 
oninvorderbaar mag worden verklaard, het aan de gemeente 
verschuldigde deel dan wel hetgeen het schoolbestuur daarboven 
heft. Moet de gemeente niet in elk geval haar deel hebbon? 

Een meer ernstige leemte oordeelden de hier aan het woord 
zijnde leden, dat de gemeente niet bevoegd is een onderzoek 
in te stellen naar de gegrondheid van de motieven, die het 
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schoolbestuur tot oninvorderbaarverklaring hebben geleid en 
naar het al of niet gebruiken van alle middelen, die voor het 
binnenkrijgen van het schoolgeld kunnen worden gebezigd; 
bovendien blijkt niet, of het schoolbestuur verplicht is de onin-
vorderbaarheid te motiveeren. Blijkbaar wordt aangenomen, dat 
het recht van den gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de 
oninvorderbaarverklaring door het schoolbestuur het recht in zich 
sluit aan het verkrijgen van die goedkeuring voorwaarden te 
verbinden ; deze voorwaarden zouden dan kunnen bestaan in 
het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen, die de ge
meenteraad voor zyn beslissing noodig meent te hebben. De 
hier aan het woord zijnde leden achtten die bevoegdheid 
tot het stellen van voorwaarden niet vanzelfsprekend en 
meenden daarom, dat het wenschelijk zou zn'n de rechten 
van den gemeenteraad en de verplichtingen van de schoolbe
sturen in dit opzicht duidelijk in de wet vast te leggen. 

Andere leden waren in verband daarmede van oordeel, dat 
de oninvorderbaarverklaring niet door het schoolbestuur zou 
moeten geschieden, maar door het gemeentebestuur, nadat 
daartoe door het schoolbestuur het voorstel zal zijn gedaan. 

Sommige leden vreesden, dat de schoolbesturen uit de thans 
voorgestelde bepaling den indruk zouden krijgen, dat zij met 
het vragen van de goedkeuring op de oninvorderbaarverklaring 
kunnen wachten tot het oogenblik van de driejaarln'ksehe af
rekening. Op dat oogenblik zal echter een onderzoek vanwege 
het gemeentebestuur, b.v. door vertrek van den schoolgeld-
plichtige naar elders, niet meer mogelijk zijn. 

Opgemerkt werd, dat het wenschelijk zou zijn een termijn 
te stellen, waarbinnen een eventueel voordeelig saldo in de 
gemeentekas moet worden gestort. 

De vraag werd gesteld, wat geschieden moet, wanneer de 
raad invorderbaar verklaart hetgeen het schoolbestuur onin
vorderbaar acht. Waar de afrekening om de drie jaar geschiedt, 
zou in een dergelijk geval eerst na afloop van dat tijdvak het 
schoolbestuur omtrent de vaststelling van de exploitatiever
goeding in beroep kunnen gaan en dus pas op dat oogenblik 
kunnen worden uitgemaakt, of in het niet ontvangen van een 
bepaalden post mag worden berust. Sommige leden meenden, 
dat zou kunnen worden bepaald, dat de beslissingen van den 
gemeenteraad omtrent al of niet invorderbaarheid voor het 
schoolbestuur bindend zijn, maar, daargelaten of een dergelijk 
voorschrift in het stelsel der wet toelaatbaar zou zijn, zou het 
ten gevolge hebben, dat het schoolbestuur moet bijpassen het
geen het zelf niet ontvangen heeft. 

Andere leden betoogden, dat ook dit artikel ten onrechte 
geen rekening houdt met de mogelijkheid van inning van het 
schoolgeld door het gemeentebestuur, wanneer schoolbestuur 
en gemeentebestuur daaromtrent in onderling overleg een 
regeling hebben getroffen. In dat geval zal de vergoeding 
volgens art. 101 niet met de opbrengst van het schoolgeld 
moeten worden verminderd, aangezien die schoolgelden dan 
reeds in de gemeentekas zyn gestort. Met het oog hierop zouden 
het zevende en het achtste lid van art. 101 ongewijzigd moeten 
blijven. 

Artikel XI. 
Benige leden juichten do voorgestelde wijziging van art. 104 

toe, omdat daardoor in een lang gevoelde behoefte wordt 
voorzien. Ten aanzien van de vorderingen'van schoolgemeenten 
op woongemeenten rijzen telkens verschillen over de inter
pretatie van dit artikel; met de daaromtrent bestaande 
meeningsverschillen zal daarom bij de nieuwe redactie zooveel 
mogelijk rekening moeten worden gehouden. Zoo ware te 
bepalen, dat bet totaal der schoolgelden voor iedere buiten
gemeente afzonderlijk moet worden beschouwd. Voorts zal 
moeten worden voorgeschreven, dat do schoolgemeente de 
opbrengst van do schoolgelden van de leerlingen uit een be
paalde buitengemeente niet per school moet berekenen, maar 
rekening moet houden met het gezamenlijke bedrag aan 
schoolgelden van alle leerlingen uit die gemeente. Ook ware 
uitdrukkelijk te bepalen, dat voor de verrekening in aan
merking moet worden genomen de opbrengst van de school
gelden in het jaar, waarop de uitkeering betrekking heeft. 

Gevraagd werd of het niet juister ware in plaats van „na 
verrekening" te lezen: „met verrekening". 

In verband met bovenstaande opmerkingen gaven enkele 
leden in overweging in het nieuwe vierde lid van artikel 104 
te bepalen, dat het totaal bedrag der uitkeeringen, die een 
gemeente volgens de voorgaande leden heeft te doen, wordt 
verminderd met het totaal bedrag van de schoolgelden, die 
voor de leerlingen, die het betreft, over de kalenderkwartalen, 
waarover de uitkeeringen loopen, verschuldigd zijn, voor zoover 
die schoolgelden niet oninvorderbaar zijn verklaard. 

Artikel X I I . 
Opgemerkt werd, dat het beter ware „belastingjaar" te 

vervangen door „heffingsjaar". 
Voorts werd in overweging gegeven den termijn, gedurende 

welken de bestaande schoolgeldvorderingen nog kunnen blijven 
gelden, met een jaar te verlengen. De gemeentebesturen 
moeten tijd hebben hun verordening behoorlijk voor te bereiden, 
terwijl ook nog -rekening moet worden gehouden met het 
verkrijgen van de goedkeuring van de Kroon. De voorgestelde 
termijn zal daarvoor niet steeds voldoende gelegenheid geven. 
Men merkte bijv. op, dat te Amsterdam het heffingsjaar met 
1 Februari aanvangt. Treedt het onderhavige wetsontwerp bijv. 
met ingang van 1 Januari in werking, dan zal deze bepaling 
moeilijkheden opleveren. 

Aldus vastgesteld, 16 November 1927. 
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