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n 
i. 

8 April 1026. 
-V\ 48. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE OKATIK ÜODS, KONINGIN DEU 
NEDERLANDEN, 1'KINSES VAN OKANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raud van 
Arnemuiden tegen liet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, van 10 October 1924, n°. 12, 1ste afdeeling, waarbij 
goedkeuring is (Uithouden aan zijn besluit van 7 Juli 1024, tol 
opheffing der openbare Lagere school te Kleverskerke, in die 
gemeente, niet ingang van 2fi Augustus 1924 of zooveel later 
als op dit besluit de vereischte goedkeuring cal zijn verkregen 
of in hooger beroep zal zijn beslist; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 
gehoord, advies van 38 Januari 1925, n". ."57: 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 April 1925, n°. 1227, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dal de raad van Arnemuiden in zijne vergade-
ring van 7 Juli 1024 heeft besloten de openbare lagere school te 
Kleverskerke op te heffen uit overweging dat deze school Sedert 
de laatste drie jaren gemiddeld door slechts een elftal leerlingen 
wordt bezocht en het zonder toeneming der bevolking aldaar 
vaststaat , dat dit getal tot en met 1080 geenszins gemiddeld 
meer zal bedragen dan + 13; dat de kosten dier school, voor 
zoover deze geheel voor rekening dezer gemeente komen, be-
rekend over de laatste drie jaren, gemiddeld hebben bedragen 
f 599 per jaar of gemiddeld f 48,55 per leerling; da t met zekcr-
heid te verwachten is. dal het bestaande schooTlokaa] eerlang 
geheele vernieuwing en verbouwing zal eis< hen. wat nagenoeg 
met geheele nieuwe stichting gelijk zal s taan en dientengevolge 
boven de reeds vermelde kosten nog aanzienlijke offers uit de 
gemeentekas zal vorderen; dat de gemelde kosten voor deze 
gemeente met haar reeds zoo zwaren belastingdruk te hoog 
moeten worden geacht voo rde belangen dit' door instandhouding 
der school worden gediend en derhalve opheffing der school 
met het oog op bezuiniging, zeer in hef financieel belang der 
gemeente moet worden geacht ; dat de school te Kleverskerke 
slechts + 3 K.M. verwijderd is van de in de kom der gemeente 
aanwezige openbare lagere school, zoodat bij opheffing van eerst-
bedoelde school, de kinderen zonder overwegend bezwaar de 
school in de kom der gemeente kunnen bezoeken, ongeacht nog 
de vraag of het onderwijs voor de kinderen niet gunstiger zal 
zijn dan aan eene éénmansschool; dat de openbare lagere school 
in de kom der gemeente niet is overbevolkt en hel voor de ge-
meente geen noemenswaardig meerdere kosten zal beloopen 
indien de kinderen der school te Kleverskerke daarbij worden 
gevoegd; dal het tegenwoordige hoofd der school te Kleverskerke 
wegens benoeming elders, mei ingang van 28 Augustus 1024. 
eervol ontslag is verleend, zoodat opheffing der school tijdens de 
tegenwoordige vacature niet alleen voor de gemeente, doch ook 
voor 's Rijks kas eene zeer belangrijke bezuiniging tal beteeke-
llell wijl gcelle op wacht geldstclliiiLT Van personeel Uenoeft plaats 
te hebben; dat voor opheffing der school te Kievvrskerke derhalve 
thans de meest gunstige gelegenheid aanwezig is. terwijl daar-
door geenszins te kort wordt gedaan aan den eisch van art . 19 
der Lager-onderwijswet 1920, daar de gelegenheid tot het ge-
nieten van voldoend lager onderwijs blijft bestaan; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 10 
October 1024. n". 12. 1ste afdeeling, aan het raadsbesluit de 
goedkeuring hebben onthouden, daarbij overwegende, dat de 
bedoelde school volgens bet bericht van den hoofdinspecteur door 
gemiddeld 14 leerlingen wordt bezocht en dat in de naaste tor-
komst zeker geen daling, doch eerder een stijging van dat aantal 
wordt verwacht; dat deze verwacht int: door de toeneming van 
het kleingrondbezit aannemelijk worden gemaakt : dat de be-
zwaren, aangevoerd tegen den afstand welken de kinderen dage-
lijks bij liet volgen van den hoofdweg zouden moeten afleggen, 
als geldend moeten worden beschouwd; dat de andere wegen of 
paadjes naar de te bezoeken school loopcn over en langs water-

en. waardoor ze voor kinderen van zes jaar en ouder ge-

vaarlijk en in wintertijd en bij ongunstig weer sleeht begaanbaar 
zijn; dat ulzoo bij nphetling der school voor de schoolbevolking 
groot ongerief zou ontstaan en dus de instandhouding der school 
moet worden geacht in hel belang van het onderwijs te zijn; dat 
door de opheffing van de school te Kleverskerke een inbreuk 
gemaakt SOU worden op een traditie, die in dit geval een bij-
zonder karakter draagt, omdat Kleverskerke VTOBgBf een zelf-
standige burgerlijke gemeente vormde en thans nog met haar 
eigen kerk en school als een afzonderlijk geheel wordt beschouwd; 
dat de ten laste der gemeente Ariiemuiden komende kosten van 
instandhouding der openbare lagere school ie Kleverskcrkc niet 
zoodanig zijn, dal hel financieel voordeel der gemeente, hetwelk 
verkregen SOU worden door de opheffing, opweegt tegen de aan-
gevoerde en gegrond bevuilden bezwaren; da t onder die om-
st.indigheden de opheffing der bedoelde school niet gewettigd is; 

dat van bet besluit van (iedepiitcerde Staten de raad van 
Arnemuiden bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dal de 
wegen naar de openbare lagere scholen te Arnemuiden (kom) 
en Veere niet als gevaarlijk moeten worden beschouwd en ook de 
hoofdwegen in geen geval meer dan I K.M. bedragen: dat ook 
de binnenpaden n a a r d e som der gemeente ArncmuHlen verhard 
en steeds zeer goed begaanbaar zijn en den afstand met meer 
dan 0,5 K.M. bekorten: dal de daarbij te passecren bruggetjes 
over slooten (meest alle van geringe breedte) zijn voorzien van 
behoorlijke leuningen: dat de aanwezigheid van slooten en water-
gangen, welke langs eiken weg worden aangetroffen, vooral voor 
buitenkinderen, die daaraan meer gewend zijn dan dorps- of 
stadskinderen, niet als gevaarlijk kunnen worden aangemerkt, 
terwijl het bovendien hoogst zelden zal voorkomen, dat de 
kleinste kinderen zich niet in gezelschap van oudere zullen be-
vinden: dat de afstand voor een elftal toevallig in de buurt 
Kleverskerke samenwonende kinderen, voor een geregeld school-
bezoek in geen geval nadeeliger zal werken dan voor de overige 
buitenkinderen, wier verzuim over het algemeen geenszins op-
merkelijk groot er is dan van de overige kinderen; dat bij de 
samenvoeging in 1H57 van de gemeenten Kleverskerke en Arne-
ïuuiden niet is bepaald, dat de in de afdeeling Kleverskerke 
bestaande openbare inrichtingen in de toekomst gehandhaafd 
moeten blijven en het dan toch zeker als geen gegronde over-
weging kan gelden, dat eene openbare school, welke naar 's raads 
oordeel, wegens haar gering aantal leerlingen (11) in verband 
met de abnormaal hooge uitgaven, tot behoud van den eenigen 
officieel en historisch geworden band. zoude moeten blijven 
voortbestaan: dat hel aangevoerde motief, als zoude de gelegeii-
heid tot het Ontvangen van godsdienstonderwijs onmogelijk wor-
den gemaakt, toch werkelijk niet als ernstig kan worden opgevat, 
daar in de eerste plaats tijdens de schooluren in de kom der 
gemeente, daartoe gelegenheid wordt gegeven en in de tweede 
plaats des avonds en Zaterdags den gchcelcii dag te Kleverskcrkc 
daarvoor voldoende tijd disponibel blijft; dat de schoolbevolking 
thans niet 14, doch slechts 11 leerlingen telt (dit was op 1 Januar i 
der laatste drie jaren respectievelijk 13. 10, 10); dat een gcinid-
deld aantal van 14 slechts bedoeld kan zijn niet het oog op de 
toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal 
kinderen, dat blijkens de bevolkingsregisters over de jaren 
1024—108(1 mogelijk de school zal kunnen bezoeken; dat met 
evenveel recht verondersteld kan worden, dat de schoolbevolking 
in de toekomst in plaats van toe te nemen, nog meer zat ver-
minderen; dat de veronderstelde toeneming der schoolbevolking 
enkel aannemelijk wordt geacht in verband met de mogelijke 
uitbreiding van het kleingrondbezit in de naaste toekomst, welke 
overweging als eene zeer gezochte moet worden aangemerkt, 
daar ook de verkoop in 1021 van de hofstede Hazenberg aan den 
Burgerneéster-Lantsheerweg, ter grootte van ruim 60 HA., in 
talloozc kleine perceeltjes in ^rvw enkel geval totstandkoming 
van eenig nieuw kleinbedrijf tot gevolg heeft gehad: dat in tijden 
van bezuiniging en in het bijzonder voor de gemeente Annniui -
den, met haar abnormaal zwaren belastingdruk, bet een te druk* 
kende last is om i ene school met een ZOO gering aantal leer-
lingen in stand te houden, terwijl eene zeer belangrijke v er-
nieuwing van het bestaande lokaal, binnen zeer korten tijd ttOOd-
zakelijk zal zijn: dat de in het besluit tot opheffing gestelde over-
wegingen over liet algemeen niet zijn weersproken; 

Overwegende: dat uit de overgelegde ambtsberichten blijkt, 
dat het aantal leerlingen, dat de openbare lagere school te Kle-
verskerke bezoekt, thans elf bedraagt en het, naar te verwachten 
is, binnen enkele jaren zal stijgen; 
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dal bovendien blijken* dia ambtsberichten da afstand, welken 
de kinderen, dia thans de openbera lagere lohoo] te Kleverecarke 
bezoeken, /.uilen moeten afleggen om de openbare lugere Behool 
in het dorp Arnemuiden te bezoeken, met-r dan 4 K.M. bedraagt, 
tenzij van binnenwegen gebruik wordt gemaakt, welke, daar zij 
over slooten en d<x>r weilanden voeren, voor kinderen niet zonder 
gevaar zijn te achten; 

da t onder die omstandigheden de opheffing der bedoelde school 
niet is gewettigd; 

da t Gedeputeerde Sta ten mitsdien te recht aan het raadRbe-
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Lager-onderwijswet; 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast niet de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , ufdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 8 April 1925. 

W I L H B L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

I I . 
15 April 1025 

N°. 27. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op de beroepen ingesteld door: 1°. de Afdeeling 
West woud van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap; 
2°. J . W. Hakker en 47 andere ingezetenen der gemeente West-
woud tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
holland, van 5 November 1924, n°. 108, waarbij besloten is het 
getal openbare lagere scholen in de gemeente Westwoud met 
ééne te verminderen door opheffing van die te Binnenwijzend, 
met ingang van 1 Januar i 1925, en in geval van hocger beroep, 
na verloop van 2 maanden, te rekenen van het tijdstip, waarop 
de beslissing van de Kroon tot eventueele handhaving van dit 
besluit is bekendgemaakt : 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 25 Maart 1925, n". 177; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 April 1925, n°. 28t>(5, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat bovengemeld besluit van Gedeputeerde 
Staten is genomen uit overweging, dat de openbare lagere school 
te Binnenwijzend door 14 leerlingen en de andere in die ge-
meente gelegen school, plaatselijk bekend Westwoud, wijk \V 77, 
door 21 leerlingen wordt bezocht, terwijl laatstgenoemde school 
plaats kan bieden aan 96 leerlingen; dat in de toekomst geen 
vermeerdering van beteekenis van het getal leerlingen van I" ide 
scholen is te verwachten, in aanmerking nemende, dat dit getal 
gedurende de laatste 20 jaren nagenoeg stationnair is gebleven: 
dat de afstand van de school te Westwoud tot de woning der 
kinderen, die thans de school te Binnenwijzend bezoeken, vn-u 
bezwaar oplevert om laatstgemelde school op te heffen: d i t 
voorts bij samensmelting van de school te Binnenwijzend met 
die te Westwoud eene aanmerkelijke bezuiniging zal worden ver-
kregen, snor het Rijk hierin bestaande, dat het hoofd der school 
te Binnenwijzend op wachtgeld kan worden gesteld, terwijl >p 
grond van art. 56, juncto art. 28, der Lager-Onderwijswet 1920, 

aooala zij luidt, na de hierin bij de «et van 80 Juni 1921 [Btaatê-
blad n". 819) gebrachte wijzigingen, geen tweede leerkracht ten 
behoeve van da school te Weatwoud Behoef! te worden vergoed; 
dat verder die s:inicnsnudt ïii;_' tot besparing van gemeentelijke 
Uitgaven «al leiden, daar de kosten van he! openbaar lager onder-
wijs, voor zoover hierin door de gemeente moet woeden voorzien. 
ten gevolge van de opheffing der school te Binnenwijzend aiel 
onbelangrijk zullen dalen, dat dese daling in het onderhavige 
gevel tevens van beteekenis is met hel oog op de omstandigheid, 
dat het getal leerlingen, hetwelk in de gemeente Westwoud bij-
zondere lagere scholen bezoek! zeer aanzienlijk is, zoodat eene 
vermindering van kosten van lat openbaar lager onderwijs, ook 
in verband met de in art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 be-
doelde uitkeering ten behoeve iran het bijzonder onderwijs, in 
belangrijke mate aan de gemeente ten goede zal kom.i i : dat op 
grond van bel vorenstaande, door de opheffing der school te 
Binnenwijzend geen overwegende schade aan hei onderwijs zal 
worden berokkend, terwijl deze opheffing in het financieel belang 
zoowel van het Rijk als van de gemeente is; dat teil slotte de 
raad der geuit elite Westwoud aanvankelijk tot de bovenbedoelde 
Samensmelting besloot, doch zijn desbetreffend besluit heeft 
ingetrokken in verband met het wet van 80 Juni 1921 (8taatê-
blait ir'. 319), krachtens welk vooi een tweede leerkracht aan de 
school tf Weatwoud geen ...inspraak op Rijkavergoeding kan wor-
deii gemaakt; dat evenwel art. 22 der Lagei-<>ndi rw ijsu el 1020 
mede aan Gedeputeerde Staten op<iraai:i vermindering te be-
velt n van het aantal scholen, waartoe naar de meening van hun 
college in dit geval aanleiding bestaat ; 

dat de appellanten onder 2". aanvoeren, dat de door de ophef* 
fing verkregen bezuiniging voor het Rijk alleen zal bestaan in 
het verschil tusaohen de jaarwedde en hel uit te betalen wacht-
geld van het hoofd van de op te heffen school en derhalve niet 
zeer belangrijk genoemd kan worden; dal het zeer de vraag zal 
zijn of opheffing van de school te Binnenwijzend VOOT de ge-
meente West woud eeiiige bezuiniging ten gevolge zal hebben: 
dat de leerlingen van die school toch de openbare school te West-
woud zullen moeten bezoeken, en dat het aantal van die school 
dan zoo groot zal worden, dat. wil men het openbaar onderwijs 
op peil houden, een tweede leerkracht, met alle gevolgen aan zulk 
eene aanstelling verbonden, voor rekening van de gemeente be-
noemd zal moeten worden: 

Overwegende, ten aanzien van het beroep van de Afdeeling 
Weatwoud van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, dat 
art. 17 der Lager-onderwijswet 1920 het recht van hooger beroep 
toekent aan ieder, die belang heeft bij de vernietiging van een 
krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten genomen besluit; 

dat . .belang" daarbij te verstaan is in den zin van eigen 
persoonlijk belang; 

dat de Afdeeling Westwoud van het Nederlandsch Onder-
wijzersgenootschap niet geacht kan worden bij de vernietiging 
van het bestreden besluit belang '.e hebben: 

Overwegende ten aanzien van het beroep van .1. W. Bakker 
en 47 anderen, dat uit de overgelegde stukken is gebleken, dat 
de openbare lagen' school te Binnenwijzend. gemeente West-
woud, zonder groote schade aan het onderwijs kan worden opge-
heven: 

dat vaststaat , dat de opheffing van deze school geen over-
wegend bezwaar oplevert voor de kinderen, die deze school thans 
bezoeken, omdat zij allen de andere openbare lagere school in de 
gemeente gelegen zullen kunnen gaan bezoeken, welke niet meer 
dan + drie kwart uur te voet gaande van hunne woning ver-
wijderd is; 

dat ook hel toelaten van een aantal nieuwe leerlingen op «Ie 
openbare lagere school te Westwoud, gemeente Weatwoud, geen 
aanleiding geeft, te vreezen voor benadeel ing van Int onderwijs, 
thans aan die school gegeven; 

dat ten slotte 'Hik bet financieel belang, hetwelk door de op-
heffing van deze school is gebaat, mede in aanmerking komt om 
te voeren lot bevestiging van het bestreden besluit ; 

Gezien de Lager-onderwijswet; 



Hebben goedgevonden en verstaan: 

1°. de Aideeling Westwoud van 11<*t Nederlnndsch Onder-
wijzersgenootschap niet'Ontvankelijk te verklaren in liatir beroep; 

2". liet beroep van •'. W. Bakker en 17 andere ingezetenen 
der gemeente Westwoud ongegrond te verklaren. 

Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast niet de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan «lm Raad van State, afdeeling voor <le 
geschillen van bist uur. 

11. , ! l."> April 1925. 

W I I. II E L M I N A 

Dr Miniêter van Onderwijê, 
Kuiuten en Wetentchappen, 

.1. I 11. !> V. V I H 8 i: K 

l i l . 
12 Mei 1825. 

Xu. 56. 

Wii W I L H E L M I N A , nu DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAN.JE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door A. van Duyn en 
7 andere ouders van leerplichtige kinderen, ingezetenen van de 
gemeente Alkemade, tegen hel beslui! van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, van 1"> September 1024. n". 215, waarbij goed-
keuring is verleend aan hel besluit van den raad der gemeente 
Alkemade, van 22 April 102-1. aangevuld bij raadsbesluit van 
'.» September 1924, tot opheffing van de openbare lagere school 
te Oude-Wetering, in die gemeente; 

Den Raad van State, aideeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1 April 1025, n". 218; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van ."> Mei 1925, n°. 8002, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen : 

Overwegende: dal de raad der gemeente Alkemade bij besluit 
van 22 April 192-1, gew ijzigd bij dat van 9 September 1924, heeft 
besloten t"t opheffing van de openbare lagere school te Oude-
Wetering: 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 15 September 1924, 
n°. 21."), het raadsbesluit hebben goedgekeurd, uit overweging, dat 
bij de beoordeeling van de vraag, of de openbare lagere school te 
Oude-Wetering al dan niet moet worden geacht voldoende te 
voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs, buiten beschou-
wing kunnen blijven de kinderen te ïtoelot'arendsveen, die thans 
de school niet bezoeken en die op gelijken afstand wonen van de 
openbare lagere school te Niéuwe-Wetering, alsmede de leer-
lingen uit de omliggende gemeenten, voor wie door die geineen-
ten in de behoefte aan openbaar lager onderwijs moet worden en 
wordt VOOnien; dat van de acht kinderen, die de school te Oude-
Wetering bezoeken, twee den leerplichtigen leeftijd nog niet 
lubben bereikt, en één inmiddels de school heeft verlaten: dat 
blijkens mededeeling van liet gemeentebestuur van de overige 
vijf leerplichtige kinderen er slechts twee wonen op grooter 
afstand dan 4 K.M. van de openbare lagere school te \ i euwe- 
Wetering; dat over 5 jaren, wanneer zou mogen worden uange* 
DOmen, dat elf nieuwe leerlingen, wonende in de buurtschap 
Oude-Wetering, de openbare lagere school aldaar zullen be-
zoeken. van de tegenwoordige leerlingen oog slechts één of twee 
zullen zijn overgebleven; dal daartusschen een periode zal lig-
gen, waarin blijkens mededeeling van bet gemeentebestuur, het 
aantal kinderen nog geringer zal zijn. daar bedoelde elf kinderen 
geboren zijn in de jaren 1920 t m 1923, zoodat de leerplichtige 
leeftijd eerst geleidelijk wordt bereikt; dat van deze in de toe-
komsl ie verwachten leerlingen er zeven zijn wier ouders als 
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predikant, rijksveldwachter of stationschef, nog niet langen tijd 
t«' Oude-Wetering zijn gevestigd en van wie het niet als /.(dier 
kan worden aangenomen, dat zij over 5 jaren nog te Oude \Vete- 
ring zullen wonen; «lat onder deze omstandigheden het aantal 
leerlingen, waarvoor de school thans en in de toekomst bestemd 
is, niet zoo groot is, dat met het oog daarop deze school in stand 
zou moeten worden gehouden; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat de lehool, ge-
lc gen in het Protestantsche centrum der overwegend ltoomsch-
Katholieke gemeente Alkemade, de eenige is, die, gelijk steeds 
in hel verleden, voor heden en toekomst in de gebleken behoefte 
aan openbaar Lager onderwijs zal kunnen voorzien; dat zij der-
halve ten zeerste prijs stellen op het behoud der openbare lagere 
school; 

Overwegende: dat de openbare lagere school te Oude-Wetering 
slechts door een zeer gering aantal leerlingen wordt bezocht; 

dat niet is gebleken, dut in de naaste toekomst dit aantal aan-
merkelijk zal stijgen; 

dat bij opheffing der openbare lagere school voor de leerlingen 
dezer school nog genoegzaam gelegenheid bestaat , hetzij in 
dezelfde, hetzij in eene naburige gemeente openbaar lager onder-
wijs te ontvangen; 

dat daarom voor den raad van Alkemade voldoende aanleiding 
bestond tot de opheffing der genoemde openbare school te be-
sluiten en Gedeputeerde Staten het daartoe strekkend raadsbe-
sluit terecht hebben goedgekeurd; 

Gezien de Lager-onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 12 Mei 1925. 

W I L H E L M I N A 

De Minisier van Onderwijs, 
Kutigtcn en Wetenschappen, 

.1. T II. I) K V I S S E R . 

IV 
28 Mei 1925. 

Nu. 172. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDFN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door F . J . Idsardi en 
J . van der Wielen, ingezetenen van Westdongeradeel, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland, van 24 Decem-
ber 1924, n". 82, 2de afdeeling, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente Westdongeradeel, van 
22 September 1924, waarbij besloten is tot opheffing, met ingang 
van 1 Januari 1925, van de openbare lagere school te Betterwird 
in die gemeente; 

Den Raad van Sta te , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 13 Mei 1925, n°. 357; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 25 Mei 1925, n°. 4090, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen : 

file:///ieuwe-
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Overwegende: dal de raad der gemeente WestdongeradeeJ bij 
ln-̂ -li»it i nII 33 Si ptember 1934 heeft besloten de openbare lagere 
ichool te Betterwird met ingang van l Januari 1936 op te benen; 

dat, nadat bovengenoemd raadsbesluit aan Gedeputeerde 
Sinicii van l''i ii taland ter goedkeuring «as aangeboden en F. J-
Idsardi en andere ouden van schoolgaande kinderen bij Gedepu* 
teerde Btaten beswaren hadden ingebracht, dit college i>ij besluit 
van 21 December 1934 bet raadebealuii beeft goedgekeurd, 
daarbij o\ nu ogende, dat de openbare lagen school te Betterwird 
met ingang van l Januari 1936, 17 leerlingen sou bellen; dal 
van dese 17 leerlingen l" wonen te en onder Bornwird, die in 
het vervolgde openbare school te Brantgum kunnen oesoeken; 
dat voor 7 van de/c 10 kinderen liet schoolpad «el iets langer 
wordt, doch dit geen ernstig beswaar oplevert, daar ook thans 
reeds de kinderen tusschen de schooltijden overblijven en het 
verschil met den tegenwoordigen toestand enkel hierin zal be-
Staan, dat /ij 's morgens en 's namiddags enkele minuten langer 
liineteli loopell; 

dat de school te Brantgum een ichool is met twee leerkrachten, 
welke, in hel algemeen gesproken, meer waarborgen biedt voor 
goed onderwijs dan een zoogenaamde ééninansschool; dat de 
andere 7 leerlingen van de School te Betterwird, die in de nabij-
heid van dese school wonen, de op kuilen afstand gelegen open-
bare school (met /es leerkrachten) ie Dokkum kunnen be/.oeken, 
Waartegen, naar kan worden aangenomen, door hel gemeente-
bestuur van Dokkum geen beswaar /al worden gemaakt, en wat, 
uit algemeen onderwijskundig oogpunt beschouwd, in het1 voor-
deel de/er leerlingen moet worden geacht; dat zij in de gegeven 
omstandigheden met den hoofdinspecteur van meening zijn, dat 
de opheffing van de school te Betterwird eerder in het voordeel 
dan in het nadeel der leerlingen /al zijn, zoodal er geen reden is 
om aan hel besluit tot opheffing, dal in hei financieel belang is 
van het Rijk en van de gemeente Westdongeradeel, goedkeuring 
te onthouden: 

dat van hei besluit van Gedeputeerde Staten F. J. Idsardi en 
.1. van der Wielen, ingezetenen van Westdongeradeel, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dal hei besluit werd ge-
nomen uit een oogpunt van bezuiniging, welke echter zeer gering 
zal zijn; dat het gemiddeld aantal leerlingen over 192J5 en 1924 
24 bedraagt; dat de af Ie leggen afstanden naar eene andere 
openbare school in de gemeente belangrijk grooter worden; dat 
üe school te Betterwird voor den geheelen zuidwesthoek van de 
gemeente de eenige gelegenheid is voor het ontvangen van open* 
baar onderwijs; 

Overwegende, dat blijkens de ambtsberichten de openbare 
lagere school te Betterwird in de gemeente Westdongeradeel op 
1 Januari L936 17 leerlingen telde; 

dat de opheffing van deze school in hel financieel belang der 
gemeente is te achten, terwijl, naar het oordeel van het liijks-
Bchocltoezicht, het belang van hei onderwijs daardoor mede /al 
vu 'idcn ge baal ; 

dat de meerdere afstand, welken sommigen der leerlingen zul-
len moeten afleggen om de openbare lagere school ie Brantgum 
in dezelfde gemeente of elders te bezoeken, niet geacht kan wor-
den voor hen een zoodanig bezwaar op te leveren, dat daarin een 
motief zou zijn gelegen om de openbare lagere school te Better-
wird in stand te houden: 

(iezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebbeu goedgevonden en verstaan: 

bet beroep ongegrond te verklaren. 
Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetensehappen is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Hei Loo, 28 -Mei 1936. 
W I L H E I, M I N A. 

De Minister van Onderwijê, 
Kunaten (n Wttenêchappen, 

.1. T II. D l V I s s K R. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

V. 
16 Juli 1925 

N". 6. 

WI.I WILHELMINA, uu ra GKATIE Gons, KONINUIK UBK 
NKDKUI.A.NDKN, PKI.NSKS VAN OKANJK-NASSAU, INS., MI. , U I . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door L. M. de V/aardt 
in I'. Baggerman, ingezetenen van Hooge- en Lage-Zwaluwe, 
legen het besluit van < iedeputeerde Stalen van Xoordbrabant, 
van H Ootober 1934, n°. 109, waarbij goedkeuring is verleend aan 
liet besluit van den raad van llooge- en Lage-Zwaluwe, van 
13 September 1934, n". 29, tot opheffing, met ingang van 
1 Januari 1936, van de openbare lagere school te llooge-
Z wal uwe; 

Den Baad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehooid, advies van 11 Februari 1936, n". 48; 

Op de voordracht van On/en Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetensehappen van Q Juli 192"), n°. 3866, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat de raad van llooge- en Lage-Zwaluwe bij 
besluit van l.'l September 1934, n". 39, heeft besloten, met ingang 
van 1 Januari l92.">, de te Hooge-Zwaluwe bestaande openbare 
lagere school te sluiten, op te heffen en aan den openbaren dienst 
ie onttrekken, met de bedoeling deze school voor onbepaalden 
tijd aan het Kerkbestuur der Xederduilsch-Hcrv ornide Gemeente 
te Hooge-Zwaluwe in bruikleen af Ie slaan, daar dil Kerkbestuur 
besloten heeft tot oprichting eener school voor Hervormd Chris-
telijk onderwijs en de ouders of verzorgers van alle de openbare 
lagere school bezoekende leerlingen, op een drietal na, door 
hunne liandteekening te kennen hebben gegeven, nat zij voor 
hun kinderen Hervormd Christelijk onderwijs verlangen, terwijl 
de bovengenoemde .'{ ouders met ('• kinderen, die niet op de lijst 
geteekend hebben, sich evenwel mondeling bereid hebben ver-
klaard voor hunne kinderen van dil onderwijs gebruik ie maken: 

dal Gedeputeerde Staten van Xoordbrabant bij besluit van 
8 October 1924. n". 109, aan bovengenoemd raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben verleend; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten L. M. de Waardt 
en P. Baggerman, ingezetenen van llooge- en Lage-Zwaluwe, 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de onderhavige 
sehool de laatste openbare school in hunne gemeente is en 
derhalve volgens hunne meening de opheffing dier school in 
strijd is zoo niet met de letter dan toch zeker met den geest van 
het tweede lid van art 19 der Lager-onderwijswet 1920; dat wel 
is waar eene overeenkomst, als bedoeld in hei 4de lid van dit 
artikel, bestaat tusschen de gemeente Hooge- en Lage-Zwaluwe 
en eene naburige gemeente, doch dat bet practlSCD onmogelijk 
is dat kinderen van te Hooge-Zwaluwe wonende ingezetenen, 
die openbaar onderwijs, nu of in de toekomst, voor hunne kinde-
ren begeeren, van die overeenkomst kunnen profiteeren; 

Overwegende, wat betreft de door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabanl geuite bewering, als /oude de appellant L. M. de 
Waardt. omdat hij geen leerplichtige kinderen heeft. niet-
ontvankelijk moeten worden verklaard in zijn beroep, dat art. 17, 
lste lid, der Lager-onderwijswet 1920 beroep op Ons toekent 
aan ieder, die belang heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens de/e wei genomen besluit; 

dat de appellant L. M. de Waardt, als ingezetene van de ge-
meente Hooge- en Lage-Zw aluvve. als belanghebbende in den 
zin der wet kan worden aangemerkt, en hiertoe niet afdoet de 
omstandigheid, dal zijn kind nog niet leerplichtig is; 

(lat deze appellant derhalve ontvankelijk is in zijn laroep: 

Overwegende, wat de hoofd/aak belieft, dat blijkens de stuk-
ken door de stichting van eene bijzondere lagere school voor 
Hervormd Christelijk Onderwijs in de gemeente Hooge- en Lage-
Zwaluwe, in die gemeente nog slechts voor ten hoogste /es 
kinderen openbaar onderwijs wordt verlangd; 

22 
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dut eene vermeerdering van bovengenoemd aantal kinderen In 
<lc naaste toekomt! niet is te verwachten; 

dal trouweni voor deze kinderen gelegenheid bestaai In eene 
naburige gemeente openbaar lager onderwijl te ontvangen; 

dal nu wel Int bezoeken vnn eene openbare lagere school in 
eene naburige gemeente voor die kinderen beswaar sou kunnen 
opleveren ais gevolg van den grooteren afstand der school van 
hunne woning, doc-h dal aan dit bezwaar door toepassing van 
art 18 der Lager-onderwijswet 1990 voldoende kan worden tege-
moei gekomen; 

dat daarom voor den raad van Hooge* en Lage-Zwaluwe vol-
doende aanleiding bestond tot de opheffing der openbare lagere 
srliool in die gemeente te besluiten; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

hel beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

• 
's Gravenhage, 15 Juli 1925. 

W I L H E L M I N A. 

Ilr Minisier van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R . 

« 

VI. 
•2.-. Juli 1925 

\ ' ° . 9. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSA.U, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente Houten tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 10 Februari 1925, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan zijn besluit van 17 December 1924, voor zoover het strekt 
lot opheffing van de openbare lagere school te 't Goy in die 
gemeente; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 30 Juni 1925, n°. 551; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 Juli 1925, n°. 5542, afdeeling Lager 

Onderwijs Algemeen; 

Overwegende : dat de raad der gemeente Houten in zijne ver-
gadering van 17 December 1924 o.m. heeft besloten tot vermin-
dering van hei getal der openbare scholen in zijne gemeente met 
die gevestigd in de buurtschap , , ' t Goy" , plaatselijk gemerkt 
wijk O. n". 42, daarbij overwegende, dat het bestuur van de 
Roomsch-Katholieke Kerk van de parochie van O.L. Vrouwe ten 
Hemelopneming, te , , ' t Goy" , den raad heeft medegedeeld be-
sloten te zijn tot de stichting van eene bijzondere lagere school 
in het dorp , , ' t Goy" en overeenkomstig art. 72 der Lager-onder* 
wijswet. heeft verzocht voor de stichting van deze bijzondere 
lagere school de benoodigde gelden uit de gemeentekas te ver-
strekken: dal . indien tot stichting dezer school wordt overgegaan, 
de thans bestaande openbare lagere school voor gewoon lager 
onderwijs , , ' t Goy" nagenoeg onbevolkt zal blijven, daar die 
school thans bezocht wordt door 57 leerplichtige kinaeren, waar-
van 58 uit de/e gemeente en ! uit andere gemeenten, waarvan 

de ouders eene geteekende verklaring ter voldoening aan het 
bepaalde in het eerste lid van art. 73, sub o, .">"., der Lager-
onderwijswet 1920 hebben overgelegd, zich verbindende daarbij 
hunne kinderen naar de te slichten school Ie zenden, zoodat het 
aantal kinderen van andere godsdienstige gezindheid, dal thans 
de school bezoekt, slechts bestaat uit 12; dal hel niet in het 
belang Van het onderwijs kan worden geacht voor zulk een klein 
aantal kinderen de bewuste school Ie laten beslaan of een nieuwe 
school te stichten, te meer daar voor voldoend lager onderwijs 
in deze gemeente VOOT kinderen zonder onderscheid van gods-
dienstige gezindte gelegenheid bestaat dit in de bestaande open-
bare lagere school ,.'i Groentje" te ontvangen, aan welke school 
door de destijds plaats gehad hebbende uitbreiding en vergroo-
ting met een lokaal, thans een lokaal geheel leeg staal en dus 
beschikbaar is en hel dus mede uit een financieel oogpunl en 
met het oog op de overal in den lande, /onwel bij Rijk, provin-
ciën en gemeenten, heerschende bezuiniging niel gewettigd is om 
de beslaande school te behouden: dat de uit de buurtschap 
,, 't Goy" leerplichtige kinderen door middel van een autobus 
naar en van de openbare lagere school ,, 't Groentje" kunnen 
worden gebracht en gehaald, waarvan de kosten door de ge-
meente zullen worden gedragen; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht aan dit besluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging, dat de afstand 
van de woningen der in het raadsbesluit bedoelde kinderen tot 
de school , , ' t Groentje" te groot is, om dagelijks door die kinde-
ren te worden afgelegd, welk bezwaar niet voldoende zoude 
wordehondervangen, zooals in hel raadsbesluit wordt overwogen, 
wanneer de kinderen door middel van een autobus naar en van 
de openbare school , , ' t Groentje" zouden worden gebracht; dat 
derhalve bij opheffing van de openbare lagere school te , , ' t Goy" 
niet voldoende in de behoefte aan openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Houten zal zijn voorzien en derhalve het raadsbesluit 
niet voor goedkeuring vatbaar moet worden geacht; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten de raad van 
Houten bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat vóórdat 
de openbare lagere school in de buurtschap , , ' t Goy" werd ge-
sticht, in 1903 de kinderen uit die buurtschap toen ook dagelijks 
den afstand naar en van de openbare lagere school .,'t Groent je" 
te Houten tweemaal daags loopende moesten afleggen, waar-
tegen toen nimmer bezwaren werden geopperd, terwijl toen de 
openbare lagere school ., 't G o y " reeds in gebruik was genomen, 
de 1'rotestantsche kinderen uit die buurtschap toch nog de open-
bare lagere school , , ' t Groent je" bleven bezoeken en ten slotte 
moesten gedwongen worden om naar de gestichte openbare lagere 
school te .. i Goy" te gaan; dat eventueele bezwaren thans 
ondervangen worden door de kinderen in de gelegenheid te si ellen 
dagelijks door middel van een vervoermiddel door motorische 
kracht gedreven, naar en van de openbare lagere school 
, , ' t Groentje" te worden gebracht en gehaald; dat voorts van de 
12 Protestantsche leerlingen er thans twee tol een gezin be-
hooren (G. II. Hcyl, wier woning op een afstand van 8500 M. 
van de openbare lagere school ,,'t Groentje" is geregen en op 
een afstand van 8250 M. van de openbare lagere school 
, , ' t Groentje", zoodat het voor die kinderen reeds bij den be-
staanden toestand de aangewezen weg is om naar de openbare 
lagere school , , ' t Groentje" te komen en zij dus geheel builen 
beschouwing kunnen blijven, aangezien voor hen de afstand van 
hunne woning tot de openbare lagere school ..'t Groentje" bin-
nen de vier K.M. is; dal eveneens ongegrond voorkomt liet 
motief, dat door de opheffing van de openbare lagere school te 
, , ' t Goy" niet voldoende in de behoefte aan openbaar lager onder-
wijs in de gemeente Houten wordt voorzien, daar fcOCÏJ de open-
bare school ,, 't Groentje" zoowel thans als in de naaste toe-
komst voldoende gelegenheid zal bieden tot het ontvangen van 
openbaar onderwijs in de gemeente Houten ; dal het naar de 
meening van den raad niet wenschelijk is voor een ZOO klein 
getal leerlingen een openbaar lager schooltje te laten voort-
bcstaan en zulks ook niet in het financieel belang noch van het 
Rijk, noch van de gemeente is ie achten; 

Overwegende: dat blijkens de stukken, de openbare lagere 
school Ie ..'t Goy" , na de opening van de bijzondere school tot 
de stichting waarvan het Hoomsch-Katholick Kerkbestuur van 
de parochie van Onze Lieve Vrouwe lui Hemelopneming te 
,,'t Goy" 's raads medewerking heeft verkregen, nog door een 
12-tal lecrlino'm zal worden bezocht; 
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.1;,! voor <!'•/.(• kinderen wel is waar in de gemeente Houten 
gelegenheid blqfl bestaan om openbaar lager onderwijl te ont-
vangen, mei name aan de openbare lagere school ,,'i Groent je"; 

dat echter aan bel besoeken van deae school door de meer-
genoemde kinderen, beswaren zijn verbonden wegens den grooten 
afstand dien de/e sohool van hunne woningen is verwilderd, aan 
welk beswaar onder de omstandigheden, sooals die bier voor-
doen, mede naar hel oordeel van den inspecteur van liet lager 
onderwijs niel wordt te geinoet gekomen door het door den raad 
beoogde vervoer deser kinderen per autobus; 

dat Gedeputeerde Staten daarom te recht san het raadsbesluit 
tot opheffing der eerstgenoemde school hunne goedkeuring heb-
ben onthouden; 

(ie/ieii de Lager-onderwijswet 1920; 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 

liet beroep ongegrond te verklaren. 

On/e Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Soestdijk, 36 Juli 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. TH. D l V I S S E R . 

VI I . 
25 Jul i 192") 

N°. 10. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEU 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door: 1°. B . Kalshoven 
en 11 anderen, ingezetenen van Nieuwkoop, tevens ouders van 
kinderen, die de openbare lagere school te Noorden bezoeken; j 
2°. (1. Kalshoven en 3 anderen, ingezetenen van Nieuwkoop, en : 
3°. W. de Graaf en"8 anderen, ingezetenen van Zevenhoven, 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten van Zuidholland en 
van Utrecht, onderscheidenlijk van 22 December 1924 en van 
0 Januar i 1935, waarbij goedkeuring is verleend aan hel ge-
meenschappelijk besluit van de raden der gemeenten Nieuwkoop, 
van 30 November 1S34, Wilnis, van 9 December 1924, en Zeven-
hoven, van 11 November 1924, tot opheffing der gemeenschappe* 
lijkf openbare lagere school te Noorden, gemeente Nieuwkoop, 
met ingang van den dag, waarop twee weken zijn verloopen sinds 
het besluit onherroepelijk is geworden; 

Den Baad van State, afdeeling v<K>r de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 80 Juni 1025, n°. 517; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 Juli 102.">, n°. .V>43, afdeeling Lager 
Onderw ijs Algemeen; 

Overwegende: dat de raden der gemeenten Nieuwkoop, Wilnis 
en Zevenhoven in hunne vergadering, onderscheidenlijk van 20 
November 1924. 0 December 1924 en 11 November 1924, hebben 
besloten de openbare lagere gemeenschappelijke school te Noor-
den op te heffen met ingang van den dag, waarop twee weken ! 
zijn verloopen sinds het besluit onherroepelijk is geworden, uit 
overweging, dal deze school slechts bezocht wordt door 7 leer- i 
tingen, zoodat het niet gewettigd schijnt voor <lit kleine aantal 
een school, bestaande uit 3 lokalen, in stand te houden; 

dat Gedeputeerde Btaten van Zuidholland en van Utrecht bij 
besluiten, onderscheidenlijk van 22 December 1921 en 6 Januari 
1925, aan dit besluit hunne goedkeuring hebben gehecht ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland daarbij hebben over* 
wogen, dat van de 14 leerlingen, die thans de Op Ie heffen school 
bezoeken, 4 leerlingen, il.I. A., T., (' en M. Kalshoven, op even 
grooten afstand wonen van de openbare lagere school in bel dorp 
ii Nieuwkoop ali van die te Noorden, zooaal voor deze leerlingen 
de opheffing der school te Noorden geen bezwaar behoeft op (e 
leveren; dat die opheffing evenmin een bezwaar kan zijn voor de 
3 leerlingen A., N. en !•'. Immerzee!, wier moeder aan een lid 
van hun college mededeelde, dat bare kinderen bij opheffing der 
openbare school te Noorden, de Christelijke school, alwaar ook 
hare oudere kinderen onderw ijs hebben genoten, zullen gaan be-
/ ii ken; <b.l voorts de leerlinge (' van Nooit het kind is van het 
hoofd der op te heffen school, soodat uiteraard op blijvend wonen 
te Noorden voor dit kind niet moet worden gerekend; dat het 
voor de overblijvende zes kinderen niet noodlg is de school te 
Noorden in stand te houden; dat deze leerlingen allen plaatsing 
kunnen vinden op de openbare lagere school in het dorp; dat de 
weg, langs welken deze kinderen zullen moeten gaan om laatst-
bedoe'de si hooi te bezoeken, in hoofdzaak een grindvernaniing 
heeft, welke nog hier en daar door sleenslagbedekking wordt 
gesteund, en blijkens bet rapport van den hoofdinspecteur van 
den provincialen waterstaat bij goed weer in zeer goeden toe-
stand verkeert en bij nat weer en op dooi wel is waar dezelfde 
bezwaren biedt als elke stcenslagvveg en morsig is, maar ook dan 
nog een mei gewoon schoeisel goed begaanbare weg kan worden 
geacht ; dat de door de betrokken leerlingen af te leggen afstan-
den op zieh zei! evenmin als een ernstig bezwaar kunnen worden 
aangemerkt aangezien toch, zoodra door de betrokkenen een 
afstand van meer dan 4 K.M. moet worden afgelegd om de ge-
vvensehte school te bereiken, de vergoeding ex art. 13 der voor-
melde wet kan worden aangevraagd: 

dat van de besluiten van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen: 1°. B. Kalshoven en II anderen, inge-
zetenen der gemeente Nieuwkoop en ouders van kinderen, die 
de openbare lagere school te Noorden bezoeken, aanvoerende, 
dat zij voor hunne kinderen openbaar onderwijs begeeren en 
derhalve als de bedoelde openbare school wordt opgeheven. 
hunne jonge kinderen dagelijks naar de openbare school in het 
dorp Nieuwkoop zullen moeten zenden; dat hunne woningen van 
deze school op afstanden van circa 84 tot 4h K.M., van één zelfs 
ongeveer 7 K.M. zijn verwijderd; dat de weg naar hei dorp, 
vooral gedurende het winterseizoen, zeer slecht begaanbaar is, 
zooals ook door den inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Gouda erkend wordt; dat de bedoelde weg door den 
inspecteur van het lager onderwijs in zijn advies aan Gedepu* 
teerde Btaten toch genoemd wordt ..een der slechtste :n zijne 
inspec t ie" : dat wel is waar door Gedeputeerde Staten wordt 
overwogen dat een 4-tal leerlingen op even grooten afstand wonen 
van de openbare lagere school in het dorp Nieuwkoop ais van 
die te Noorden, doch dat kinderen uit dat deel der gemeente 
reeds sedert de oprichting der school te Noorden in 1H58 die 
school bezoeken en hier dus rekening gehouden moet worden mei 
gewoonten, die historisch gegroeid zijn; dat de overweging van 
Gedeputeerde Staten, dat een drietal leerlingen volgens mede-
deeling van de moeder, niel van den vader, bij opheffing der 
openbare school te Noorden, de bijzondere school zullen gaan 
bezoeken, toch niet als een argument mag wegen, wijl die kinde-
ren bij niet-opheffing der openbare school wel degelijk die school 
zullen blijven bezoeken; dal Ook de overweging, dal de leerlinge 
C. van Noort niet te Noorden zal blijven wonen, een zeer tw ijfel-
achtig argument is. wijl het toch allerminst vaststaat, dat de 
vader van de bedoelde leerlinge, het tegenwoordige hoofd der op 
te heffen school, nadat bij op wachtgeld gesteld zal zijn. spoedig 
een andere plaats als onderwijzer zal vinden, en daardoor zijn 
woonplaats zal veranderen: dat indien aan ecnige ouders de 
vergoeding volgens art. 13 der Lager-onderwijswet 1930 moet 
worden toegekend, de bezuiniging, die de gemeente Nieuwkoop 
meent ie krijgen, tot een zeer gering bedrag teruggebracht zal 
worden: 

2'. O. Kalshoven en 3 anderen, ingezetenen der gemeente 
Nieuwkoop, en 

3°. W. de draaf en •'? anderen, ingezetenen der gemeente 
Zevenhoven, allen aanvoerende, dat zij wel is waar nog geen 
kinderen hebben die de bedoelde school bezoeken, omdat hunne 
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kinderen nog niel in den leerplichtigen leeftijd zijn, maar dat zij 
later openbaar onderwijs voor hunne kinderen begeerende, zich 
voorgenomen hadden voor hel onderwijl van hunne Kinderen vun 
de openbare lagere school te Noorden gebruik te maken; dal deze 
sedioul voor hunne kinderen beter dan eenige andere openbare 
school in de omgeving te bereiken Bal zijn; 

Overwegende: dal blijkens de stukken en hel verhandelde in 
de openbare vergadering van de afdeeling van den Raad van 
State, voor de geschillen van bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, de bovengenoemde school door lt> kinde-
reii wordt bezocht, terwijl vermindering van dit aantal in de 
nnasti toekomst niel is te verwachten; 

dat voorts uil hel medegedeelde in de openbare vergadering 
der genoemde afdeeling is gebleken, dat hel overgroote deel der 
ouders prijs stelt op behoud van deze openbare lagere school, 
waaronder mede belmoren de ouders van de kinderen Immerzeel ; 

dal wc! 's waar bij opheffing der school gelegenheid blijft 
beslaan voor de kinderen, voor wie openbaar lager onderwijs 
wordt verlangd, de school in het dorp Nieuwkoop te bezoeken, 
maar dal naar hei oordeel van hel Rijksschooltoezicht hieraan 
groote bezwaren zijn verbonden, zoowel wegens den afstand als 
wegens den toestand van den weg, welke in het algemeen niet 
ZOO slecht moge zijn, maar toch van dien aard is, dat de weg 
minder geschikt is te achten voor hei gebruik door zeer jonge 
kinderen, in hel bijzonder in bei gure jaargetijde: 

dal onder deze omstandigheden de opheffing der genoemde 
school niet is gerechtvaardigd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

ii.et vernietiging van de bestreden besluiten van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland en Utrecht, onderscheidenlijk van 22 
December 1921 en van (> Januari 1925, aan het gemeenschappe-
lijk besluit van de raden der gemeenten Nieuwkoop, Wilnis en 
Zevenhoven, van 20 November 1924, 9 December 1924 en 11 
November 1924, tol opheffing van de gemeenschappelijke open-
bare lagere school ie Noorden, goedkeuring te onthouden. 

Onze Minieter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift z i l | 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Soestdijk. 26 Juli 1925. 

W I L H E L M I N A. 

De Miniiitcr run Omlrririjn, 
Kuttêten en Wetenschappen, 

.1. T It. D B V I s s B K. 

VIII . 
25 Juli 192."» 

N". I I. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DI GRATIE Gons, KONINGIN DER 
NEDEKLANDBX, PRINSES VAN ORANJX-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente Jaaraveld tegen hel besluil van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 28 December 1924, n". 334<> 2870. 8de afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 7 November 1924, 
n". 191, tol opheffing, mei ingang van 1 April 192S, van de 
openbare lagere Bchool in die gemeente; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 80 Juni 1925. n". 554; 

Op ih voordracht v.m On/en Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1H .Juli 1925, n". 5541. afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dal de raad der gemeente Jaarsveld in zijne 
vergadering van 7 November 1921 heeft besloten de openbare 
lagere school in die gemeciiie, niel ingang van I April 1935, op te 
heffen, daarbij overwegende, dal bet aantal leerlingen hetwelk 
de openbare lagere school bezoekt van jaar tol jaar achteruit* 
gaande is. slechts een zeer klein aantal ingezetenen in deze ge-
iiieente openbaar onderwijs aan die school voor hunne kinderen 
verlangt en deze school dan ook reeds jaren wegkwijnt; dat de 
gemeente eelie regeling getroffen heeft lol loelating van kinderen 
uil deze gemeente op de openbare lagere scholen in de gemeente 
Lopik; dal mei hel oog op den nijpenden belastingdruk moet 
worden omgezien naar middelen tot bezuiniging; dat de openbare 
lagere school veel uitgaven van de gemeente vorder! en het 
onderhoud van het schoolgebouw steeds /waardere offers eisebt, 
wat verdere verzwaring van den belastingdruk ten gevolge zal 
hebben; dat opheffing dezer school dan ook aanzienlijke hcspa-
ring van uitgaven zal geven, welke ten gevolge heeft eene ver-
laging van den belastingdruk; dat uit een oogpunt van bezuini-
ging opheffing van deze openbare school dun ook noodzakelijk is; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht aan dit besluil hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging, dat de openbare 
school voor luger onderwijs der gemeente Jaarsveld wordt be,-
zocht door 14 leerlingen, van wie 13 nog leerplichtig zijn, terwijl 
tot den eerst vol genden cursus vermoedelijk 5 leerlingen voor het 
eerst zullen worden toegelaten; dat in de gemeente Jaarsveld 
slechts één openbare lagere school bestaat; dat bij opheffing der 
vorenbedoelde school de kinderen de openbare scholen der ge-
meente Lopik zullen bezoeken en — op 2 na — daardoor ver-
plicht zullen zijn een afstand van meer dan 4 K.M. af te leggen; 
dat bij opheffing der openbare lagere school der gemeente Jaars-
veld niet voldoende in de behoefte aan openbaar lager onderwijs 
in die gemeente zal zijn voorzien en derhalve het bovenaange-
haalde raadsbesluit niet voor goedkeuring vatbaar moet worden 
geacht; 

dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten de raad van 
Jaarsveld bij Ons in beroep is gekomen aanvoerende, dat geen 
enkele leerling uit deze gemeente bij opheffing der vorenbedoelde 
school een afstand van meer dan 4 K.M. heeft af te leggen, zoo-
dat het argument van Gedeputeerde Staten vervat in de derde 
overweging van hun besluit niet opgaat; dat ook het argument 
van Gedeputeerde Staten, vervat in de vierde overweging, niet 
opgaat; dat toch de gemeente Jaarsveld eene regeling heeft aan-
gegaan tot toelating van kinderen uit deze gemeente op de open-
bare lagere scholen in de gemeente Lopik; dat het onderwijs aan 
die scholen, zijnde een lwec- en een driemansschool, de voorkeur 
verdient boven het onderwijs aan de bestaande openbare school 
alhier, zijnde een éénmanssehool; dat door de werking der ge-
noemde overeenkomst dus voldoende in de behoefte aan open-
baar lager onderwijs zal zijn voorzien: dat de opheffing der open-
bare school uit een oogpunt van bezuiniging noodzakelijk is; 

Overwegende: dal de school, tot opheffing waarvan de raad 
van Jaarsveld op 7 November 1924 heeft besloten, de eenige-
openbare lagere school is in die gemeente; 

dal bij opheffing dezer school in strijd zou worden gekomen 
nut de bepaling van art. 19, 1ste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, voorschrijvende, dat in elke gemeente voldoende lager 
onderwijs gegeven wordt in een genoegzaam aantal scholen, 
welke voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn; 

dal in deze niet mei grond een beroep kan worden gedaan op 
het 4de lid van bet meergemelde art. 19, nu eene regeling, als in 
bel slol van dit lid bedoeld, door de gemeente Jaarsveld met de 
naburige gemeente Lopik slechts is vastgesteld mei betrekking 
tot de openbare lagere school te Lopikerkapel. welke school voor 
verreweg de meeste kinderen te Jaarsveld. die thans de openbare 
lagere school aldaar bezoeken, op aanzienlijk grooter afstand dan 
I K.M. van hun onderscheiden woningen verwijderd is : 

dal ouder deze omstandigheden (ledeputeerde Slat en terecht 
aan hel raadsbesluit hunne goedkeuring hebben onthouden : 
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Gésien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

hel beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast iini de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
«orden gezonden aan den Raad vun State, afdeeling voor dé 
g—«billen van bestuur. 

Boeetdijk, 26 Juli 192Ö, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T B. i) B v i s s E K. 

W I I. II !• 1. M I \ A. 

5 Augustus 1!)2."> 
N". 39. 

I X 

Wi.i W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINOIN ÜEK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door: 1". L. Konijnen-
buig en 20 anderen, allen ouders van kinderen, die de openbare 
lagere school in wijk C te Giessendiiiii bezoeken, en 2°. A. van 
Meeteren en W. J . K. Steynis, ingezetenen van Giessendam, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
17 Februari 1026, n". 10, waarbij goedkeuring is verleend aan het 
besluit van den raad v.m Giessendam van 25 October 1924 tot 
opheffing, met ingang van 1 April, van de openbare lagere school 
in wijk- C in die gemeente: 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 14 Juli 1925, n°. 001; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 25 Juli 1925, n". 5975, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende: dat de raad van Giessendam in zijne vergade-
ring van 25 October 1924 heeft Insloten de openbare lagere 
school, wijk C, in zijne gemeente, met ingang van 1 April 1925, 
op te beffen uit overweging, dat aan de openbare lagere school 
in wijk C geplaatst zijn, bij eene bevolking van 43 leerlingen, 
één hoofd- en één onderwijzer van bijstand, /.oomede een vak-
onderwijzeres voor de nuttige handwerken; dat blijkens de erva-
rin<: van de laatste jaren het leerlingental aan deze school steeds 
is gedaald, aangezien in 1920 gemiddeld 02. in 1921 eveneens 62, 
in 1922 60, in 1928 59 en in 1921 o], 10 Maart, 16 Juni en 
10 September resp. 53, 53 en 45 leerlingen deze school bezochten; 
dat aan de openbare lagere school, in wijk E, in het centrum der 
gemeente, op een afstand van ongeveer een kwartier uur gaans 
van de school in wijk C gelegen, behalve het hoofd, twee leer-
krachten werkzaam zijn, bij een leerlingental van 104; dat in de 
sehool in wijk B. bevattende 4 lokalen, lnei inachtneming van 
de jongste wel tot wijziging der Lager-onderwijswel 1920 (Staats-
hlad n°. 319 van 1924 i derhalve voldoende plaatsruimte aan-
wezig is om daarin ook de leerlingen van de openbare school 
wijk C onder te brengen; 

dat bij opheffing van de school wijk C. door toepassing van 
gemelde wetswijziging, groote bezuiniging zal worden verkregen 
voor de gemeente en in de naaste toekomst ook voor het llijk, 
zonder dat daarbij de onderwijsbelangen kunnen worden ge-
schaad; dat evenmin de geringe afstand, bij opheffing dier 
school, voor de schooljeugd een bezwaar kan opleveren; dat voor 
de ouders, die openbaar lager onderwijs in «leze gemeente 
wenschen, ook na opheffing der hierbedoelde school voldoende 
gelegenheid hiervoor bestaat, aangezien UOg twee openbare 
scholen blijven bestaan; 

Handelingen der Stnten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

dat Gedeputeerde Sta ten van Zuidholland bij besluit van 17 
Februari 1925 dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, daarbij over-
wcgende, dat mei het gemeentebestuur en met den betrokken 
hoofdinspecteur van bet lager onderwijs moet worden aange-
nomen. dat de af te leggen afstand naar de openbare lagen 
school in wijk H voor de Kinderen, «lic thans de overeenkomstige 
school in wijk C bezoeken, niet als een werkelijk bezwaar kan 
worden aangemerkt; dal toch de onderlinge afstand der beide 
Scholen slechts 1400 M. bedraagt, en thans de v ers! afwoiicndc 
kinderen ilie de meerbedoelde school in wijk C bezoeken, van 
deze school ongeveer 1100 M. verwijderd zijn, zoodal bij ophef-
fing van deze school de verste afstand ter bereiking van de school 
in wijk B nimmer meer dan 2600 M. zal bedragen, zijnde onge-
veer een half uur gaans; dat het leerlingenaantal aan de het rok-
ken school meer of min dalende is en, waar de bevolking in de 
wijk, waarin zij is gevestigd, niet toeneemt, eenige opbloei van 
de/e inrichting voor onderwijs redelijkerwijze niet is te verwach-
t en ; dal alle leerlingen der op te beffen school plaatsing kunnen 
vinden op de openbare school in wijk B ; dat de door de opheffing 
der school in wijk C te verkrijgen jaarlijksche bezuiniging, ook in 
verband met de toepassing van art. 101 der wet, voor de gc-
meentekas op ongeveer f 1650 kan worden geschat, een bedrag, 
dat voor eene gemeente als Giessendam niet onbelangrijk is te 
achten; dat eveneens 's Bijks kas door den maatregel eerlang zal 
zijn gebaat, daar immers de beide aan de school verbonden leer-
krachten op wachtgeld kunnen worden gesteld; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 1°. L. Konijnenburg en 20 anderen, allen ouders 
van kinderen die de openbare lagere sehool in wijk C te Giessen-
dam bezoeken, aanvoerende, dat de opheffing van de genoemde 
school voor hen beteekent het verdwijnen van een onderwijs-
inrichting, waaraan zij zeer gehecht zijn en voor hunne kinderen 
het afleggen van een grooteren, voor enkelen van een veel 
grooteren afstand, over een door zijn druk verkeer gevaarlijken 
weg: dat de te verkrijgen bezuiniging naar hunne meening de 
opheffing niet rechtvaardigt; 2". A. van Meeteren en B. J . N. 
Steynis, ingezetenen van de gemeente Giessendam, de laatst-
genoemde hoofd der school in wijk C, aanvoerende, dat de op-
heffing van de genoemde school voor pi.m. 40 ouders een gnx>te 
teleurstelling beteekent; dat de te verkrijgen bezuiniging naar 
hunne meening de opheffing niet rechtvaardigt; 

Overwegende: dat mede naar het oordeel van het Kijkssehool-
toezicht de belangen van het onderwijs zich niet tegen de ophef-
fing van de openbare lagere school in wijk C te Giessendam 
verzet ten; 

dat er voorts voor de kinderen, die thans deze school bezoeken, 
genoegzaam gelegenheid tot het ontvangen van het voor hen 
gevvenschte onderwijs zal blijven bestaan, met name aan de 
openbare lagere school in wijk B; 

dat, aangezien deze school slechts een kwartier gaans van de 
school in wijk C gelegen is. de meerdere afstand dien sommigen 
der kinderen zullen moeten afleggen, wanneer zij de school in 
wijk B zullen bezoeken, geen voldoenden grond oplevert de open-
bare lagere school in wijk G in stand te houden; 

dat onder deze omstandigheden Gedeputeerde Staten terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben verleend: 

(lezien de Lager-onderwijswet 1920 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beroepen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen !s 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State , afdeeling voor dó 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 5 Augustus 1925. 

Dr Minister run Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

B D T O I I I . 

W I L I I E K M 1 X A. 
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X 
29 September LOSS 

N'°. 1!» 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIK GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, PRINHEH VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende i>|> hel beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente St. Jansteen tegen hel besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland van 8 Mei 192"), waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van dien raad van 13 Februari 1925, tot ophef» 
fing van <!<• openbare lagen school in de buurtschap Heikant in 
die gemeente, met ingang ygn den eersten dag der maand vol-
gende op die, waarop dii besluit onherroepelijk zal zijn goed* 
gekeurd; 

hen Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 19 Augustus 192."), n° 750; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 23 September 1925, n°. 7110, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen: 

Overwegende: dat bovengenoemd raadsbesluit tot opheffing 
der openbare lagere school in de buurtschap Heikant steunt op 
de overweging, dat het Koomsch-Katholiek parochiaal kerkbe-
stuur van den H . Joannes den Dooper te Sint-Jansteen. op 25 
December 1924, ingevolge art . 72 der Lager-onderwijswet 1920 
heer; aangevraagd, het stichten van een schoolgebouw in de 
buurtschap Heikant , tot het doen geven van Roomsen-Katholiek 
bijzonder gewoon lager onderwijs aldaar: dat aan de in art. 73 
der Lager-onderwijswet 1920 omschreven vereischten is voldaan 
en dat zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld in art . 75, 
derdi' en vierde lid. dier wet ; dat voor het beoogde doel kan 
worden beschikbaar gesteld het schoolgebouw van de openbare 
lagere school in die buurtschap; dat bij het ingevolge art. 77, 
eerste lid, van meergenoemde wet gepleegd overleg is gebleken, 
dat genoemd kerkbestuur genoegen nemen zal met de beschik-
baarstelling van dat schoolgebouw met de zich daarin bevindende 
meubelen, hetgeen nogmaals wordt bevestigd bij hun schrijven 
van 9 Februari 1925: dat verder de inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Terneuzen verklaard heeft, dat tegen 
deze beschikbaarstelling naar zijn oordeel geen bezwaar bestaat : 

dal Gedeputeerde Staten hierop bij besluit van 8 Mei 1925 
aan bovengemeld raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont-
houden, daarbij overwegende, dat blijkens de stukken de raad tot 
opheffing van de openbare lagere school heeft besloten om op de 
minst kostbare wijze te kunnen voldoen aan een verzoek van het 
Boomsch-Katholiek parochiaal kerkbestuur om beschikbaars! el-
ling van een schoolgebouw ten behoeve van eene op te richten 
bijzondere lagere school te He ikan t : dat evenwel de ouders van 
pl.m. 50 leerlingen der bedoelde openbare school uitdrukkelijk 
nebben verklaard, het openbaar onderwijs v<x>r hunne kinderen 
te willen behouden: dat deze omstandigheid op zich zelf naar de 
bewoordingen der wet reeds voldoenden grond oplevert om het 
raadsbesluit niet goed te keuren, doch dat bovendien dat raads-
besluit moet geacht worden in strijd te zijn met den geest der 
wet, volgens welken het openbaar en het bijzonder onderwijs 
door de Overheid zooveel mogelijk gelijkelijk behooren te worden 
verzorgd; da; toch wel door hel gemeentebestuur eene regeling 
in uitzicht wordt gesteld, volgens welke voorstanders van het 
openbaar onderwijs in het vervolg hunne kinderen naar op pl.m. 
4 K.M. afstand gelegen openbare scholen in andere gemeenten 
zouden kunnen zenden, doch dat, nog daargelaten de bezwaren, 
welke vf>or jeugdige kinderen aan dergelijke afstanden zijn ver-
bonden, door bet gemeentebestuur geheel over het hoofd wordt 
gezien, dat de wetgever een afstand van 4 K.M. alleen dan niet 
te groot acht voor schoolbezoek, wanneer binnen dien afstand de 
gewenschte school niet bestaat, doch dat op op die afstands-
bepalingen niet uitsluitend een Inroep mag worden gedaan om 
eene in de eigen woonplaats bestaande openbare school op te 
heften en de kinderen daardoor te noodzaken op ver afgelegen 
scholen hun leeftijd te vervolgen; dat ditzelfde, zij het in minder 
klemmende mate, evenzeer gebit ten aanzien van kinderen, voor 

wie in het vervolg toelating tot de openbare school mocht worden 
verlangd; dat voorts de wettelijke verplichting, om bij niet-ophef-
fing van de openbare school op andere en meer kostbare wijze in 
de noodige Idealiteit voor de op te richten bijzondere school te 
voorzien, hier stellig niet als beweegredenen voor 's raads besluit 
kan gelden, dewijl het niet minder een wettelijke' plicht van den 
raad is om te waken voor het behoud van het „openbaar" on<ler-
wijs, zoolang daaraan, gelijk hier is gebleken, voldoende behoefte 
bestaat, en alleen in leer bijzondere omstandigheden, welke hier 
niet aanwezig zijn, ecüe bestaande openbare school voor de toe-
pa&sing van art. 77, tweede lid. der Lager-onderwijswet mag 
worden opgeofferd; 

dat de raad der gemeente Kt .lansleen in beroep aanvoert, 
da t niet, zooals door Gedeputeerde Staten wordt overwogen, de 
ouders van pl.m. 50 leerlingen der bedoelde openbare school uit-
drukkelijk hebben verklaard het openbaar onderwijs voor hunne 
kinderen te willen behouden, doch dit aantal pl.m. 35 bedraagt; 
dat de verdere overwegingen van het besluit van Gedeputeerde 
Staten omtrent de afstandsbepalingen, het financieel belang der 
gemeente en het opheffen van het openbaar onderwijs door op-
offering van eene bestaande openbare school voor de toepassing 
van art. 77, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, zeer aan-
vechtbaar moeten worden geacht; dat toch uit Ons besluit van 
7 Januari 1925, n°. 2, onomwonden blijkt, dat zeer zeker met het 
financieel belang der gemeente rekening moet worden gehouden; 
dat toch de stichting eener bijzondere Roomseh-Katholieke lagere 
school te Heikant tot gevolg zal hebben, dat de ter plaatse be-
staande openbare lagere school nog slechts zal worden bezocht 
door pl.m. 35 leerlingen en in verband daarmede nieuwbouw be-
teekent het ongebruikt laten van een tweetal leslokalen van he t 
openbaar onderwijs, terwijl verder nog door het Rijk tot 1 Januar i 
1926 voor 4 en tot 1 Januar i 1930 voor 3 leerkrachten de jaar-
wedden zullen moeten worden vergoed voor een schooltje met 
een zoo geringe bevolking; 

Overwegende : dat de door den raad met de opheffing der open-
bare school te Heikant beoogde financiecle voordeden opheffing 
dier school niet wettigen, aangezien blijkens de overgelegde 
ambtsberichten deze school in een uur omtrek de eenige is, op 
welke de voorstanders van openbaar onderwijs voor hunne kin-
deren onderricht van hunne gading kunnen vinden, en ook de 
omstadigheid, dat pl.m. 35 ouders van leerlingen dezer school 
uitdrukkelijk hebben verklaard, openbaar onderwijs voor hunne 
kindere nte willen behouden, aantoont, dat de openbare lagere 
school te Heikant, ook bij oprichting eener bijzondere school, 
levensvatbaarheid zal blijken te bezitten; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht hunne goedkeuring 
aan het raadsbesluit tot opheffing dier school hebben onthouden; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 29 September 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

B D T O I I I . 
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XI. 

B E S L U I T van den 2den November 1925, n°. 30, houdende 
beschikking op de beroepen, ingesteld door: 1°. den 
raad der gemeente Peursum, en 2°. D. Kooijman 
J . - ü . z n . en 10 anderen, ouders of verzorgers van leer-
lingen der openbare lagere school te Peursum, tegen 
he t besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van 24 Juni 1924, n°. 2 2 / 1 , waarbij is bevolen, dat de 
openbare lagere school in de gemeente Peursum zal 
worden opgeheven met ingang van het tijdstip, waarop 
Ml zijn tot stand gekomen eene der regelingen bedoeld 
in artikel 19, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
te sluiten tusschen de raden der gemeenten Peursum 
en üiessen-Nieuwkerk, ten aanzien van de openbare 
lagere school in laatstgenoemde gemeente. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE UKATIK GODS, KoirnroH DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 1°. den raad der 
gemeente Peursum en 2° D. Kooijman J.-G.zn. en 10 anderen, 
ouders of verzorgers van leerlingen der openbare lagere school 
te Peursum, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland van 24 Juni 1924, n°. 2 2 / 1 , waarbij is bevolen, da t 
de openbar lagere school in de gemente Peursum zal worden 
opgeheven met ingang van het tijdstip, waarop zal zijn tot stand 
gekomen eene der regelingen, bedoeld in art. 19, vierde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, te sluiten tusschen de raden der ge-
meenten Peursum en Giessen-Nieuwkerk ten aanzien van de 
openbare lagere school in laatstgenoemde gemeente; 

Den Kaad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 4 Augustus 1925, n°. 648; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 October 1925, n°. 6708, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: da t bovengemeld besluit van Gedeputeerde 
staten is genomen uit overweging, dat op het tijdstip, waarop 
een adres van eenige leden van den raad dergemeente Peursum 
bij hun college werd ingediend, houdende verzoek om de open-
bare lagere school in die gemeente te sluiten en te bevelen, dat 
de raad dier gemeente, ten behoeve der betrokken kinderen, met 
den raad der gemeente Giessen-Nieuwkerk eene regeling treft 
als bedoeld in art. 19, 4de lid, der Lager-onderwijswet 1920, de 
openbare lagere school te Peursum door 19 kinderen werd be-
zocht, welk aantal sindsdien niet is toegenomen; dat in de 
nabijheid, op een afstand van ongeveer vijftien minuten gaans, 
zich bevindt de openbare school der gemeente Giessen-Nieuvv-
kerk, welker ligging zoodanig is, dat, indien de kinderen van 
Peursum haar zouden bezoeken, enkelen van hen geen grooteren 
afstand zouden hebben af te leggen dan thans, nu zij in Beur-
ram op school gaan, terwijl de overigen, waarmede bedoeld zijn 
zij, die in den polder Neder-Slingeland wonen, ongeveer een 
kwartier langer zouden moeten loopen en geen van hen een 
afstand van 4 K.M. of meer zoude hebben af te leggen; dat alzoo 
eene vereéniging van beide scholen in het gebouw van de open-
bare school te Giessen-Nieuwkerk, wat den afstand voor de 
kinderen betreft, geene overwegende bezwaren zal opleveren; 
dat deze vereéniging zal kunnen worden tot stand gebracht 
zonder dat kosten voor uitbreiding van het schoolgebouw zullen 
behoeven te worden gemaakt, aangezien dit gebouw ook plaats-
ruimte zal kunnen bieden voor de kinderen uit Peursum, zelfs 
wanneer de toename van het getal leerlingen de ingebruik-
neming van een derde lokaal zou noodig maken, wijl aan de 
school t e Giessen-Nieuwkerk nog een — thans voor andere doel-
einden gebezigd — lokaal beschikbaar is, hetwelk, zoo noodig, 
mede in dienst van het onderwijs kan worden gesteld; dat 
blijkens de beraadslagingen in de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal tijdens de behandeling van het amendement-Otto op 
art. 16 van het ontwerp-Lager-onderwijswet 1920 (thans art . 19) 
dit artikel in dien zin moet worden opgevat, dat de gemeente 
aan hare verplichtingen voldoet, wanneer zij ten behoeve harer 

kinderen, voor wie openbaar onderwijl wordt verlangd, niet eene 
naburige gemeente eene der regelingen sluit, genoemd in art. 19, 
4de lid, der Lager-onderu ijswet 1990; dat er in het onderhavig 
geval gelegenheid bestaat met den raad der gemeente Giessen-
Nieuwkerk i (ïic der genoemde regelingen tot stand te brengen, 
zoodat nóch hel cmdervvijsbelang, imeh het voorschrift, vervat 
in art. 19 der Lager-ondervv ijsw et 1990, de opheffing der ichool 
in den weg s taa t ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 1" de raad der 
gemeente IVursum en 9*. D. Kooijman J .-G.z. en 10 anderen, 
ouders of verzorgers van leerlingen der openbare logere school 
te Peursum, bij Ons in beroep >.ijn gekomen; 

dat de raad der gemeente Peursum aanvoert, dat de openbare 
school thans nog wordt bezocht door 19 leerlingen, waarvoor de 
ouders openbaar onderwijs verlangen; dat ingevolge het be-
paalde in art. 19. 2de lid, der Lager-onderwijswet 1920, geen 
opheffing der lehool kan worden toegelaten, indien de ouders 
van twaalf of meer leerplichtige kinderen blijk geven, dat zij 
openbaar onderwijs voor deze kinderen in de gemeente ver-
langen; dat dit in de gemeente Peursum het geval is, weshalve 
de beslissing van Gedeputeerde Staten in strijd met de wet moet 
worden geacht; 

dat I). Kooijman J . -C.zn . en lo anderen aanvoeren, dat de 
openbare school te Peursum op dit oogenblik bezocht wordt door 
19 kinderen; dat reeds om die reden, gelet op art. 19, 2de lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, opheffing niet mogelijk is; dat 
weliswaar bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gebleken is, dat dit artikel in dien zin moet 
worden opgevat, dat de gemeente aan hare verplichtingen vol-
doet, wanneer zij ten behoeve harer kinderen, voor wie openbaar 
onderwijs wordt verlangd, met eene naburige gemeente-eene der 
regelingen sluit, genoemd in ar t . 19, 4de lid, der Lager-onder-
wijswet 1920, doch dat nu reeds als zeker kan worden aango-
nomen, dat de raad der gemeente Peursum niet bereid zal ziia 
tot zoodanige regeling zijn medewerking te verleenen; 

da t voorts bij opheffing der school voor verschillende in»-
kinderen de af te leggen afstand ongeveer drie kwartier a é e t 
uur gaans wordt; dat als vaststaande kan worden aangenomen, 
da t de toestand zooals die bij niet-opheffing zou blijven, betere 
onderwijsresultaten ;al kunnen opleveren, dan indien de onge-
veer 80 leerlingen van beide scholen samen onderwijs genieten 
van twee leerkrachten; dat ten slotte de bezuiniging voor de 
gemeente Peursum van weinig beteekenis kan worden geacht; 

Overwegende : dat de gronden, waarop het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland steunt, juist zijn te 
achten, en deze tot de Onze makende; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

me t handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten vau 
Zuidholland van 24 Juni 1924, n°. 2 2 / 1 , de daartegen ingestelde 
beroepen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat met het rapport 
van Onzen voornoemden Minister in het Staatsblad geplaatst, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State , 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

He t Loo. 2 November 1925 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

B ü T O E B S . 
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M l 
7 December 1035 

N- 17 

WH W I L H E L M I N A , BIJ I>K <;KATIK GODS, KONINGIN* DER 
NKDKRLANDBX, I'KINSKS \ A \ OKAX.IK-N'ASS VI', KXZ., INS., KNZ. 

Ilcschikkende op de beroepen, ingesteld door: I". de Afdeeling 
Vlaardingen en vlaardinger-Ambaeht van bel Mederlandsche 
Ondcrwijzersgenootschap en de Afdeeling Vlaardingen van den 
Bond van Nederlundsehe Onderwijzers; 3°. •) rloogewerff en L3fi 
iinderen, uilen ouders van leerplichtige kinderen, <lie de open» 
bare lagere school E te Vlaardingen bezoeken; 8°. de Afdeeling 
Vlaardingen van de Vereeniging Volksonderwijs, en 1". C. <>• 
li'ius, wethouder van onderwijs te Vlaardingen, tegen hel besluit 
\;in Gedeputeerde Sinten van Zuidholland van 18 October 1024, 
n'. 71 I. waarbij goedkeuring is verleend aan hel besluit van den 
raad der gemeente Vlaardingen van 38 Juni 1034, n". 883/37, 
afd. M, voor zoover daarbij is besloten tot opheffing, mei ingang 
vim 1 September 1934, van de openbare school voor gewoon lager 
onderin ijs letter E ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 80 September 1935, n". 868; 

Op de voordracht van Onzen .Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van I December 1035, n". HC>7(>. afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende* dal de raad van Vlaardingen in zijne vergade* 
ring van '28 Juni 1034 heeft besloten de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs letters E, H en K op te heffen, uit over-
weging, dal na aanneming en inwerkingtreding van de voorstel-
len tot wijziging der Lager-onderwijswet 1020. waarbij o.m. de 
vergoeding door bel II ijk van de wedden der onderwijzers wordt 
bepaald naar 18 leerlingen per leerkracht en bij behoud van de 
thans bestaande organisatie van het openbaar gewoon lager 
onderwijs, verschillende leerkrachten geheel ten Jaste der ge-
meente /ouden komen en dientengevolge ook de wedden van de 
z.g. boventallige leerkrachten bij het bij/onder gewoon lager 
onderwijs door de gemeente /ouden moeten worden vergoed: «lat 
de l'inaneieele toestand der gemeente niet toelaat de wedden van 
leerkrachten ten laste der gemeente doen komen, zoodat dus een 
reorganisatie van Int openbaar gewoon lager onderwijs noodig i s ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland dit besluit hebben 
goedgekeurd voor zoover betreft de opheffing der scholen I I en 
K bij besluit van 2 September 1021 en, voor zooveel betreft de 
opheffing der openbare lagere school E, waaromtrent verschil* 
lende bezwaarschriften bij hun college waren ingediend, bij be-
slliit van 13 October 1034, bij welk laatste besluit (iedeputeerde 
Staten hebben overwogen, dat er alleen dan aanleiding voor hun 
college zou kunnen bestaan om goedkeuring aan het besluit van 
den raad tot opheffing van school F. ' e onthouden, indien vast-
stond. dat door die opheffing de belangen van bet openbaar lager 
onderwijs, waarvoor het gemeentebestuur heeft te zorgen, zouden 
worden geschaad: dat echter van zoodanige benadeeling ten ge-
volge van de voorgenomen opheffing van school E niet is ge-
bleken; dat immers de kinderen, die thans de bedoelde school E 
bezoeken, na opheffing dier school, onderwijs kunnen genieten 
Op de openbare lagere scholen A—F en M—G, welke voldoende 
plaatsruimte bieden; 

dat wel is waar voor het bezoeken van de laatstbedoelde 
scholen doofde leerlingen, die tol dusver de School E bezochten, 
een iets langere afstand zal moeien worden afgelegd, doch dat 
deze omstandigheid van niet voldoende beteekenis is te achten 
om op grond daarvan tegen de opheffing van school K bezwaar 
te maken: dat voorts bij de oplossing, waartoe de raad heeft be- ! 
sloten, bet mogelijk zal zijn de uit te breiden school der Veteeni- j 
ging voor bijzonder Christelijk onderwijs in één gebouwencom* [ 
plex. nl. in dat der voormalige scholen E en K, onder te brengen, 
terwijl bij de door den adressant Hoos voorgestane regeling eene i 
openbare en eene bijzondere lagere school in één gebouwencom* 
plex zouden worden gevestigd en dit misschien zelfs op twee i 
punten der gemeente zou moeien geschieden; dat. hoewel liet 
samenbrengen van twee scholen van verschillende richting in 

één sebouv . indien d tardoor de stichting van een nieuw school 
niet kan werden ontkend, dat daartegen in de practijk bezwaren 
kunnen rijzen, welke het wenst belijk doen achten zoodanige 
samenvoeging zoo eeniguina mogelijk te vermijden; dat wel is 
waar nimmer Benig bepaald voorstel lot overbrenging der be-
staande school van de meerbedoelde vereeniging bij den raad is 
ingediend, doch niets dit college behoefde te weerhouden, nu 
eenmaal vastetond, dat ten opzichte van die school de bestaande 
toestand niet kon bestendigd blijven, nut de mogelijkheid eener 
overplaatsing, welke in het financieel belang der gemeente zeer 
gewenicht zou zijn dan eene verbouwing, rekening Ie houden; 
dat e ronder deze omstandigheden voor bun college geen termen 
Ins laan om de regeling, welke de raad heeft gemeend in het 
belang der gemeente in dezen te moeten treffen, ongedaan te 
maken : 

dal van het besluit van (iedeputeerde Staten van 13 October 
1024 bij Ons in beroep zijn gekomen: 

1°. de Afdeeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ainbacht van 
het Nederlandsehe Onderwijzers Genootschap en de Afdeeling 
Vlaardingen van den Bond van Xederlaiidsche Onderwijzers, 
aanvoerende, dat uitvoering van bet goedgekeurde raadsbesluit 
met zich zou brengen, dat in het vervolg de bewoners van het 
stadsgedeelte, waarin srhool E gelegen is, van openbaar onder-
wijs voor hunne kinderen zouden zijn verstoken; 

2°. J . Hoogewerff en 126 anderen, allen ouders van leerplich-
tige kinderen die de openbare lagere school E te Vlaardingen be-
zoeken, aanvoerende, dat h.i. door de opheffing van sehool E de 
belangen van het openbaar onderwijs en eveneens die hunner 
kinderen op ernstige wijze worden geschaad, aangezien dan in 
het zuidwestelijke gedeelte der gemeente geen gelegenheid meer 
bestaat tot het ontvangen van openbaar onderwijs; 

3°. de Afdeeling Vlaardingen van de Vereeniging Volksonder-
wijs, aanvoerende dat ook haars inziens door de bedoelde ophef-
fing de belangen van het openbaar onderwijs op ernstige wijze 
worden geschaad; 

4°. C. G. Roos, wethouder van onderwijs te Vlaardingen, aan-
voerende, dat z.i. wel degelijk de belangen van het openbaar 
lager onderwijs zullen worden geschaad, indien de gelegenheid 
tot het ontvangen van dit onderwijs in het Prins-Hendrikstraat-
kwartier geheel wordt weggenomen, hetgeen trouwens wel af-
doende blijkt uit het bezwaarschrift tegen de opheffing van 
sehool E, ingediend eerst bij (Iedeputeerde Staten en thans in 
beroep, door de ouders van nagenoeg 300 leerlingen, die thans de 
openbare school in de Prins-Hendrikstraat bezoeken; dat hij 
voorts van meening is, dat, indien de raad met de mogelijkheid 
eener overplaatsing der Van Kampen-school, welke in het finan-
c.ieele belang der gemeente meer gewenscht zou zijn dan eene 
verbouwing, mocht rekening houden, zulks nog geenszins de op-
heffing der openbare school E , en hare beschikbaarstelling voor 
de Vereeniging voor bijzonder Christelijk schoolonderwijs, wet-
tigt; dat toch door de opheffing van de openbare school F aan 
den Afral, volgens het voorstel van burgemeester en wethouders, 
overeenkomstig het advies der plaatselijke schoolcommissie, 
precies evenveel schoolruimte vrij gemaakt zou zijn geworden 
om ter beschikking van de sehoolvereeniging te stellen, als door 
de opheffing van school E, zoodat dus het financieel belang der 
gemeente bij de keuze tusschen deze twee oplossingen niet in 
geding behoeft te worden gebracht, terwijl volgens de eerst-
bedoelde methode de belangen van het openbaar onderwijs niet 
geschaad souden worden; dat toch in elk deel de r ' gemeen te 
gelegenheid zou blijven tot het ontvangen evengoed van bijzonder 
als van openbaar onderwijs, en ook in dezen zin de gelijkstelling 
tusschen beide soorten van onderwijs zou worden bet racht ; da t 
ten slotte het argument van Gedeputeerde Staten, dat in de 
practijk bezwaren kunnen rijzen tegen eene regeling, waarbij 
eene openbare en eene bijzondere lagere sehool in één gebouwen-
complex zouden worden gevestigd, niet zoo hoog mag worden 
aangeslagen, dal op grond daarvan de belangen van het openbaar 
onderwijs worden geschaad: dat echter dit bezwaar in het onder-
bavige geval stellig et worden teruggewezen, daar zoowel het 
gebouwencomplex in de Prins-Hendrikstraat als dat aan den 
Afrol bestaat uil twee geheel aparte, volkomen van elkaar ge-
scheiden scholen, met afzonderlijke ingangen en afzonderlijke 
speelplaatsen, en de scholen ook overigens niets met elkaar te 
maken behoeven te hebben, maar alleen gezegd kunnen worden 
in eikaars onmiddellijke nabuursebap te liggen; 

• 



B i j l a g e D . | 2 6 . 3 . Onderwijsverslag 1925—1926. (Lager onderwijs.) T W O O d O K a 11161*. 93 

Overwegend* : tin aanzien van de beroepen, ingesteld door de 
Afdeeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambachl van bel Neder* 
Landsoh* Onderwijsersgenootschap en de Afdeeling van den Mond 
van Nederlandsohe-Onderwiiseri en de Aideeling Vlaardingen 
ren de Vereeniging VoUceonderwije; dal ert. 17 der Lager-ouaer-
wiiswtt 1990 lift recht ren hooger beroep toekenl een teder, die 
belang heeft l)ij de vernietiging "ï verbetering ven een Krachtens 
deie wet door Gedeputeerde staten genomen besluit; 

dal ,,belang" daarbij te verstaan is in den /.in van eigen per-
s<M.»ilijl< belang; 

dal de genoemde appellanten niet geacht kunnen worden hij 
de vernietiging of verbetering van bet bestreden besluit coodanig 
belang te hebben; 

Overwegende: wal betreft de beroepen <l<'i' overige appeUan* 
ten: dal op grond van de ingewonnen smbtsberiohten van het 
Bijkssohooltoesioht moet worden aangenomen, dal de opheffing 
van se] I E te Vlaardingen, waardoor in het zuidwestelijke ge-
deelte <lezer gemeente geen openbare lagere school meer aen-
wesig zou zijn, niet wensehelijl is te achten en dat de belangen 
van het openbaar lager onderwijs heter zouden worden gediend 
wanneer lot opheffing van een der openbare scholen A of F zou 
worden overgegaan; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien het raadsbesluit tot ophef-
fing van school K ten onrechte hebben goedgekeurd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

1". de appellanten onder 1". en 3°. in hun beroep niet-ont-
vankelijk te verklaren; 

2 ' . met vernietiging van het bestreden besluit van Gedepu-
teerde Staten van Zuidholland van 13 October 1924, n°. 75, 
goedekuring te onthouden aan het besluit van den raad der ge-
meente Vlaardingen van 23 .Juni 1924, n». 382 27, afd. B , voor 
zoover daarbij is besloten tot de opheffing van de school voor 
gewoon lager onderwijs letter E in die gemeente. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 7 December 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

R D T O E I I . 

W I L H E L M I N A . 

X I I I . 
11 Juli 1925 

X". 9. 

WI.I W I L H E L M I N A , nu DE GRATIE OODS. KONINGIN DER 
NEI>I:IU.V\I>KN. Panman VAN ORAN.IK-XASSAT, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad van 
Elburg tegen het besluit van (iedeputeerde Staten van Gelder-
land van 15 Januar i 1924, n°. 127, afdeeling L.O., waarbij goed-
keuring is onthouden aan zijn besluit van 20 Juni 1923, n°. 822/0 
IV. 2, tot opheffing, met ingang van 1 Juli 1923, van den 
cursus voor openbaar vervolgonderwijs in die gemeente; 

Den Baad van State , aideeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 Juni 1925, n°. 438; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van H Juli 1925, n°. 4550, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

Overwegende: dat de raad van Elburg in zijne vergadering 
ran 96 Juni 1923 heeft besloten, ingaande 1 Juli 1923, den 
cursus voor vervolgonderwijs in zijne gemeente op te heffen, 
daarbij overwegende, dat het in verband met den toestand der 
gemeente-financiën niet wenschelijk is het bedoeld onderwijs 
voort t e zetten; 

da t Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 
15 Januar i 1924, n". 172, aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebhen onthouden uit overweging, dat uit de verkregen ge-
geveni blijkt, dat hel vervolgonderwijs in Elburg in eeiie be-
hoefte voorliet en voor dat onderwijs ruime belangstelling 
bestaat ; dat , nog daargelaten of de kosten voor de gemeente 
aan iiet vervolgonderwijs verbonden een argument kunnen zijn 
dit onderwijs niet meer te doen geven door het vervallen zijn 
van art. 34 der Lager-Onderwijswet 1920 de mogelijkheid is 
ontstaan, dat die kosten op een lager bedrag gesteld kunnen 
worden; ; 

dal van hel besluil van Gedeputeerde Staten de raad van 
Klburg bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat door 
de opheffing van den cursus voor openbaar vervolgonderwijs 
een belangrijke financieels besparing zou worden bereikt; da t 
hiertoe wel aanleiding bestaat, wat moge blijken uit de steeds 
hoogeere opvoering der gemeentebelasting, welke van 1918 tot 
1924 is gestegen van f 6000 tot f 45 000, dat door den onder-
wijzer, belast met het geven van vervolgonderwijs, den heer 
I) . J . Agter beweerd wordt, dat het.vervolgonderwijs te Elburg 
in eene behoefte voorziet en voor dat onderwijs ruime belang-
stelling bestaat; dat in werkelijkheid echter evenals elders de 
kinderen voor het volgen van een cursus door het betrokken 
hoofd er met de haren bijgesleept moeten worden daar het tot 
stand komen van een cursus van groot financieel belang voor 
het betrokken hoofd is te achten; dat aan de Christelijke school 
te Elburg sinds eenigen tijd een avondcursus verbonden is, 
waar onder meer les wordt gegeven in de vakken lezen, schrij-
ven, rekenen, Nederlandsche taal . handelsrekenen, teekenen; 
dat het gemeentebestuur aan dezen cursus *Voor de aanschaf-
fing van boeken, enz. voor 1924 eene subsidie van f 400 heeft 
verleend; dat buitendien in zijne gemeente een ambachts-
teekenschool bestaat, waar enkele avonduren onder meer les 
wordt gegeven in de vakken rekenen, Nederlandsche taal, meet-
kunde en lezen; dat deze school door een zeer groot aantal 
jongens wordt bezocht, zoodat alsnog van behoefte min een 
extra cursus voor vervolgonderwijs geen sprake kan zijn; 

Overwegende: dat op grond van de nader overgelegde ambts-
berichten moet worden aangenomen, dat de cursus voor ver-
volgonder wijs in de gemeente Elburg nog slechts door zeer 
weinig leerlingen zal worden bezocht; 

dat er mitsdien geen voldoende grond aanwezig is dien cursus 
in stand te houden; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

nu t vernietiging van het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 15 Januar i 1924, n°. 172, afdeeling 
L . O., alsnog goedkeuring tever leenen aan nhet besluit van den 
raad der gemeente Elburg van 16 Juni 1923, n°. 322/0, IV, 2, 
tot opheffing van den cursus voor het vervolgonderwijs in die 
gemeente. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering vau dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor dé 
gesohillen van bestuur. 

's Gravenhage, 11 Juli 1995. 

De Minister van. Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T II. I) E V I S S E R. 

W I L H V. I. M I N A. 

J) 
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8 Maart 1925 

N°. 48. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE ÜODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente Hoevelaken tegen het besluit van Gedeputeerde Stuten 
van Gelderland van 23 September 1024, N°. 108 L.O., waarbij 
hem is bevolen eene regeling te treffen omtrent de toeluting van 
kinderen uil de gemeente Hoogland op de openbare lagere school 
te Hoevelaken ; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van II Februari 1925 n° 70; 

Op de voordracht van On/en Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 Februari L926, ir. 1670, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dal Gedeputeerde Staten van Gelderland, den 
hoofdinspecteur van bet Lager-Onderwijs in de Ie hoofdinspec-
tic, gehoord, bij besluit van 28 September 1924, n°. 108, den raad 
van Hoevelaken hebben bevolen eene regeling te treffen omtrent 
de toelating van kinderen uit de gemeente Hoogland op de 
openbare lagere school te Hoevelaken; 

dat daarbij onder meer is overwogen, lal door B. Verbagen, 
Bijksveldwacnter te Hoogland, die voor sijn kinderen . penbuar 
onderwijs verlangt, tot den raad van Hoevelaken het rerzoek 
gericht is om toelating van zijne kinderen tot de openbare lagere 
school te Hoevelaken; dat door den raad van Hoevelaken op 
dit verzoek afwijzend is beschikt op grond dat door toeneming 
van het aantal kinderen het in de toekomst niet onmogelijk zou 
zijn dal de school zou moeten worden vergroot, waaruit groote 
koster, voor de gemeente zouden kunnen voortvloeien; dat echter 
blijkens bericht van den hoofdinspecteur van het Lager-Onder-
wijs in de Ie hoofdinspectie de openbare school voldoende plaats 
biedt tot opneming; van leerlingen en voor verbouwing binnen 
afzienbaren tijd geen vrees behoeft te bes taan; dat Gedeputeerde 
Staten voorts met den hoofdinspecteur van meening zijn, dal 
geen enkele reden aanwezig is op grond waarvan de gemeente 
Hoevelaken naar billijkheid de toelating van kinderen uit de 
gemeente Hoogland weigert; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten de raad van 
Hoevelaken bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
vreest dat door eene regeling als door Gedeputeerde Staten be-
doeld zulk eene toeneming van het aantal kinderen zal ontstaan, 
dat het in de toekomst niet onmogelijk zal zijn dat de openbare 
lagere school in zijne gemeente zal moeten worden vergroot, 
waaruil groote kosten voor de gemeente zouden voortvloeien; 

Overwegende: dat blijkens <le overgelegde ambtsberichten 
veelvuldige aanvragen van plaatsing van leerplichtige kinderen 
uit de gemeente Hoogland als leerlingen op de openbare lagere 
school te Hoevelaken niet zijn te verwachten; 

dat bovendien de hierbedoelde school, welke thans ongeveer 
40 leerlingen telt, ruimte biedt voor ten minste 60 leerlingen; 

dat onder deze omstandigheid moeilijkheden als door den 
appellant gevreesd van de door Gedeputeerde Staten bevolen 
gemeenschappelijke regeling niet zijn te duchten; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
hel beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ïs 
belast niet de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aar. den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenbage, 3 Maart 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

XV 
7 Augustus 192.5 

N°. 28. 

W I J W I L H E L M I N A , nu DE ORATIE GODS, KONINOIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der 
gemeente Zuilichem tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 11 Maart 1925, nu. 59, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begroot ing dier gemeente voor het dienst-
jaar 1925; 

Den Baad.Van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 23 Juni 1925, n". 599; 

Op de voordracht van Onzen .Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 3 Augustus 1925, nu. (5005, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat het besluit van Gedeputeerde Staten steunt 
op de overweging, dat eene belooning van f 0,50 per uur voor 
het geven van vervolgonderwijs onvoldoende is te achten en de 
raad, ondanks aanmaning, weigerachtig blijft den post ,,Beloo-
ning der onderwijzers bij het openbaar vervolgonderwijs" onder 
volgnummer UT in de begrooting uitgetrokken, ten beloope van 
f 100 te verhoogen: 

dat de Raad der gemeente Zuilichem in beroep aanvoert, dat 
in de Lager-Onderwijswet 1920 niet is bepaald welk bedrag per 
uur voor het geven van vervolgonderwijs aan de onderwijzers 
moet worden uitbetaald: dat derhalve het besluit van Gedepu-
teerde Statenteerde Staten in strijd is met de gemeentelijke 
autonomie; 

Overwegende: dat met Gedeputeerde Staten moet worden 
aangenomen, dal eene belooning van f 0,50 per uur voor het 
geven van vervolgonderwijs onvoldoende is te achten; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve te recht hunne goedkeuring 
aan de begroot ing hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Hinnenlandsehe Zaken en Landbouw is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan <\vn Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 7 Augustus 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister run Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

D K Ci K E R. 

XVI. 
31 December 1925. 

X». 65. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN-, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente Bloemendaal, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordholland van 22 October 1924, n°. 134, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 18 September 
1924 tot af- en overschrijving op de gemeentebegrooting voor 
het dienstjaar 1924; 



ge 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies vnn 4 Augustus 1025, n°. 614; 

Op de voordrucht vun Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 19 December 1925, n°. 9661, af deeling 
Binnenlandsch Bestuur en van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 December 1925, n°. 10698/1, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat in verband met, het besluit van den ge-
meenteraad van 18 September 1924 strekkende om aan de 
onderwijzers, die verbonden waren aan den sinds 1 November 
1920 opgeheven cursus in de Fransehe taal te Bloemendaal, 
eene belooning toe te kennen voor het door hen aan dien cursus 
in <le jaren 1919 en 1920 gegeven onderwijs, de gemeenteraad 
bij besluit van dezelfde dagteekening de begrooting voor het 
dienstjaar 1924 heeft gewijzigd door af- en overschrijving van 
een bedrag van f 2000; 

dat üedeputeerde Staten bij besluit van 22 October 1924 aan I 
dat raadsbesluit de goedkeuring hebben onthouden, uit over-
weging, dat de leerstof van bedoelden cursus was geregeld in 
het toen geldende leerplan voor de openbare lagere school te 
Bloemendaal, zoodat het daaraan gegeven onderricht deel uit-
maakte van het onderwijs aan deze schqol; da t het hier dus niet 
gold een op zich zelf s taanden cursus, die met genoemde school 
niets te maken had, doch integendeel betrof een cursus, welke 
geacht moest worden met die school één geheel te vormen; da t 
hiertegen niet afdoende door het gemeentebestuur genoemde 
omstandigheden, da t het volgen van het onderwijs in de 
Fransehe taal alleen verplichtend was voor de kinderen, wier 
ouders dit wenschten, dat de onderwijzers der openbare lagere 
school te Bloemendaal, die in gemelde taal onderricht gaven, 
bij afzonderlijk raadsbesluit daarvoor werden aangewezen en d a t 
voor het bedoelde onderwijs een afzonderlijk schoolgeld werd 
geheven; dat de raad op grond van het vorenstaande, gevoegd 
bij de omstandigheid, dat hij krachtens het beginsel van art. 150 
der Gemeentewet de bevoegdheid mist boven de ingevolge 
art. 30 der Lager-onderwijs 1920 bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgestelde jaarwedden der onderwijzers eene toelage 
te verleenen, anders dan in de gevallen in de wet vermeld, niet 
gerechtigd was aan de bovenbedoelde onderwijzers eene afzon-
derlijke benooning toe te kennen voor het geven van onderwijs 
aan gemelden cursus; dat voorts in het onderhavige geval niet 
werd voldaan aan den in de wet van 5 Mei 1923 (Staatsblad 
n°. 190) gestelden eisch, dat het onderwijs buiten den gewonen 
schooltijd, me t inachtneming van ar t . 16, 3de lid, der voor-
malige Lager-onderwijswet, moet. zijn gegeven, zoodat ook op 
grond van laatstgenoemde wet geen uitkeering voor het hier-
bedoelde onderwijs aan de onderwijzers kan geschieden; dat de 
bovenbedoelde raadsbesluiten mitsdien in strijd met de wet zijn 
genomen; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten de gemeente-
raad in beroep is gekomen; 

Overwegende : dat bet raadsbesluit van 18 September 1924 tot 
wijziging der begrooting strekt tot uitvoering van het raads-
besluit vanzslfden da tum tot toekenning van eene belooning 
aan de onderwijzers die verbonden waren aan den sinds 
1 November 192Ö opgeheven cursus in de Fransehe taal, voor 
het door hen aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 gegeven 
onderwijs; 

Overwegende: voor zoover het betreft het jaar 1919, da t voor 
het onderwijs in het Fransch destijds eene wettelijke akte van 
bekwaamheid verkrijgbaar was gesteld; 

dat derhalve de gemeenteraad niet aan art . 20 duodecies, 1ste 
lid. der wet tot regeling van het lager onderwijs van 1878, vast-
gesteld bij art. 1 der wet van 14 Juli 1919, Staatsblad n". 493, 
de bevoegdheid ontleent, voor bedoeld onderwijs eene beloo-
ning aan de onderwijzers toe te kennen; 

dat voorts, vermits de jaarwedden der onderwijzers over het 
jaar 1919 bij art . 26 en volgende der wet tot regeling van het 
lager onderwijl van 1878 waren vastgesteld, de regelen betref-

fende bedoelde jaarwedden belmoren tot hetgeen in den zin van 
art. 150 der Gemeentewet van algemeen Kijksbelang was en 
mitsdien niet bij gemeentelijke verordening konden worden 
vastgesteld; 

da t derhalve het raadsbesluit van 18 September 1924 tot 
toekenning van eene belooning aan de onderwijzers, die ver-
bonden waren aan den cursus in de Fransehe taal voor het door 
hen aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 gegeven onderwijs, 
voorzoover betreft het jaar 19191, strijdt me t de wet en Ge-
deputeerde Staten terecht aan het raadsbesluit tot uitvoering 
van dit besluit, voor zoover betreft het jaar 1919, de goedkeu-
ring hebben onthouden; 

Overwegende: voor zoover betreft het jaar 1920, dat voor het 
onderwijs in het Fransch destijds eene wettelijke akte van be-
kwaamheid verkrijgbaar was gesteld; 

dat derhalve de gemeenteraad niet aan art . 33, 1ste lid der 
l Lagerondenvijswet 1920 de bevoegdheid ontleent, voor bedoeld 

onderwijs eene belooning aan de onderwijzers toe te kennen; 

dat voorts, ingevolge ar t . 30, 1ste lid, in verband met art. 196, 
l s te lid, der laatstvermelde wet, de jaarwedde der onderwijzers 
over het jaar 1920 geregeld werden bij algemeenen maatregel 
van bestuur; 

dat derhalve de regelen betreffende de bedoelde jaarwedden 
behooren tot hetgeen in den zin van art. 150 der Gemeentewet 
van algemeen Kijksbelang was en mitsdien niet bij gemeente-
lijke verordening konden worden vastgesteld; 

dat mitsdien het raadsbesluit van 18 September 1924 tot toe-
kenning van eene belooning aan de onderwijzers, die verbonden 
waren aan den cursus in de Fransehe taal, voor het door hen 
aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 gegeven onderwijs, 
voor zoover betreft het jaar 1920, strijdt met de wet en Gedepu-
teerde Staten terecht aan het raadsbesluit tot uitvoering van 
dit besluit, voor zoover betreft het jaar 1920, de goedkeuring 
hebben onthouden; 

Overwegende ten slotte, voor zooverre de jaren 1919 en 1920 
betreft, dat de gemeenteraad evenmin aan de bepalingen der 
wet van 5 Mei 1923, Staatsblad n°. 190, de bevoegdheid kan 
ontleenen, voor bedoeld onderwijs eene belooning aan de onder-
wijzers toe te kennen, vermits niet is voldaan aan den bij die 
wet gestelden eisch, dat het onderwijs buiten den gewonen 
schooltijd moet zijn gegeven, met inachtneming van art. 16, 
3de lid, der wet tot regeling van het lager-onderwijs van 
17 Augustus 1878, Staatsblad n°. 127; 

Gezien de Gemeentewet en de bovenvermelde wet ten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 31 December 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, 

D E G E E R . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

R ü T G E R S. 
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XVII. 
Ii) februari I98fi 

Y\ Ui. 

W H WILHELMINA, BIJ I>K OKATIK GODS, Koimfan I>KK 
NKDKKI.ANUKX. 1'HIX.KKS VAN ORAN.IK-XASSAV, KNZ.. KNZ., m . 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door den raad <l«.-r 
gemeente Weerl tegen hel besluit van Gedeputeerde Staten vun 
Limburg v;111 10 October 1024, waarbij, mei vernietiging; van het 
bealuil van dien raad van l Februari 1924 tol toekenning inge-
vol ge 'ii. 13 der l^ager-onderwijswet 1020, uil de gemeentekas 
van eene vergoeding van E S per jaar en per leerplichtig land, «lat 
eene school bezoekt, dia meer dan l K.M. van de woning is ver-
wijderd, «lat bedrag nader is bepaald op f 25; 

hen Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 21 Januari 1925, n". 18: 

<)j> de voordracht van Onsen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 5 Februari 1035, n". 901, afdeeling Lager 
(>nd< ru ijs Algemeen: 

Overwegende: «lat de raad der gemeente Weert bij besluit van 
4 Februari 1024 heeft besloten tot toekenning ingevolge art. 13 
der Lager-onderwijswei 1920 uil de gemeentekas van eene ver-
goeding van t 8 per jaar en per leerplichtig kind, dal eens school 
bezoekt, die meer dun I K.M. van de woning is verwijderd; 

dat, uadal i'. BreedveW en anderen van het raadsbesluit bij 
Gedeputeerde Staten in beroep waren gegaan, laatetgemeld eol-
lege bij besluil van U* October 1924, met vernietiging van het 
raadsbesluit, heelt bepaald, dal uil de gemeentekas /.al worden 
uitgekeerd een bedrag van t 25 per jaar en per leerplichtig kind, 
dat eene school bezoek t , d ie m e e r dan 4 K M. van zijne won ing 
verwijderd is; 

<ia: G e d e p u t e e r d e S t a t e n daa rb i j h e b b e n o v e r w o g e n , dat eene 
tegemoetkoming van f 6 per kind en per jaar. in de meerdere 
kosten voor het bezoeken van verafgelegen scholen, als onvol-
doende moei worden beschouwd en ten minste l' 25 per kind en 
per jaar behoort ie bedragen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dal deze tegemoet -
koming van f 5 per kind en per jaar in de meerdere kosten voor 
bel bezoeken van verafgelegen scholen, na ingesteld onderzoek, 
als meer dan voldoende kan worden beschouwd; dat, door uit-
voering te geven aan hei beslui; van Gedeputeerde Staten, de 
gemeente /eer zwaar zou worden getroffen, daar ongeveer 40 
k i n d d e n op d e z e vergoeding a a n s p r a a k zu l len k u n n e n m a k e n ; 
dal lut besluit van Gedeputeerde Staten om die reden is te 
achten strijdig te zijn mei lut algemeen belang: 

Overwegende, dal noch uit het door den appelleerenden ge-
m e e n t e r a a d a a n g e v o e r d e , noch van e lde r s is g e b l e k e n , dat t e r m e n 
b e s t a a n o m te b e p a l e n , dat de g e m e e n t e W e e r t a a n o u d e r s van 
bovenbedoe lde l ee rp l i ch t ige k i n d e r e n een lager b e d r a g zal ui t -
ki eren d a n liet b e d r a g , dal is va s tge s t e ld bij hel b e s t r e d e n be -
sluii van Gedeputeerde Staten; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

hel be roep o n g e g r o n d te v e r k l a r e n . 

Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

- Gravenhage, I" Februari 1925. 
W I L H E L M I S A. 

Ih il mieter run Onderwijê, 
Kunsten ,n Wetenschappen, 

.i. T ll. DB v i s s i: it. 

XVIII 
II April 1925 

X". 27. 

W i.i WILHELMINA, u i UK CIKATIK GODS, KONIXUIN DER 
XKIIKIM.ANDKX, l'ltlNSKs VAN' O K A N J K - N ASSAl', KNZ., KNZ., I.NV. 

B e s c h i k k e n d e op het beroep, inges te ld d o o r 0 , Damhoff , t e 
T j a m s w e e r , g e m e e n t e A p p i n g e d a m , t e g e n liet besluit van Gedu-
puteerde Btaten van Groningen van BO October 1924, letter W, 
8de afdeeling, waarbij, mei vernietiging van het besluit van den 
r a a d van A p p i n g e d a m van 18 Mei 1924, n". 4 3 , h o u d e n d e afwij-
sende beschikking op zijn verzoek tot toepassing van art. 13, 
I s t e lid, «Ier Lager -onderwi j swe t 1920, is b e p a a l d , dat met i ngang 
van 1 N o v e m b e r 1924 Uil de kas dier g e m e e n t e hein jaar l i jks zal 
worden vergoed het 95/100 gedeelte oer kosten, tot een nuuri-
m u m van f I per kind en per m a a n d , v e r b o n d e n a a n het bezoek 
van zijne in den leei p l i ch t igen leeftijd v a l l e n d e k inde ren van d e 
o p e n b a r e lagere school t e T j a m s w e e r ; 

D e n B a a d van S t a t e , a fdee l ing v o o r d e geschi l len van b e s t u u r , 
gehoord , adv ie s van 4 Maar t 1985, n° . 1 3 2 : 

O p de voord rach t v a n . O n z e n M i n i s t e r van O n d e r w i j s , K u n s t e n 
en W e t e n s c h a p p e n van *j April 1925, n°. 2276, a fdee l ing L a g e r 
O n d e r w i j s A l g e m e e n ; 

O v e r w e g e n d e : da t de r aad de r g e m e e n t e A p p i n g e d a m hij be -
sluit van 13 Mei 1924 afwijzend heef t b e s c h i k t o p h e t ve rzoek 
van (1. Damhoff , b o e r e n a r b e i d e r , t e T j a m s w e e r , g e m e e n t e 
A p p i n g e d a m , om t o e k e n n i n g uit de g e m e e n t e k a s v a n s t e u n t e r 
t e g e m o e t k o m i n g in d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n he t bezoeken van 
e e n e op g r o o t e r e n a f s t a n d d a n 4 K . M . van d e w o n i n g ge legen 
school voor l ager onderwi j s , t e n b e h o e v e v a n zi jne be ide k i n d e -
r e n , d a a r b i j o v e r w e g e n d e , da t bij o p m e t i n g is geb l eken , d a t r1 

d ich t s tb i j ge l egen school , die t e T j a m s w e e r , l igt o p 4135 m e t c 
van de w o n i n g van den v e r z o e k e r ; d a t op d e z e n g r o n d a a n de>-
a d r e s s a n t de g e v r a a g d e t e g e m o e t k o m i n g k a n w o r d e n ve r l eend 
da t e c h t e r in een o n d e r h o u d m e t d e n b e l a n g h e b b e n d e , door dezi 
a a n b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s g e e n vo ldoend a n t w o o r d is i 
geven o m t r e n t de wijze, w a a r o p hij z ich voors te l t de bedoeld 
k i n d e r e n n a a r de school t e b r e n g e n e n h e t door h e m v e r m e l d 
b e d r a g ad 22.V c e n t p e r K . M . zee r wi l l ekeur ig is g e n o m e n e n doo-É 

h e m niet n a d e r gespeci f iceerd i s ; dal de a d r e s s a n t in s t a a t is zelf 
in d e k o s t e n van bedoeld vervoer bij t e d r a g e n , n a a r a a n l e i d i n g 
w a a r v a n door b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s a a n h e m is a a n g e -
b o d e n , dat d e g e m e e n t e e v e n t u e e l zou z o r g e n voor d e aansehaf -
l ing v a n é é n fiets, w a a r o p het bedoe lde ve rvoe r zou k u n n e n ge-
s c h i e d e n ; dat <>p dit a a n b o d d o o r den a d r e s s a n t n ie t is i n g e g a a n 
e n d o o r h e m niet is ve rk l aa rd , m e t we lke rege l ing hij wel ge-
n o e g e n zal k u n n e n n e m e n : 

dat G. Damhoff tegen dit beslui t bij G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n 
G r o n i n g e n bezwaren beeft i n g e b r a c h t , w a a r o p di t col lege bij be -
sluit van 30 Oc tobe r 1924 heeft b e s l o t e n , met ve rn ie t ig ing van 
b o v e n b e d o e l d r a a d s b e s l u i t , t e b e p a l e n , d a t , m e t i ngang van 
I N o v e m b e r 1924, uit de kas de r g e m e e n t e A p p i n g e d a m a a n den 
appe l l an t jaar l i jks zal worden vergoed het 9 5 / 1 0 0 gedee l t e der 
k o s t e n , lot een m a x i m u m van I' 1 per k ind en per m a a n d , ver-
b o n d e n a a n het bezoek van zijne in d e n l ee rp l i ch t igen leeftijd 
va l l ende k i n d e r e n , van de o p e n b a r e lagere school t e T j a m s w e e r , 
daa rb i j o v e r w e g e n d e , dal uil de ove rge l egde s t u k k e u en gevoerde 
b e r a a d s l a g i n g e n is geb leken , dat de b i n n e n w e g , welke o n d e r 
a n d e r e n leidt langs den Ol ineé r Kle iweg , een groot deel van h e t 
j aa r voor s c h o o l k i n d e r e n niet b e g a a n b a a r i s : da l d e a f s t a n d l a n g s 
d e n v e r h a r d e n weg volgens het r a a d s b e s l u i t 4135 m e t e r bedraag t ; 
dal d e appe l l an t voor z i jne, in den l ee rp l i ch t i gen leeftijd va l l ende , 
k i n d e r e n d e r h a l v e a a n s p r a a k kan m a k e n op t e g e m o e t k o m i n g in 
of algeheele vergoeding van de kosten, als bedoeld in art. 13, 
1s te l id, de r Lager-onderw ijswet 1920, a a n g e z i e n dit a r t ike l h e t 
verleenen van steun uit de gemeentekas in dit geval gebiedend 
voorschrijf t ; dal bij het b e p a l e n van h e t bed rag van den s t e u n 
r e k e n i n g behoort Ie w o r d e n g e h o u d e n niet den f inanciee len t oe -
s t a n d van den a p p e l l a n t , en d e z e t o e s t a n d het toelaat d e n appe l -
lanl een ger ing deel dier k o s t e n te doen d r a g e n : 

dat van hei besluil van Gedeputeerde Staten (1. Damhoff hij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat noch <!«• gemeente 
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Appingedam, noofa Gedeputeerde Staten van Groningen hebben 
beslist, welk middel van vervoer gebruikt moet worden; dat hij 
HHTiii aanspraak te mogen maken op een automobiel of een 
riji ui•_• voor bel vervoer van zijn beide kinderen, aangezien per 
lieis in dezen oieti te bereiken valt, daar de wegen en * * * -1 weer 
dan nog geregeld bezoek van <le school zouden verbinderen en 
bet geregeld fietsen voor deze beide zwakke kinderen medisch 
woroi afgeraden; dal bel hem niel is gelukt vooreen bedras van 
f 8 per maand een geschikte w ijze van vervoer voor zijne kinderen 
ter beschikking te krijgen; weshalve bij verzoekt, dal mei ver-
nietiging van nel bestreden besluit, word! beslis;, dat de ge-
meente Appingedam 06 pet. der kosten moei betalen, verbonden 
aan bel vervoer der kinderen per rijtuig of automobiel van <'n 
Haar School te 'I JBHISW eer: 

Overwegende, dal art. 18, Iste lid, der Lager-onderwijswet 
1030 bepaalt, <iai ten behoeve van ouders, voogden of verzorgen 
van in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen, die de/e 
kinderen openbaar dan wel bijzonder onderwijs van een bepaalde 
richting wensehen te doen genieten, terwijl de woning dier kin-
deren meer dan 4 K.M. is verwijderd van eene voor hen toe-
gsnkelijke sohool voor gewoon of uitgebreid lager onderwijs, waar 
liet door ben gewensente onderwijs wordt gegeven, desverlangd 
uit de gemeentekas steun wordt verleend ter tegemoetkoming in 
de kosten, verhouden aan lut bezoeken van een» op grooteren 
afstand van de woning, doch binnen de gemeente of naburige 
gemeente, gelegen school voor gewoon of uitgebreid lager onder-
wijs, waar het door hen gewenschte onderwijs wordt gegeven; 

dat, nu door O. Damhoff voor bet doen bezoeken van zijne 
twee kinderen, onderscheidenlijk geboren 30 April 1912 en 25 
Januari 1014, van de openbare lagere school te Tjamsweer, welke 
school meer dan 4 K.M. van hunne woning is verwijderd, steun 
uit de gemeentekas is verzocht, deze steun voor het laatst-
bedoekle kind, hetwelk nog leerplichtig is, behoort te worden 
verleend, doch Gedeputeerde Staten ten onrechte het eerst-
bedoelde kind, geboren 2fi April 1912, in hunne beslissing hebben 
betrokken, aangezien dit land op 1 November 1034, datum 
waarop de vergoeding ingaat, niei meer leerplichtig was: 

Overwegende, ten aanzien van bet door Qedeputeerde Staten 
vastgestelde bedrag, dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
de door den appellant geopperde bezwaren niet dermate gegrond 
zijn bevonden, dat zij termen opleveren dit bedrag slsnog te 
verhoogen; 

dal toch door den huisdokter van den appellant is verklaard, 
dat het leerplichtige kind van den appellant niet gezegd kan wor-
den aan eene zwakke gezondheid te lijden, en dan ook vervoer 
per rijwiel, dat hier het aangewezen vervoermiddel moet worden 
geacht, niet d o o r h e m om medische redenen is ontraden: 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

1 lebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit te bepalen, dat te 
rekenen van 1 November 1034 uit de kas der gemeente Appinge-
dam aan den appellant jaarlijks zal worden vergoed het 06 1<K> 
gedeelte der kosten tot een maximum van f 1 per maand, ver-
bonden aan het bezoek van zijn in den leerplichtigen leeftijd 
vallend kind Catharina lieert ruida van de openbare lagere school 
Ie Tjam-vveer. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Hei Loo, 11 April 1025. 

/>< Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.i. 1 n. D l V I S S E R . 

W I L H E L M I N A . 

28 April 1036 
X". 51. 

XIX. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1028—1929. 

\S i.i WIL1ILLAIINA, HIJ M UKATIK GODS, KONINGIN MB 
NKDKKI.ANIJKN, 1'KINSK.S VAN OKAN-JK-NASSAT, HTS., n r i . , .-:NZ. 

Beschikkende op bel beroep, ingesteld door den raad der ge-
meente Ubbergen, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 5 November 1924, n°. 70 L.O., waarbij, met 
vernietiging van bet besluit va ndien raad van 28 Augustus 
1034, il". XII , voor SOOVee] hem aangaat, is bepaald, dal aan 
P . J . van de Laak, te Kekerdom, in die gemeente, over 1924 
als vergoeding, bedoeld in art. 18, eerste lid, der Lager-onder-
wijswvt 1030 behoort te worden toegekend een bedrag van f 4 0 
per jaar en per schoolgaand kind; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van l April 1035, n". 221; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 31 April 1035, n". 3091, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat, nadat 1'. J. van de Laak, te Kekerdom 
(gemeente Ubbergen), den raad der gemeente Ubbergen toe-
kenning had verzocht van een bedrag als tegemoetkoming be-
doeld in art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 
1924, de gemeenteraad bij besluit van 28 Augustus 1924, 
n°. XII, het bedrag der tegemoetkoming heeft bepaald op f 25 
per kind; 

dat ingevolge een door F . J . van de Laak ingesteld beroep, 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 5 November 1924, n°. 70, 
met vernietiging van het besluit van den gemeenteraad, voor 
zoover dit den adressant aangaat , hebben bepaald, dat aan 
F . J . van de Laak over 1924 als vergoeding, bedoeld in art. 13, 
l s te lid, der Lager-onderwijswet 1920 behoort te worden toege-
keiid een bedrag van f 40 per jaar en per kind; 

dat Gedeputeerde Staten Jaarbij hebben overwogen, dat het 
billijk moet worden geacht aan den adressant, die negen kindereu 

' te zijnen laste heeft en in de Rijksinkomstenbelasting over het 
! belastingjaar 1924/1925 is aangeslagen naar een inkomen van 
' f 3O00, een tegemoetkoming als bedoeld in ar. 13 der Lager-
! onderwijswet toe te kennen van f 4 0 per kind; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat eene tegemoet-
; koming van f 25 per kind en per jaar ook is toegekend voor 
j 47 andere kinderen uit deze gemeente, die scholen bezoeken, 

welke meer dan 4 K.M. van hunne woningen zijn gelegen; dat 
door de ouders dier kinderen met deze tegemoetkoming ge-
DOegen is genomen, wetende, dat de billijkheid door dit besluit 
voldoende is betracht; dat laatstgenoemde kinderen steeds naar 
dezelfde sehool zijn gegaan als vroeger en voor hen geen vergoe-
ding zou zijn gevraagd, als niet sommige aanvragen om deze 

! vergoeding die algemeen onsympathiek werden gevonden, 
waren gedaan; dat van de Laak wel heeft aangeschaft een 
wagentje met hit, waarmede hij zijn kinderen naar school 
brengt, doch deze aanschaffing niet alleen voor dit doel ge-
schiedde, doch hoofdzakelijk voor werkzaamheden zijn bedrijf 
betreffende; dat de toegekende vergoeding ad f25 per kind, 
zijnde voor ."> kinderen f 135, voldoende mag worden geacht om 
hei gedeelte van de onkosten van hit en wagen, welke aan het 
wegbrengen en terughalen der kinderen zijn verbonden, te 
dekken en het onbillijk is. dat aan hem meer wordt betaald dan 
aan andere verzoekers, die in dezelfde omstandigheden vcr-
keeren en waarvan er ook bij zijn, die hun kinderen bij minder 
gunstig weder niet rijtuig naar school brengen; dat art. 18 der 
Lager-onderwijswet 1030, waarin geen bepalingen zijn opge-
nomen voor de vaststelling der hoegrootheid der vergoeding of 
tegemoetkoming. VOOT hunne gemeente met nauwelijks Ö(MM) 
inwoners, grOOte uitgaven vordert, wanneer iaën in aanmerking 
neemt, dat behalve de hierboven genoemde tegemoetkomingen 
nog voor 7 andere ouders voor 11 kindereu een vergoeding moet 
word.'ii betaald van f 750 per maand en per kind voor abonne-
ment voor vervoer per eleetrische tram van Heek naar Nijmegen, 



ge 

waar laatstgenoemde' kinderen sehool gaan; dat de tutale uit-
gaven krachtens nrt. 13 der Lager-onderwijswet ongeveer een-
vijftiende gedeelte bedragen van hetgeen aan plaatselijke 
inkomstenbelasting over 1924/1925 in totaal zal worden ont-
vangen; 

Overwegende: dat met Gedeputeerde Staten behoort te wor-
den aangenomen, dat <le door de gemeente toe te keniiim ver-
goeding <>p een bedrag van f 40 per jaar en per leerplichtig 
schoolgaand kind nuul w.nden bepaald; 

Gezien de Lager-niidcrw ijsvvet 1920: 

Hebben goedgevonden en vt rstaan 

Int beroep ongegrond te verkleren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetensehappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 28 April 1925. 

W I L H E L M I N A . 
lh Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.). T H . D E V I 8 S K R. 

XX. 
23 Juni 1925 

X°. 102. 

Wii W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONIXÜIX DIB 
NEDERLANDEN, 1'RIXSES VAN ORA.NJE-NASSAU, ENZ., EXZ., r.vz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den raad van 
Leuningen tegc-n het besluit van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland van 29 October 1924, n°. 71, L . O., waarbij, niet ver-
nietiging van het besluit van den raad van 17 Jul i 1924, n°. 53, 
houdende afwijzende beschikking onder anderen op het verzoek 
van C. II . van Ommeren, aldaar, om tegemoetkoming in de 
kosten, verbonden aan hel bezoeken van de bijzondere lagere 
sehool aan den Hazenkampschen weg te Hees, gemeente Nij-
megen, door twee zijner leerplichtige kinderen, is bepaald, dal 
aan adressant als vergoeding, bedoeld in art. 13, 1ste lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, wordt toegekend per kind een bedrag 
van f 88,60, zijnde de kosten van vervoer per Maas- en Waalsche 
Stoomtram per abonnement 2<lc klasse van Beuningen naar 
Nijmegen; 

Den Laad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 Juni 1925, n°. 377; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 Juni 1925, n". 4549, afdeeling Lager 
()mliTwijs Algemeen; 

Overwegende: dat de Baad van Beuningen in zijne vergadering 
van 1~ Juli 1924 afwijzend beeft beschikt op het verzoek onder 
meer van C. H. van Ommeren om tegemoetkoming in de kosten. 
verbonden aan bet bezoeken van de bijzondere lagere school aan 
den Hazenkampschen weg te Hees (gemeente Nijmegen) door 
twee zijner leerplichtige kinderen, uit overweging, dat uit een 
commentaar op de wet op het lager onderwijs, bewerkt door J. 
Bergmnns, blijkt, dat aan ouders, die hunne kinderen eenmaal 
op eene openbare school hebben, geen vergoeding wordt gegeven. 
als zij hunne kinderen van de openbare school afnemen, omdat 
het onderwijs of de onderwijzers hun niet meer bevallen en de 
kinderen brengen op een bestaande bijzondere school, gelegen op 
een afstand van 4 of 6 K M . ; dal men blijkens mededeeling van 
Jen voorzitter bij lezing van de Handelingen der Tweede Kamer, 
betrekking hebbende op de laatste wijziging van art. 18 der wet 
op het lager onderwijs tol eene gelijke conclusie komt ; 

dal, nadat (' 11 \an Ommeren van dil besluit bij (icdcpu-
teerde Staten van Gelderland in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 29 October 1924, n°. 71, met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit, heeft bepaald, dat aan ('. II. van Olnlnc-
ren, te Heiiiiingen, als vergoeding, bedoeld in art. 13, 1ste lid, 
der Lager-oiiderw ijsw el. wordt toegekend per kind een bedrag 
van f 88,00, sijnde de kosten van vervoer per ICaas* en Waalsche 
stoomtram per abonnement 2de klasse van Beuningen naar 
Nijmegen; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben overwogen, dat het 
billijk wordt geacht, dat aan den adressant, die in de Rijks-
inkomstcnbelasting voor bet belastingjaar 1988 24 werd Bange* 
slagen naar een inkomen van f 3800 en die zes kinderen te zijnen 
laste beeft, de volle reiskosten worden vergoed; 

(lat van het besluit van (iedepul eerde Staten de raad vall 
Beuningen bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat art. 
13, 1ste lid, der Lager-ondcrw ijswet bepaalt, dat de kosten van 
vervoer van kinderen, als in bet onderhavige geval, zoo noodig 
geheel uit de gemeentekas worden vergoed; aal de woorden ,,zoo 
noodig" er op duiden, dat de finaneieele draagkracht der ouders 
van invloed behoort Ie zijn bij de bepaling van de hoegrootheid 
voor de tegemoetkoming; dat de financieels situatie van van 
Ommeren van dien aard is, dat verleening der tegemoetkoming 
niet noodig is; dat immers de bedoelde persoon in het bezit is 
van een betrekkelijk groot landbouwersbedrijf (6,24,00 H.A.) 
hoofdzakelijk bestaande uit fruitgewas, in welk geval de aanslag 
in de Rijksinkonistenbelasting niet de juiste maatstaf is ter be-
paling van zijne financieele draagkracht, hetwelk in dit geval te 
meer klemt, daar de aanslag over het belastingjaar 1923/24 wordt 
bepaald naar de bedrijfsinkomsten over het jaar 1922/23, over 
welk tijdperk het landbouwbedrijf nog gedrukt ging onder de 
na-oorlogsche gevolgen, waardoor vele landbouwers niet of heel 
weinig in de Rijksinkonistenbelasting betaalden; dat echter thans 
een dergelijk bedrijf weder goede resul taten oplevert en dieuten-
gevolge het inkomen van van Ommeren thans heel wat grooter 
zal zijn dan f 2500; dat een landbouwer, die een eigen bedrijf 
bewerkt van den omvang en den aard als dat van van Ommeren, 
naai hei oordeel van den raad niet in aanmerking mag komen 
voor eeiiige tegemoetkoming, als bedoeld bij art. 13 der Lager-
onderwijswet 1090; 

Overwegende ; dat krachtens art. 13, 1ste lid, der Lager-onder-
wijsvvet 1920 geeiie vergoeding noch tegemoetkoming van de in 
dit lid bedoelde kosten vvordl toegekend, voor zoover deze be-
ticffen kinderen, die reeds zijn toegelaten als leerlingen tot eene 
binnen de gemeente gevestigde school, welke niet meer dan vier 
K.M. van hunne woning is verwijderd, tenzij de vergoeding of 
tegemoetkoming si rekt tot vervoer naar eene school, die bij eerst -
bedoelde toelating nog niet was opgericht : 

dat deze laatste zinsnede, in verband beschouwd met de eerste 
zinsnede van art. 13. geen andere beteekenis heeft dan de \ r i j - 
heid der ouders, voogden of verzorgers van leerplichtige kinde-
ren te waarborgen, om hen. hetzij openbaar onderwijs dan wel 
onderwijs van eene bepaalde richting te doen genieten; 

dal derhalve de woorden ..naar eene school, die bij eerst -
bedoelde toelating nog niet was opgericht" alleen van toepassing 
kunnen zijn in het geval, dut voor het eerst na de toelating eene 
school van eene bepaalde richting beschikbaar komt; 

dat immers, indien eene school van dezelfde richting ten tijde 
der toelating beschikbaar was. de ouders, voogden of verzorgers, 
door di' toelating hunner kinderen reeds te kennen gaven, dat 
zij verkozen deze kinderen openbaar onderwijs te doen genieten: 

dat deze keuze ten aanzien van eene bij de toelating bestaande 
school van eene bepaalde richting onherroepelijk is en daarmede 
in strijd zoude zijn, dat een rei hl op vergoeding of tegemoet -
koming zou worden erkend voor een school naast de bestaande 
school van geheel dezelfde richting en dientengevolge de gedane 
keuze wel zou mogen worden herroepen; 

dat blijkens de stukken en het medegedeelde in de openbare 
vergadering van de afdeeling van den Raad van State, voor de 
geschillen van bestuur, waarin over deze zaak verslag is uitge-
bracht, de kinderen van C. H van Ommeren ten aanzien van 

file:///rij-


M 

wie vergoeding krachtens art. 18 is aangevraagd! tan tijde van 
die aanvrage reeds als Leerlingen waren toegelaten op de open* 
bare lagen lohool te Beuningen, welke school niet meer dan 
4 K.M. van hunne woning is verwijderd; 

dat C. H. van Ommeren mitsdien op de hierbadoalda vergoe-
ding geen aansprak kan maken; 

dat hier wel is waar sprake is van vervoer der kinderen naar 
de Christelijke school aan den Hazenkampsehen weg, te Nij-
inegen, die hij hunne toelating op de openbare lagere school te 
Beuningen nog niet was opgerieht, doch dat blijkens de ambts-
berichten op dal tijdstip wèl bestond de Christelijke school op 
den Klokkenberg in de gemeente, waar het onderwijs van 
dezelfde door den aanvrager gewenschte richting werd gegeven 
en welke school voor deze kinderen toegankelijk was ; 

dit mitsdien het uitzonderingsgeval, genoemd in het slot van 
de bovengenoemde wetsbepaling, niet gezegd kan worden zich 
hier voor te doen; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan . 

met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 October 1924, n°. 71, het besluit van den raad 
der gemeente Beuningen van 17 Juli 1924, n°. 53, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Chamonix, 23 Juni 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

W I L H E L M I N A . 

XXI. 
26 Augustus 1925 

N<\ 21 . 

W n W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN OER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ., E.-Z. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door C. van de Velde, 
te Noordwelle, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, van 17 April 1925, n°. 30, 1ste afdeeling, waarbij hij 
niet-ontvankelijk is verklaard in zijn beroep tegen het besluit 
van den raad van Noordwelle van 30 Juli 1924, houdende afwij-
zende beschikking op zijn verzoek om vergoeding volgens art. 13 
der Lager-onderwijswet 1920, van kosten wegens het bezoeken 
van 2 zijner kinderen van de bijzondere lagere school te Seharen-
dijke, gemeente Elkerzee; 

Den Baad van Sta te , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 5 Augustus 1925, n°. 694; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 19 Augustus 1925, n°. 6707, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat, nadat C. van de Velde, te Noordwelle, 
zich tot den raad dezer gemeente had gewend met het verzoek 
om vergoeding volgens ar t . 13 der Lager-onderwijswet 1920 van 
het bedrag van f 24 aan onkosten wegens het bezoeken van twee 
zijner kinderen van de bijzondere lagere school te Scharendijke 
gedurende liet tijdvak van 10 September tot 12 November 1923, 
de raad in zijne vergadering van 30 Juli 1924 op dit verzoek 
afwijzend heeft beschikt, uit overweging, dat de bedoelde 2 kin-
deren op 10 September 1G23 op de openbare lagere school te 

Btntna zijn geweigerd, daarna ongeveer 3 weken niet hebben 
lenoolgegaan, en vervolgena tot 12 November 1938 de bijaon* 
dere school te Scharendijke hebben bezocht ; dat C. van de 
Velde aldus heelt getracht te ontkomen aan de verplichting OU 
de kinderen te Noordwelle te doen schoolgaan en daaruit, mag 
worden afgeleid, dat geen verlangen naar bijzonder onderwijs 
aanwezig was; dat, voor zoover bekend, geen extra kosten voor 
het schoolgaan te Scharendijke zijn gemaakt, en de adressant 
niet heeft voldaan aan het verzoek om toezending van eeiie 
behoorlijke specificatie dier kosten; 

dat C. van de Velde van dit besluit bij Gedeputeerde Staten 
van Zeeland in beroep gekomen, door dit college bij besluit van 
17 April 1925 daarin niet ontvankelijk is verklaard uit over-
weging, dat de strekking van art. 13 der Lager-onderwijswet is 
de ouders In de gelegenheid te stellen zonder al te groote opof-
feringen hunnerzijds, hunne kinderen openbaar onderwijl dan 
wel bijzonder onderwijs van eene bepaalde strekking deelachtig 
te doen worden, ook in het geval, dat zoodanig onderwijl slechts 
op een grooteren afstand dan 4 K.M. van hunne woning, hetzij 
in de gemeente van inwoning, hetzij daarbuiten, wordt ver-
strekt ; dat derhalve het bezoeken door de kinderen van een, op 
meer dan 4 K.M. afstand van de woning gelegen school, terwijl 
zich binnen gelijken of korteren afstand een, voor die kinderen 
toegankelijke school bevindt, als in dit geval, om aanspraak te 
kunnen geven op de vergoeding bedoeld in art. 13, uitvloeisel 
moet zijn van de begeerte der ouders om die kinderen juist het 
onderwijs, dat op de door hen bezocht wordende school ge-
geven wordt, deelachtig te doen worden; dat hiervan in het 
onderhavige geval geen sprake is; dat toch de reclamant, wiens 
kinderen oorspronkelijk op een oenbare lagere school gingen, 
hen eerst drie weken thuis heeft gehouden, in de verwachting, 
da t het onderbroken bezoek van die openbare school zijne kin-
deren weder mogelijk zou worden gemaakt, en hen gezonden 
naar eene bijzondere school, niet uit behoefte voor die kinderen 
aan het op die bijzondere school gegeven onderwijs, maar omdat 
hij meende, dat het bezoeken van die school voor zijne kinderen 
me t het minste ongemak gepaard zou gaan; dat uit een en 
ander voldoende duidelijk blijkt, da t de reclamant, toen hij 
zijne kinderen naar de bijzondere school zond, hierbij niet ge-
leid werd door de beweegredenen, die aan art. 13, der Lager-
onderwijswet 1920 ten grondslag liggen, gelijk die hierboven zijn 
uiteengezet, zoodat hij aan dat artikel geenerlei recht op eene 
vergoeding voor gemaakte onkosten kan ontleenen; dat de 
reclamant mitsdien in het door hem ingesteld beroep niet-
ontvankelijk behoort te worden verklaard en de vraag of het 
door hem gevorderde bedrag al dan niet te hoog is, verder geen 
punt van onderzoek behoeft uit te maken ; 

dat van het besluit van (ïedeputeerde Staten C. van de Velde 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z.i. de verplich-
ting tot vergoeding als in art . 13 der Lager-onderwijswet 1020 
bedoeld, aanwezig is. ongeacht de reden, waarom het onderwijs 
wordt verlangd; dat bij hem in de eerste plaats het verlangen 
aanwezig was, dat zijne kinderen de school te Renesse be-
zochten, omdat de afstand tot die school slechts 2 /5 is van die, 
welke andere scholen van rijne woning zijn verwijderd en dat, 
toen dit niet mogelijk bleek, hij aan het bezoeken door zijne 
kinderen van de school te Scharendijke de voorkeur gaf; dat 
hier derhalve niet slechts een verlangen aanwezig was, maar 
bovendien sprake was van een gedwongen bezoek van de school 
te Scharendijke; dat dit bezoek voor zijne kinderen met het 
minste ongemak gepaard ging; dat vergoeding der onkosten dan 
ook z.i. alleszins is gerechtvaardigd; 

Overwegende: dat krachtens art. 13. 1ste lid, der Lager-
onderwijswet 1990 ten behoeve van ouders, voogden of ver/.or-
gers van in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen, die 
deze kinderen openbaar onderwijs dan wel onderwijs van eene 
bepaalde richting wenschen te doen genieten, terwijl de woning 
dier kinderen meer dan 4 K.M. is verwijderd van eene voor hen 
toegankelijke school voor gewoon of voor uitgebreid lager onder-
wijs, waar het door hen gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
desverlang uit de gemeentekas s teun wordt verleend ter tege-
moetkoming in de kosten verbonden aan het bezoeken van een 
op grooteren afstand van de v. oning, doch binnen de gemeente 
of in eene naburige gemeente, gelegen school voor gewoon of 
voor uitgebreid lager onderwijs, waar het door hen gewenschte 
onderwijs gegeven wordt; 
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<lai blijkem de ambtsberichten en hel in het beroepschrift 
gestelde, C. van de Velde zijne kinderen <le bqsondere lagere 
ichool te Bcharendijke beeft doen besoeken, niet omdat hij 
ben bijzonder lerwiji van eene bepaalde richting wenschte te 
doen genieten, maar omdat naar zijne meening bet besoeken 
van de/e sohool door zijne kinderen voor hen met het minste 
ongemak gepaard ging; 

dat derhalve hier niet aanwezig is een geval, op grond waar-
van krachtens de Voormelde wetsbepaling steun uit de gelneente-
kas kan worden verleend; 

dal de raad mitsdien terecht op de aannvrage afwijzend heeft 
beschikt en dit besluit terecht door Gedeputeerde Staten is 
gehandhaafd, 

Gezien de Lager-onderwijswet 1930: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
word n gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 2G Augustus 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van' Onderwijê, 
Kunsten cu Wetenschappen, 

H D T (i K R s 

W i l 
22 September 19*25 

X". 32. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE OBATU GODS, KONINGIN DER 
NEDKELANDEX, i'ni.vsKs VAN OBANJB-NASSAU, EN/. . , ENZ., KNZ. 

Beschikkende on het beroep, ingesteld door burgemeester en 
wethouders van Eibergen tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 25 Maan 1925, n*. SS L. O., waarbij, 
met vernietiging van hei besluit van den raad der gemeente 
Eibergi n van 18 Januari 1925. aan O. W. Korten, te Zwolle, 
gemeente Eibergen, over het jaar 1924, ten behoeve van zijne 
kinderen, die de Protestantsche school te Groenlo bezoeken, 
eene vergoeding, als bedoeld in ar;. 13. 1ste lid. der Lager-onder-
wijswet 1920, is toegekend wegens extra kleeding en schoeisel, 
benevens voor vervoer, van f 40 per kind: 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 19 Augustus 1925. n°. 746; 

o p de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
'ii Wetenschappen van 17 September 1925. n'. 7111, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen: 

Overwegende: dal bij besluit van 18 Januari 1925 de raad van 
Eibergen aan o . \V, Korten, 'e Zwolle, gemeente Eibergen, over 
liet jaar 192-1 eene vergoeding b gekend, als bedoeld bij 
.ui. 13 der Lager-onderwijswet 1920, van f 19 per kind wegens 
•xira kleeding en schoeisel, benevens een bedrag geiijk aan de 

werkelijk gemaakte kosten v-u> vervoer van zijne leerplichtige 
kinderen naar do Protestantsche school te Groenlo gedurende 
dagen van ongunstig winterweder, tot een maximum bedrag 
van I 90; 

da:, nadat (1. \Y. Korten tegen het raadsbesluit beroep had 
ingesteld hij Gedeputeerde Stalen, de gemeenteraad zich alsnog 
bereid heeft verklaard over 1924 eene tegemoetkoming in de 
kosten van vervoer \ in bovengemelde leerlingen uil te betalen 
fot een bedrag van f 50, makende dit met de vergoeding voor 
extra slijtage van kleeding, ad f 10 per kind, eene som van 
1 S<! uit; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 25 Maart l'.f2.5. mei 
vernietiging van het raadsbesluit van 13 Juni L9S5, hebben be-
paald, dat aan (i \V. Korten over het jaar 1924 ten behoeve van 
zijne kinderen, die de Protest antsehe school te Groenlo bezoeken, 
eene vergoeding wordt toegekend wegens extra kleeding en 
schoeisel benevens voor vervoer van f 40 per kind; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben overwogen, dat hun 
besluit van 23 April 1921 naar aanleiding van een toentertijd 
door den adressant ingesteld beroep is goedgevonden, hem over 
hel jaar 1923, u n behoeve van zijne kinderen, die de Protest anl-
schc school te Groenlo besoeken, eene vergoeding toe ie kennen 
wegens extra kleeding en schoeisel, Jienevens voor vervoer ge-
durende dagen van ongunstig winterweder van f 40 per kind; 

da! er geen termen zijn om bij de berekening der vergoeding, 
waarop (1. W. Korten aanspraak kan maken over 1924, van hun 
besluit van 23 April 1921 af Ie wijken; 

dal de gemeenteraad in beroep aanvoert, dat volgens de beslis-
sing van Gedeputeerde Staten aan (i. W. Korten, ten behoeve 
van zijne 3 schoolgaande kinderen over 1924 eene vergoeding 
dient te worden uitbetaald van f 120, terwijl dit volgens het 
besluit van den raad maximum f 120 zou bedragen; dat het 
besluit van Gedeputeerde Staten geen rekening houdt met de 
werkelijk gemaakte kosten, terwijl hiermede in het raadsbesluit 
wel rekening wordt gehouden; dat bÜ onderzoek is gebleken, dat 
de werkelijk gemaakte kosten over 1924 niet meer dan f 80 in 
totaal bedragen en de gemeente bereid is dit bedrag aan Korten 
uit te betalen; dat, wanneer het besluit van Gedeputeerde Sta ten 
wordt gehandhaafd, Korten dus over 1924 f 40 meer zal ont-
vangen dan de werkelijk door hem gemaakte kosten; 

dat dit in strijd is met art. 13 der Lager-onderwijswet 1920; 
dat verder eene splitsing der vergoeding in 2 gedeelten juister 
wordt geacht, omdat eene vergoeding wegens extra slijtage aan 
kleeding en schoeisel per kind dient berekend te worden en de 
kosten van vervoer gedurende dagen van ongunstig winterweder 
per gezin, omdat vervoerkosten van één of meerdere kinderen 
per kar en paard uiteraard gelijk zullen zijn; 

Overwegende, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
23 April 1924, n°. 220, is bepaald, dat aan G. W. Korten, ten 
behoeve van zijne kinderen, die de Protestantsche school te 
Groenlo bezoeken, eene vergoeding wordt toegekend van f 40 
per kind wegens extra kleeding en schoeisel, benevens voor ver-
voer gedurende dagen van ongunstig winterweder; 

dal een legen dit besluit ingesteld beroep bij Ons besluit van 
10 October 1924, n". 26, ongegron dis verklaard; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun bestreden besluit, met inacht-
neming van Onze uitspraak, de vergoeding over het jaar 1924 
hebben vastgesteld op f 40 per kind : 

dat er geen termen zijn om bij de berekening dezer Vergoeding 
van bovengemelde berekening af te wijken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dó 
geschillen van bestuur. 

s Gravenhage, 22 September 1925. 

W I L H E L M I N A. 

De Milliliter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

l ü T O l l l . 
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XXIIa . 

B E S L U I T van den 23sten Mei 1925 (Staatsblad n°. 199) 
houdende beschikking op het beroep, ingesteld door 
L. M. van lloevt—Leijs , thans wonende te liotter-
dam, tegen hei besluit van Gedeputeerde Btaien van 
Zuidholland, van :t Sept imber 1994, waarhij is beves-
tigd hel besluil \ an den raad van Capelle aan den 
Ussel , val) 15 Mei L094, lot liet verleenen aan haar 
van ongevraagd eervol ontslag uit hare betrekking van 
onderwijzeres aan dt openbare lagere lehool n°. 1 in die 
met ingang van den dag, waarop /ij in bet huwelijk /al 
lijn getreden. 

W H W I L H E L M I N A , m.i ra GRATIE O O M , KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, 1'ltlNSES VAN < )ll AX.1K-N A s s Al', ENZ., H l . , D I S . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door L. M. ven 
Hoeve—Leijs, thans wonende te Kotterdam, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, van 3 September 
1924, waarbij is bevestigd het besluit van den raad van Capelle 
aan den Usse l , van 15 Mei 1924, tot he t verleenen aan haar 
van ongevraagd eervol ontslag uit hare betrekking van onder-
wij/eres aan de openbare lagere school n°. 1 in die gemeente, 
met ingang van den dag, waarop zij in het huwelijk /.al zijn 
getreden; 

Den Bssd van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 4 Maart 1925, n°. 128; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 15 Mei 1925, n°. 2275, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat de raad der gemeente (Japelle aan den 
Usse l bij besluit van 15 Mei 1924 heeft besloten aan de onder-
wijzeres aan de openbare lagere school n". 1 aldaar, Laurina 
Maria Leijs, ongevraagd eervol ontslag uit hare betrekking te 
verleenen, met ingang van den dag, waarop zij in het huwelijk 
zal zijn getreden, daarbij overwegende, dat de onderwijzeres, 
die huwt, de school behoort te verlaten; da t L . M. Leijs bij 
raadsbesluit van 14 April 1924 met ingang van 1 Mei daaraan-
volgende tot onderwijzeres in vasten dienst der gemeente aan 
de openbare lagere school n°. 1 werd benoemd; dat zij vóór dien 
tijdelijk was verbonden aan de openbare lagere school n°. 2 
zijner gemeente ; 

dat zij weliswaar reeds toen verloofd was met haren lateren 
echtgenoot, den onderwijzer O van Hoeve, te Rotterdam, doch 
dat -door haar bij de sollicitatie voor die tijdelijke betrekking is 
verklaard, da t van huwen in de eerste jaren geen sprake zou 
kunnen zijn, als liggende haar huwelijk in eene verre toekomst; 

dat dan ook bij hare sollicitatie naar de betrekking van vast-
aangesteld onderwijzeres aan de openbare lagere school n". 1, 
door de daarbij betrokken autoriteiten als vanzelf sprekend 
werd aangenomen, dat er Voorloopig niet aan een huwelijk 
werd gedacht; 

dat zij op 1 Mei 1924, denzelfden dag, waarop hare benoe-
ming inging, aan de gemeentesecretarie van Capelle aan den 
Usse l de bescheiden heeft opgevraagd, die benoodigd waren 
voor het voorgenomen huwelijk, hetwelk op 21 Mei 1924 is 
voltrokken; 

dat , na een door L. M. van Hoeve—Leijs tegen het Haads-
besluit van 15 Mei 1934 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-
holland ingesteld beroep, dit college bij besluit van 3 Septem-
ber 1934 liet bestreden besluil heeft bevestigd; 

dat van het besluil van Gedeputeerde Staten L. M. van 
Hoeve—Leijs bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het raadsbesluit niet steunt op de wet, en mei «Ie Lager-onder-
wijswet 1920 in strijd is, daar de/e «rel een beletsel vormt om 
krach 'cns algemeeiun regel Ban eene onderwijzeres, die huwt 
en werk/aam is aan eene openbare lagere school, ontslag te 
verleenen op grond van het sluiten van een huwelijk; dat /ij 
door haar ontslag onbillijk en onrechtvaardig behandeld is ; ; 

Overwegende: dat weliswaar de Lager-onderwijswet 1920 
zonder eenig voorbehoud onderwijzeressen, gehuwd of niet, tot 
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het geven van onderwijs in de lagere scholen toelaat en diens 
volgens het enkele feil van het aangaan door haar van een 
huwelijk voor een gemeenteraad geen voldoende aanleiding mag 
zijn eene onderwijzeres ongevraagd te ontslaan; 

dat het evenwel een gemeenteraad vrij s taat zich op het 
standpunt ie plaatsen, dat het niet wensehelijk is eene onder-
wijzeres in vasten dienst te benoemen, van wie verwacht kan 
worden, dat /ij weldra in het huwelijk /al t reden; 

dal mejuffrouw L. M. Leijs, blijkens eene door haar in de 
vergadering van burgemeester en wethouders van Capelle aan 
den Ussel, van 14 Mei 1924, afgelegde verklaring, er volkomen 
mede bekend was, dat de Waad dier gemeente dit s tandpunt 
innam, soodst zij door moedwillig haar voorgenomen huwelijk 
te verzwijgen, op 14 April 1924 hare benoeming heeft ver-
kregen, welke benoeming zij alleen daarom begeerde, om mede 
door bet aan die betrekking verbonden vaste salaris het huwe-
lijk te kunnen sfingisn. waarvoor zij op denzelfden dag der 
aanvaarding van die betrekking, nl. 1 Mei 1924, de benoodigde 
bescheiden opvroeg, soodst de voltrekking reeds op_21 Mei 1924 
kon plaats vinden; 

da t in het onderhavige geval dan ook geen sprake is van een 
ongevraagd ontslag, aan eene onderwijzeres verleend wegens 
het enkele feit van het aangaan door haar van een huwelijk, 
doch wegens de onjuiste voorstelling van zaken, die de onder-
wijzeres willens en wetens bij den gemeenteraad heeft besten-
digd gelaten, ten einde aldus de vaste betrekking te verkrijgen; 

dat onder die omstandigheden he t raadsbesluit, waarbij aan 
L. M. van Hoeve—Leijs uit hare betrekking als onderwijzeres 
aan de openbare lagere school n°. 1 te Capelle aan den Usse l 
ongevraagd eervol ontslag is verleend, gerechtvaardigd is, en 
Gedeputeerde Staten mitsdien dit besluit terecht hebben ge-
handhaafd; 

Gezien de genoemde wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Gedeputeerde S ta t en ' 

van Zuidholland, van 3 September 1924, het daartegen inge-
stelde beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met het rap-
port van Onzen voornoemden Minister in het Staatsblad ge-
plaatst , en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 23 Mei 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten rn Weienschappen, 

.1. T II. 1) E V I S S E R. 

W I L H E L M I N A. 

XXI11 
23 Juni 1935 

X°. 150. 

WI.I W I L H E L M I N A , HM UE GRATIE GODS, KONINGIN: DER 
NEDERLANDEN, 1'RINSES VAN OKAN.IE-NASS U \ ENZ., ENZ., r \ z . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door hel bestuur der 
Vereeniging ..l>e Genestet-school", te Amsterdam, tegen de be-
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 5 Februari 1925, n". 1066, afdeeling L. 0 . F., tot 
vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
onderwijswet 1930, Over bet Jaar 1922, ten behoeve van <le bij-
zondere lagere school te Amsterdam, Prinsengracht 1917; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (Afdeeling voor hel 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 14 April 1925, n". 5751 A ; 

Den Laad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 Juni 1925, n". 439: 

38 
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Op de voordrachl van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 10 Juin 1925, n" 11376, afdeeling Lafer 
(iiulcru ijs Financien; 

Overwegende: dal l>ij bovenvermelde beslissing Onse Minister 
lui bedrag der Bijksvergoeding voor de bovengemelde school 
beeft vastgesteld op f 9660, uil overweging, «lat dé onderwijseree 
.1. Welman, die van 1 Maart tot I Juli 1033 tijdelijk aan de 
sohool wa§ verbonden, ter vervanging van de mei ziekteverlof 
afwezige onderwijsere! II. M. B. D, de Leeuw, gedurende dat 
tijdvak tijdens de lesuren deser school tevens onderwijs gai aan 
het Lyceum voor Meisjes te Ainsterdaiu en dus niet geheel voor 
hel onderwijs aan de ,,De Oenestetschool" beschikbaar was; 
dat dientengevolge de wedde van de onderwijseree J. Walman 
van 1 Maait—1 Juli 1922 niet voor Bijksvergoeding in aanmer* 
iring kan komen: 

dat liet schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het in het lijd-
vak van 1 Maart tot 1 Juli 1922 moeilijk was oene onderwijzeres 
te vinden, die bereid was eene tijdelijke betrekkingaan te nemen; 
dat bovendien door het bestuur, in overleg met den inspecteur 
van het lager onderwijl mejuffrouw Welman is benoemd omdat 
deze vroeger als onderwijzeres aan de ..De Oenestetschool" ver-
bonden i.- geweest; dat bel geven van onderwijs aan het Lyceum 
voor Meisjes geen stoornis gal in de lessen aan de , ,De Genestet-
sehool". omdat mejuffrouw Welman in de uren. dat zij les gaf 
aan het lyceum, vervangen werd door de overige onderwijskrach-
ten aan (Ie ..De < b-nestetschool". die lesuren vrij hadden, terwijl 
in hunne klassen door vakonderwijzeressen teeken- en gym* 
nasi ii klossen werden gegeven; dat bij de benoeming van mejuf-
frouw Welman het schoolbestuur niet wist. dat het geven van 
eenige lesuren elders van invloed zou zijn op de te ontvangen 
\i ijksvergoeding; 

Overwegende: dat naar de bedoeling van de Lager-onderw ijs-
wet als onderwijzers, die het hoofd der school moeten bijstaan, 
alleen die onderwijzers in aanmerking kunnen komen, die ge-
durende den geheelen bij den rooster van lesuren vastgestelden 
schooltijd uitsluitend aan de eene school door dat hoofd bestuurd 
zijn verbonden in dien zin, dat zij gedurende dien geheelen tijd 
voor het aan die school te geven onderwijs beschikbaar zijn, het-
geen niet het geval zou zijn, indien zij gedurende denzelfdon 
tijd, al ware het slechts voor enkele uren, elders verbonden 
waren; 

dat. eooals ook door het appellecrend schoolbestuur wordt toe-
gegeven, de onderwijzeres J . Welman niet gedurende alle door 
den vooster aangegeven schooluren voor de school beschikbaar is 
gew eest; 

dat in verband daarmede geen Rijksvergoeding voor deze 
onderwijzeres kan worden verleend; 

dat ook overigens de Rijksvergoeding met juistheid is be-
rekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 Februari 1925, 
n". lOHti. afdeeling L. O. F . , het bedrag der Rijksvergoeding over 
het jaar 1922 \oor deze school vast te stellen op f 9650. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
^schi l len van bestuur. 

Chamonix, 28 Juni 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S K R. 

W I L H E L M I N A . 

XXIV 
10 Januari I93fi 

N°. 21. 

Wi.i \ \ 11,11 KI.MIXA, au M OKATIK GODS, KOKINOIN DER 
X E D E K I . A N D E X , I'UIXSKS VAN ()UANME- X ASS Af, ENZ., ENZ., IA/ . . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Hulpverleening voor Christelijk Nationaal Bohoolonderwns, te 
Bteenderen, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 September 1921, onder 
anderen tot vaststelling der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderw ijsvvcl 192(1, over het jaar 1923, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Toldijh C 163; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bew aarsehoolonder-
WIJS) van 8 November 1921, n". 5oöï A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 17 December 1924, nu. 1252; 

<)|> de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 Januari 1925, n°. 17185, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel: 

Overwegende: dat Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoedingen over 1923 voor deze school heeft bepaald 
op f 8293.33: 

dal daarbij onder meer is overwogen, dat het aantal leerlingen 
dezer school voor gewoon lager onderwijs, berekend volgens de 
tellingen op de data, genoemd in het 6de lid van art. 28 der 
Lager-onderwijswet 1920, in het jaar 1922 bedroeg 134; 

dat in verband hiermede, krachtens het bepaalde in het 1ste lid 
van art. 28 der ongewijzigde Lager-onderwijswet 1920, juncto 
art. LXIV. S 2. der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 38) 
over het jaar 1923 de Rijksvergoeding kan worden verleend voor 
niet meer dan drie onderwijzers van bijstand; dat dientengevolge 
de wedde van J . A. Douwes niet voor Rijksvergoeding in aan-
merking kan worden gebracht, aangezien anders voor een grooter 
aantal onderwijzers Rijksvergoeding zon worden verleend dan de 
Wet toelaat; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de onderwijzeres 
C. L. Schuddeboon) gedurende het tijdvak van 8 Januari tot 
en met 7 April op medisch advies met ziekteverlof was; dat in 
haar plaats van 6 februari tot en mei 5 April 1923 Johanna 
Adriana Douwes als tijdelijk onderwijzeres aan bovengenoemde 
school verbonden was; dat naar de meening van het school-
bestuur volgens artt . 41 en 66 der Lager-onderwijswet 1920 ook 
voor de laatstgenoemde onderwijzeres aanspraak op subsidie kan 
worden gemaakt : 

Overwegende: dat wel is waar het bestuur der Hulpvereeniging 
voor Christelijk Nationaal Bchoolonderwijs in beroep aanvoert, 
dat de onderwijzeres J . A. Douwes was aangesteld wegens ziekte 
van de onderwijzeres O L. Schuddeboom, die blijkens genees-
kundige verklaring van 8 Januari tot en met 7 April 1923 de 
school niet mocht bezoeken, maar dat hiervan geen melding is 
gemaakt in de door het schoolbestuur ingezonden aanvrage, 
welke als basis voor de berekening der vergoeding moet worden 
aangemerkt, zoodal met deze omstandigheid geen rekening kan 
worden gehouden; dat derhalve voor de tijdelijke onderwijzeres 
J . A Douwes geen aanspraak op Kijksvergoeding kan worden 
gemaakt ; 

dat ook voor het overige het bedrag der Rijksvergoedingen met 
juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijsw et 1920 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 September 1924 
het bedrag der Rijksvergoedingen over 1923 voor deze school vast 
te stellen op f 8293.33. 



103 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast 1111-t de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan aan Hand van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 10 Januar i 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschapyen, 

.1. T II. D l V 1 S S E R. 

XXV. 
24 Januar i 1925 

N°. 83. • 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE OODS, KONINGIN DEU 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
de Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging der Parochie van den 
Heiligen Jozef, t e 's Gravenhage, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 September 1924, n°. 10104, afdeeling L. O. F . , tot vaststel-
ling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Laver-onder-
wijswet 1920, over het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar, Geleenstraat 17; 

GGezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschool-
onderwijs) van 10 November 1924, n°. 5369 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 7 Januar i 1925, n°. 1276 (van 1924); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 Januar i 1925, n°. 382, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1923 voor deze school heeft bepaald 
op f 16 628,34, uit overweging, dat in verband met het bepaalde 
in art. 1, sub /, der wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287), 
de Rijksvergoeding niet kan worden toegekend voor de onder-
wijzers, die na 15 Mei 1925 aan de school in functie zijn ge-
treden boven het aantal, gesteld in art. 28 der Lager-onderwijs-
wet 1920, zooals dat artikel, krachtens art. X I I I der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) wordt gelezen; dat dien-
tengevolge de Rijksvergoeding niet kan worden verleend voor 
de onderwijzeres R. H . C. Dieulefit, aangezien anders de Rijks-
vergoeding zou worden genoten voor een grooter aantal onder-
wijzers van bijstand dan de wet toelaat; dat de omstandigheid, 
da t de onderwijzeres Dieulefit gedurende de maand December 
1923 tijdelijk de functie waarnam van de onderwijzeres M. A. 
Lommers, die afwezig was met inhouding van vol salaris, hierin 
geen verandering brengt; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het op grond 
van art. 28 der Lager-onderwijswet, zooals dat artikel vóór 
1 Januari 1923 luidde, aanspraak kon maken op de Rijksver-
goeding voor een hoofd en vijf onderwijzers van bijstand; dat 
nu wel in art. I, sub f, der wet van van 23 Juni 1923 (Staats-
blad n°. 287) is bepaald, dat geen Rijksvergoeding wordt ver-
leend voor de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 aan de school in 
functie zijn getreden boven het aantal, gesteld on art . 28, zooals 
dat artikel van 1 Januar i 1923—1 Juli 1924 luidde, doch dat 
deze bepaling in het onderhavige geval niet toepasselijk is; dat 
toch zijns inziens de bedoeling van laatstbedoelde bepaling is, 
dat vacautes, welke na 15 Mei 1923 zouden ontstaan, niet ten 
laste van het Rijk zouden mogen worden aangevuld, indien 
daardoor het aantal onderwijzers, gesteld in art. 28, zooals dat 
van 1 Januar i 1923—1 Jul i 1924 luidde, zou worden over-

•ehreden en niet, tooala Onsa afiniatfif interpreteert, dat ook 
buiten aanmerking zouden blijven de onderwijzers, die na 
15 Mei 1923 /.ouden worden aangesteld voor de tijdelijke waar-
neming van een door ontstentenis tijdelijk opengevallen plaats; 

dat voorts naar de mecuing \an bet schoolbestuur de bestre-
den beslissing in strijd is met het bepaalde in art . 97, 1ste lid, 
juncto uit ."><>. Late lid, der wet ; dat toen volgens deze artikelen 
het ltijk behoort te vergoeden da jaarwedden der hoofden en der 
volgens de a r t t . 27 en 28 verplichte onderwijzen, alsmede de 
«li lden van hen, die overeenkomstig ar t . 41 zijn aangewezen 
voor tijdelijke waarneming eener betrekking van onderwijzer of 
van hoofd der aobool; dal ook, wanneer men lioh op het stand-
punt zou stellen, dat de jaarwedden van plaatsverv'angers alleen 
dan door het Hijks behooren te worden vergoed, wanneer zij de 
betrekking waarnemen van bet volgens de ar t t . 27 en 2H ver-
plichte personeel, het salaris van de onderwijzeres Dieulefit ten 
laste van het Rijk kan worden gebracht; dat toch aan de boven-
genoernde school, waaraan zes leerkrachten verbonden waren, 
vijf daarvan volgens de meergenoemde nrtt . 27 en 28 verplicht 
waren; dat het nu niet aangaat om eenvoudig de onderwijzeres 
M. A. Lommers als de zesde, niet verplichte, leerkracht aan te 
merken, doch rekening dient te worden gehouden met het feit, 
dat het schoolbestuur deze onderwijzeres tot het verplichte per-
sonéel rekende, omtrent welk punt alleen het schoolbestuur had 
te beslissen; 

Overwegende: dat art. LXIV, § 2, der wet van 16 Februari 
19239 (Staatsblad n°. 38), zooals dit is gewijzigd door de wet 
van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287), bepaalt , dat van het tijd-
stip af, waarop de eerstgenoemde wet in werking treedt, tot en 
met het jaar 1925 voor de op dat tijdstip bestaande scholen, de 
Rijksvergoeding, bedoeld in de art t . 56 en 97 der Lager-onder-
wijswet 1920, berekend wordt ten behoeve van scholen TOOI 
gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs, als be-
doeld in art. 3 der wet, naar den maatstaf van het getal onder-
wijzers, gesteld in het in het 1ste tot en met het 4de lid van 
art. 28, zooals da t artikel vóór 1 Januar i 1923 luidde, met dien 
verstande, dat buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die' 
na 15 Mei 1923 aan de school in functie zijn getreden boven het 
aantal, gesteld in art. 28, zooals dat thans luidt; 

dat in verband hiermede Jiet schoolbestuur aanspraak kan 
maken op vergoeding der jaarwedden van 6 onderwijzers (het 
hoofd der school daaronder begrepen) met dien verstande, dat , 
aangezien volgens art . 28, zooals dit thans luidt, voor deze 
school het aanta l verplichte onderwijzers, met inbegrip van het 
hoofd, 5 bedraagt, de na 15 Mei 1923 aan de school in functie 
getreden onderwijzeres R. H . C. Dieulefit buiten aanmerking 
behoort te blijven; 

dat ook voor het overige het bedrag der Rijksvergoeding door 
Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het be-
drag der Rijksvergoeding over 1923 voor deze school vast te 
stellen op f 16 628,34. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 24 Januar i 1925. 

W I L H E L M I N A 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 
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XXVI. 
34 Januari 1925 

N'V 84. 

Wil W I L H E L M I N A , lll.l l>K GRATIE (ÏOI)S, KoNI.NGIN DEIl 
KBDSBLAKDBN, P B I N B I S VAN OKAX.IK-Nla iAI , ENZ., n r i . , ENZ. 

Beschikkend* op hel beroep, ingesteld door bel Etoomseh-
Kutholiek Kerkbestuur , ,8 t . Mar t inus" , te Hillegom, tegen de 
beslissing \ üii Onzen Minister van Onder* ijs, Kunsten en weten-
Behappen van 2."> September 1934, n". 8887, afdeeling l-. 0 . F., 
tot vaststelling der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der 
Lager-onderwijswel 1930, over hel jaar 1938, ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, Mariastraat 18; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en hel bewaarschoolonderwijs) 
van U» November 1934, n". 5573 A; 

Den Baad van Btate, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 7 Januar i 1925, n°. 1278 (van 1934); 

Oj> de voordracht van On/en .Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1'* Januari 193S, n°. 380, afdeeling Lager 
< toderw ijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beschikking het bedrag 
der Bijksvergoeding over 1938 voor deze school heeft bepaald op 
t 33 519,16, uit overweging, dat het gemiddeld aantal leerlingen 
dezer school voor gewoon lager onderwijs, berekend volgens de 
tellingen, bedoeld in bet 6de lid van art. 2H der Lajper-onaerwqs-
wel 1930, in bet jaar 1022 bedroeg 348 kinderen; dat in verband 
hiermede krachtens het bepaalde in art. 28, 2de lid, der onge-
wijzigde [jager-onderwijswet 1020. alsmede met inachtneming 
van art. I.X1V, (j 3, der wel van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
3H) de Bijksvergoeding over 1023 kan worden verleend voor niet 
meer dan acht onderwijzers van bijstand: dal in verband hier-
mede hel salaris van C. Klaver over dat tijdvak van 1 Januari— 
31 Augustus 1023 niet voor Bijksvergoeding in aanmerking komt, 
aangezien anders voor een grooter aantal leerkrachten die ver-
goeding zou worden genoten, dan de wel toelaat; 

dat lui schoolbestuur in beroep aanvoert, dat Onze Minister 
hel aantal leerkrachten, dal over het jaar 1023 voor Rijksver-
goeding in aanmerking komt. heefl berekend op grond van art. 
2rt. tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, zooals dit vóór 
1 Januari 1023 luidde, en daarbij is uitgegaan van hel gemiddeld 
getal leerlingen in hel jaar 1022; dal Onze Minister dus blijkbaar 
ten aanzien van het geheele jaar 102:5 heelt toegepast *j 2 van 
art LXIV der wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad 38), zooals 
de/e paragraaf bij art. 1. sub ƒ. eerste lid. der wet van 23 Juni 
1023 (Staatsblad 287) is gewijzigd; dat het schoolbestuur echter 
van oordeel is, dat de door Onzen Minister gevolgde wijze van 
berekening niet kan gelden voor het tijdvak 1 Januar i t m 4 Juli 
1023; 

dat z.i. de vraag, hoeveel leerkrachten over het tijdvak van 
1 Januari t m 4 Juli 1023 voor Bijksvergoeding in aanmerking 
komen, moet worden getoetst aan de wetsbepalingen, welke ge-
durende dat tijdvak gelden, mei name aan de bepalingen van de 
Lager-onderwijswet 1930, nut inachtneming van de daarin bij de 
wel van 16 Februari 1023 (Staatsblad n". 38) aangebrachte wijzi-
gingen, terwijl daarbij buiten beschouwing behooren te blijven 
de bepalingen van de wet van 23 Juni.1023 (Staatsblad n°. 287), 
tenzij Int tegendeel uitdrukkelijk is bepaald; 

da; naar zijne meening ten aanzien van het laatstgenoemd tijd-
vak van toepassing i- S 2 van .ui . LXXV der wet van 10 Februari 
1023 (Staatêblad n'. 88) volgens welke beptling over dal tijdvak 
de Bijksvergoeding kan worden verleend voor bet aantal onder-
wijzers, dat op 31 December 1022 voor die vergoeding in aan-
merking kwam; dat ingevolge het bepaalde in liet 6de lid van 
art 38 der wet, ais grondslag voor de berekening van het aantal 
leerkrachten, dat op 31 December 1022 voor Rijksvcrgoeding in 
aanmerking kwam, behoort ie worden genomen het gemiddeld 
a a n t a l k i n d e r e n , b e r e k e n d n a a r het a a n t a l , dat op 10 M a a r t , 

16 Jun i , 16 September Sf) 16 Uecember 1921 als werkelijk sc hool-
gaundc bekend stond; dut het beduidde gemiddelde getal leor-
lingen hier 375 heeft bedragen, zoodat op grond van het bepaalde 
in art. 97, juncto art. 66, juneto art. 28 der Lugcr-nndcrwijswut 
1020, zooals die vóór 1 Januari 1023 luidde, op 31 December 1922 
een hoofd en negen onderwijzers vim bijstand voor Rijksver-
goeding in aanmerking kwamen; dat het mitsdien van oordcel is, 
il.it het ook over het tijdvak 1 Januari tot en met 4 Juli 1923 
aanspraak bedt op Kijksvergoeding voor cvenbcdoeld aantal 
onderwijzers van bijstand; 

Overwegende, dat art. LXIV, $ 2. der ongewijzigde wet van 
lo Februari 1923 (Staatsblad ir. 88), waarop het schoolbestuur 
zich beroept, de strekking heeft na de inwerkingtreding dezer 
wet gedurende een drietal jaren aan de schoolbesturen de jaar-
wedden van niet minder onderwijzers te doen vergoeden, dan 
Waarop zij krachtens de ongewijzigde Lager-onderwijswet aan-
Bpraak zouden kunnen gemaakt hebben; 

dat een schoolbestuur aan deze bepaling echter niet het recht 
ontleenen kan om, wanneer, zooals hier, ten gevolge van den 
achteruitgang van het Iserlingental, ook het aantal onderwijzers, 
Waarvoor, naar luid van art. 07 der wet, vergoeding kan worden 
toegekend, is gedaald, niettemin voor een grooter aantal Rijks-
vergoeding te ontvangen, op welke meerdere vergoeding ook 
krachtens de ongewijzigde Lager-onderwijswet geen aanspraak 
kan \v orden gemaakt ; 

dat Onze Minister terecht vun oordeel is, dat op grond van het 
ls te en 2de lid, in verband met het 6de lid van art. 23 der onge-
wijzigde Lager-onderwijswet 1920 voor deze school aanspraak 
kan worden gemaakt op vergoeding van jaarwedden van niet 
meer dan 9 onderwijzers, het hoofd der school daaronder be-
grepen; 

dat ook voor het overige het bedrag der Rijksvergoeding door 
Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de genoemde we t : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag der Rijksver-
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-ondrewijswet 1920 over 
1923 voor deze school vast te stellen op f 22 519,16. 

Onze Minister vun Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 24 Januari 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R. 

XXVII 
9 Februari 102:. 

X" 10. 

WH W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door het Rooinscli-
Katholiek Kerkbestuur der parochie van den H. l ' 'ngelmundus, 
te Driebuis, gemeente Yelsen, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 11 
October 1924, n°. 7254, ufd. L. O. F . , tot vaststelling der Rijks-
vergoeding. bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1023.'ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar; 

http://il.it
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Qezien bel advies van 'I*'» Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en hel bewaarschoolonderwijs) 
van 90 November 1924, n*. 5583 A ; 

Den Baad van Btate, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
geboord, advies van 21 Januari 1025. n". [fi; 

op de roordrachl van Oasen Minister van onderwijs, Kunsten 
in Wetenschappen van l februari 1035, n" 1803, afdeeling 
Lager Onderwijl Financieel; 

Overwegende: dat Onse Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing het bedrag der 
Bijksvergoeding over 1938 voor deze tchool heeft bepaald op 
f 10055,84, uit overweging, dat bet gemiddeld aantal leerlingen 
dezer school voor gewoon lager onderwijs, berekend volgeni de 
tellingen, bedoeld in bel 6de lid van art. 98 der fiiiger onnnrwiii 
wei 1030, in bel jaar 1039 bedroeg808 kinderen; dal volgens dit 
aantal kinderen, Krachtens hel bepaalde in bel 9de lid van art. 28 
der ongewijzigde Lager-onderwijswet, alsmede met inachtneming 
van ari. 1AIV, ij 3, der wet van 16 Februari 1038 (Staatsblad 
n". 38), de Bijksvergoeding over L038 kan worden verleend voor 
zeven onderwijzers van bijstand; dat in verband hiermede het 
salaris van A. L. Bekedaui niet voor Bijksvergoeding m aanmer-
Iring komt, aangesien andere voor een grooter aantal leerkrachten 
vergoeding zou worden genoten, dan de wet toelaat ; 

dat liet schoolbestuur in beroep aanvoert, dat Onze Minister 
het aantal leerkraehteii, dat over het jaar 1038 voor Kijksver-
goeding in aanmerking komt. heeft berekend op grond van 
art. 28, 2de lid, der Lager-onderwjjawel 1920. sooaJs dit artikel 
vóór 1 Januari 1923 luidde, en daarbij is uitgegaan van het ge-
niiddeld getal leerlingen in het jaar 1033; dal Onze Minister dus 
blijkbaar ten aanzien van het geheele jaar 1038 heeft toegepast 
S 2 van art. LXTV der wet van 16 Februari 1038 (Staatsblad 
n". 38), zooals deze paragraaf bij art. 1, sub f, 1ste lid, der wet 
van 23 Juni 1838 (Staatsblad n*. 287) is gewijzigd; dat het 
schoolbestuur echter van oordeel is, dat de door den Minister 
gevolgde wijze van berekening niet kan gelden voor het tijdvak 
1 Januari tot en mei 4 Juli 1098; dal z.i. de vraag hoeveel leer-
kraehten over het tijdvak l Januari t ro 4 Juli 1038 voor liijks-
vergoeding in aanmerking komen, moet worden getoetst aan de 
wetsbepalingen, welke gedurende dat tijdvak' golden; mei name 
aan de bepalingen van de Lager-onderwijswel 1030, met inaeht* 
neming van de daarin bij de wei van 16 Februari 1038 (Staats-
blad n". 38), aangebrachte wijzigingen; terwijl «laarbij buiten 
beschouwing behooren te blijven de bepalingen van de wel van 
38 Juni KI23 (Staatsblad n". 287). tenzij hel tegendeel uitdruk* 
keiijk is bepaald; dal naar zijne meening ten aanzien van het 
laatstgenoemde tijdvak van toepassing ia >i '_' van art. LXTV der 
wet van KI Februari 1838 (Staatsblad n" 88), volgens welke 
bepaling over dal tijdvak de Bijksvergoeding kan worden ver-
leend voor het aantal onderwijzers, dat Op .'51 December 1093 
voor die vergoeding in aanmerking kwam; dal ingevolge hel be-
paalde in het 6de lid van art. 28 der wet, als grondslag voor de 
berekening van het aantal leerkrachten, dal op .'il December 1022 
voor Bijksvergoeding in aanmerking kwam. behoor! te worden 
genomen bet gemiddeld getal kinderen, berekend naar hel aan-
tal, dal op 16 Maart, 16 Juni. 16 September en 16 December 
1031 als werkelijk schoolgaande bekend stond: dal bedoeld j.rc-
middeld getal leerlingen hier 830 heeft bedragen, zoodat op grond 
Van hel bepaalde in art. 07. juneto art. 56, juneto art. 38, der 
Lager-onderwijswel 1090, zooals die voor 1 Januari 1038 luidde, 
op :<1 December 1022 een hoofd en acht onderwijzers van bij-
stand voor Bijksvergoeding in aanmerking kwamen; dai hel 
mitsdien van oordeel is. dat hel ook over hel lijdvak 1 Januari 
tot en mei 1 Juli 1038 aanspraak heeft op Bijksvergoeding voor 
evenbedoeld aantal onderwijzers van bijstand; 

dat een schoolbestuur aan deze bepaling echter niet het recht 
Ontleenen kan om, wanneer, zooals bier. lm gevolge van den 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlapen. 1928—1091 >. 

achteruitgang van bel leerlingental, ook het aantal onderwijzers, 
waarvoor, naar luid van art 07 der wet, vergoeding kan worden 
toegekend, is gedaald, nieletmin voor «en grooter aantal Hijks-
vergoeding te ontvangen, op welke oaeerdere vsrgoeding («»k 
krachtens <le ongewijzigde Lager-onderwijswet gen aanspraak 
kan worden gemaakt: 

dal Onze Minister terecht van oordcel is, dat op grond Van het 
lste en 2de lid, in verband met het (>de lul van art. 28 der OUgS 
wijsigde Lager-onderwijswel 1090, door deze schooi aanspraak 
kan worden gemaakt op vergoeding van jaarwedden van niet 
meer dan 8 onderwijzers, hei hootd der school daaronder be-
grepen; 

dat ook voor hei overige het bedrag der Bijksvergoeding door 
Onzen Minister mei juistheid is berekend; 

<iezien de genoemde wet; 

Hebben goedgevonden en verslaan: 

niet handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 Oetober 1924, 
n°. 7254, afd. L. O. F., het bedrag der Bijksvergoeding over 1038 
voor deze school vast te stellen op f 10 088,84. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Qravenhage, o Februari 1035. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R. 

W I L H E LM I N A. 

XXVIII. 
10 Februari 1025 

N°. 17. 

Wi.i WILHELMINA, BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
XEDERI.AXDKN, 1'KINSKS VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het lioomseh-
Katholiek kerkbestuur der parochie van den Heiligen Cyriacus, 
te Hoonhorst. gemeente Dall'sen, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 September 1024, tol vaststelling der Bijksvergoeding be-
doeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1020, over het jaar 
1923, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar; 

(iezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonder-
wijs)) van 20 November 1924, n°. 5577 A; 

Oen Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 21 Januari 1025, n". 14; 

Op de voordracht van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en wetenschappen van 5 Februari 1925, n°. 1300, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking het bedrag 
der Bijksvergoeding voor de bovengenoemde school heeft be-
paald op f 5424,88, daarbij overwegende, dat de vraag. d<X)r 
hoeveel onderwijzers het hoofd eener in den loop van het jaar 
geopende school behoort te worden bijgestaan, en wier salaris 
voor Bijksvergoeding in aanmerking komt, uitsluitend wordt be-
heerscht door de uitkomst \an de tellingen, berekend volgens 
het 7de lid van art. 98 der Lager-onderwijswet 1020, zooals dat 
krachtens art. XIII der wet van 16 Februari 1938 [Slaatublul 

27 
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n°. 38) en latex krachtens art. 1 der wil van 28 Juni 1038 
(Staatsblad n°. 287) wordt gelezen; dat deze op 80 Deoember 
1922 geopende school voor gewoon lager onderwijs op 31 Januari 
1928, 10 Maart 1923 en 16 Juni 1923 telde respectievelijk 70, 
72 en 79 kinderen; dat het gemiddelde der tellingen, geldende 
voor het eerste en tweede kwartaal 1923, bedroeg respectievelijk 
70 en 72 leerlingen; dal hel gemiddelde der tellingen geldende 
voor het derde kwartaal (nl. van 1 Juli—5 Juli 1923) aanwijst 
het getal 73; terwijl van 5 Juli at het aantal leerlingen op den 
laataten dag der maand volgende op die der opening (in easu 
31 Januar i 1923) als maatstaf dient; dat voorts het eerste lid 
van art. 28 der Lager-onderwijswet, zooals dat artikel wordt 
gelezen krachtens art . X I I I der wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 38) m e t betrekking tot de berekening van het 
aantal onderwijzers van bijstand dat voor Kijksvergoeding in 
aanmerking komt, toepassing behoort te vinden; da t in verband 
hiermede de Kijksvergoeding voor niet meer dan éY-n onder-
wijzer van bijstand, over een vol jaar, kan worden verleend; 
dat bovendien het salaris van de onderwijzeres Stokkermans van 
1 Juli tot en met 4 Juli 1923 voor die vergoeding in aanmerking 
komt; dat bet salaris van deze onderwijzeres van 8 Mei—1 Juli 
1923 en van 5 Juli—31 December 1923 niet voor Kijksvergoeding 
in aanmerking komt, aangezien anders die vergoeding over dat 
tijdvak voor een grooter aantal leerkrachten zou worden ge-
noten dan de wet toelaat ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het de opvat* 
ting van Onzen Minister in strijd acht met de wet en daartegen-
over stelt, dat met betrekking tot het tijdvak 1 Januar i tot en 
me 4 Juli 1923 toepasselijk is he tbepaalde in art. LXIV, § 2, 
der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), zooals deze 
paragraaf vóór het in werking treden van de wet van 23 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 287) luidde, terwijl ten aanzien van het 
tijdvak 5 J u h tot en met 31 December 1923 het bepaalde in 
art. 1, sub ƒ, eerste lid, van laatstgenoemde wet in acht ge-
nomen behoort te worden; dat het niet begrijpt op grond van 
welk wetsartikel Onze Minister de beide laatstgenoemde bepa-
iingen, welke toch krachtens haar karakter van overgangsbepa-
lingen geacht moeten worden van toepassing te zijn op alle 
scholen, welke vóór het tijdstip van inwerkingtreding dier bepa-
lingen (onderscheidenlijk 1 Januar i en 5 Juli 1923) reeds be-
stonden, ten aanzien van deze, op 30 December 1922 geopende 
school, eenvoudig buiten werking stelt ; dat het uit de over-
wegingen, welke aan de beslissing ten grondslag liggen, meent 
te mogen afleiden, dat Onze Minister de genoemde overgangs-
bepalingen niet van toepassing acht op scholen, welke vóór het 
tijdstip van inwerkingtreding der wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n". 38) (1 Januari 1923) wel reeds bestonden, doch 
ten aanzien waarvan eerst na dat tijdstip, in dit geval op 
31 Januar i 1923, kon worden vastgesteld hoeveel leerkrachten 
aan die scholen verplicht waren; dat het echter van oordeel is, 
dat bij de beantwoording van de vraag, of de bovenbedoelde 
overgangsbepalingen al of niet toepasselijk zijn, niet behoort te 
worden uitgegaan van den datum, waarop kon worden geconsta-
teerd, hoeveel leerkrachten aan de school verplicht waren, doch 
uitsluitend dient te worden nagegaan of de school bij het inwer-
kingtreden van de wet, waarbij die overgangsbepalingen tot 
stand zijn gekomen, al dan niet bestond; dat verder het ant-
woord o]» de vraag, hoe groot het aantal onderwijzers was, dat 
op 31 December 1922 voor Kijksvergoeding in aanmerking 
kwam, onmogelijk anders kan luiden d a n : drie leerkrachten; 
dal dit aantal wel eerst door de telling der leerlingen op 
31 Januari 1028 kon worden bepaald, maar niet van 31 Januari 
af. doch van de opening der s( hooi af. 30 December, voor Kijks-
vergoedins in aanmerking kwam; dat na de infunctietreding 
van de onderwijzeres Stokkermans op 8 Mei 1923 „he t minimum 
aantal ondel wijzers, gesteld in het bij deze wet gewijzigd art. 2 8 " 
werd overschreden; dat ingevolge art. LXIV, § 2, der wel van 
10 Februari 1923 de Kijksvergoeding ,.dienovereenkomstig be-
rekend" wordt, omdat door de infunctietreding van de onder-
wijzeres Stokkermans geen grooter aantal enderwijzers dan op 
31 December 1922 voor Kijksvergoeding in aanmerking komt, 
aan de school werkzaam was; dat het derhalve van meening is, 
dat het over het geheele tijdvak 8 Mei t / m 31 December aan-
spraak kan maken op de Kijksvergoeding voor de onderwijzeres 
Stokkermans, over de periode 8 Mei t / m 4 Juli 1923 op grond 
va nart . LXIV, 8 2, der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n". 38), zooals die paragraaf vóór 5 Juli 1028 luidde, en over het 

tijdvak f) Juli t / m 81 December 1923 krachtens het bepaalde in 
art. 1, sub ƒ, eerste lid der wel van 23 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 287); 

Overwegende: dat voor deze op 3 December 1922 geopende 
school, volgens art . LXIV, § 2, der wet van 16 Februari 1923 
(Staatsblad n". 38), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 
23 Juni 1923 (Staatsblad n". 287) aanspraak kan worden ge-
maakt oj) Bijksvergoeding voor een aantal leerkrachten over-
eenkomstig de bepaling van art. 28 der ongewijzigde Leger* 
onderwijswet 1020; 

dat derhalve het schoolbestuur aanspraak heeft op vergoeding 
voor het hoofd en twee onderwijzers van bijstand; 

Gezien de Lager-onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minisier 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag der 
Rijksvergocding voor deze school over het jaar 1923 vast te 
stellen op f6188,17. . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen :s 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravcnhage, 10 Februari 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Ondenvijs, 
Kunsten en ÏYetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R. 

XXIX. 
3 Maart 1925 

N». 49. 

WI.I W I L H E L M I N A , BI.I DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
de Onze-Lieve-Vrouwestichting, te Amersfoort, legen de beslis-
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 29 October 1924, n*. 14 022, afdeeling Lager Onder-
wijs Financieel, lot vaststelling der Kijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwijswet 1920. over het jaar 1923, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school voor meisjes, aldaar, 
Muurhuizen 1.~>: 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolondcrw ijsl 
van 3 Januar i 192."), n». .">ol8 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Februari 1925, n". 78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 Maart 1925, n". 3128, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij bovengenoemde beslissing het bedrag der 
Kijksvergoeding, bedoeld in srt. 97 der Lager-onderwijswet 1020, 
over hei jaar 1923 ten behoeve van de genoemde school heeft 
bepaald op f 19 948.60, daarbij onder meer overwegende, dat het 
aantal leerlingen over 1922 dezer school voor gewoon lager onder-
wijs, berekend volgens de tellingen op de data. genoemd in 
art . 28. Ode lid. der Lager-onderwijswet 1920. bedroeg 381; dat 
in verband hiermede, krachtens het bepaalde in het 2de lid van 
artikel 28 der ongewijzigde Lager-onderwijswet 1920, juncto 
art. LXIV. S 2. der wel van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), 
wal liet jaar 1923 betreft, de Kijksvergoeding kan worden ver-
lcend voor tien leerkrachten, het hoofd inbegrepen: dat de/e 
vergoeding mitsdien ook kan worden verleend voor C, W. van 
Os over het geheele jaar 1923; 
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dat llt'l schoolbestuur ill beroep aanvoert, dat in (Ie beschik-
king van Onzen Minister wordt medegedeeld, da! voor bel jaar 
Ltto Bijksvergoeding kan worden verleend over tien leerkracht 
len, terwijl gedurende bel l ijdvak 19 April tot en niet 30 Scpteln-
lier 1923 slechts (.t leerkrachten werden vergoed; dat liet bestuur 
daarom meent over dit tijdvak aanspraak op Vergoeding te mogen 
maken rÓOf de onderwijzeres K. A. Klaverveld, ten bedrage van 
I H71.20; 

Overwegende, dat voor dese tohool over het jaar L038 aan-
spraak kan worden gemaakt op vergoeding voor 1 hoofd en voor 
9 onderwijzers van bijstand; 

dat Onze Minister, niet inachtneming hiervan de Kijksvergoe-
ding voor de/e school heeft berekend en met name over het ge-
hcele jaar vergoeding is gegeven voor 9 onderwijzers of onder-
wijzeressen van bijstand; 

dal nu wel van "20 April tot en met 30 September 1923 aan 
deze school geen hoofd is werkzaam geweest, ten gevolge waar-
van gedmende dien tijd geen vergoeding voor het hoofd heeft 
plaats gevonden, doch dit terecht is geschied, omdat mejuffrouw 
Th. A. van Dam, die gedurende deze periode tijdelijk was belast 
met de waarneming van het hoofdschap, niet als hoofd der school 
voor vergoeding in aanmerking kon komen, daar zij den daarvoor 
vereischten leeftijd niet bezat en niet in het bezit was van de 
hoofdakte; 

dal voor haar dus slechts vergoeding kan worden gegeven als 
onderwijzeres van bijstand en dit ook gedurende het geheele jaar 
is geschied; 

dat alzoo voor 9 onderwijzers of onderwijzeressen vergoeding 
is verleend, en derhalve mejuffrouw K. A. Klaverveld niet meer 
voor vergoeding in aanmerking kan komen; 

dat overigens het bedrag der Rijksvergoeding door Onzen 
Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 
October 1924, n°. 14 022, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, 
de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920 over het jaar 1923, voor deze school vast te si ellen op 
f 19 948,60 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 3 Maart 1925. 
W I L H E L M I X A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R . 

XXX. 
3 Maar! 1935 

H». 50. 

W u W I L H E L M I N A , i>u DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAXJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bes tuur der 
Veraenigms tot stichting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel te Ouderkerk aan den IJssel , legen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
(5 November 1924, n°. 10 004, afdeeling Lager Onderwijs Finen-
eieel. tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1023 ten behoeve van de 
bijzondere lagen' school aldaar, Lageweg A 180; 

Gaaien bel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bel 
algemeen vormend lager lerwiji en bel bewaarschoolonderwijs) 
van :; Januari 1U2Ö. n". 5616 A; 

Den Baad van Btate, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Februari LOSS, n". 76; 

Op de voordracht van On/en Minister v m Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 Maart 1925, n". 3130, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende: lat Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking bet bedras 
der Bijksvergoedingen over 1038 voor dese school beeft bepaald 
op f 7880,24; 

dat daarbij onder meer is overwogen, dal ingevolge het be-
paalde in Ons besluit van 30 December 1922 (Staatsblad n°. 770) 
het salaris en mitsdien ook de Bijksvergodeing over 1923 voor de 
onderwijzeres Chr, van Ltivpen f 1434,10 bedraagt; 

dat hel schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de genoemde 
onderwijzeres is geboren 5 December 1903 en aan de school in 
diensi gel reden op 16 Juni 1922; dat haar jaarwedde derhalve 
den Isten December 1033 bedroeg f 1('.(X) + f 100 (voor akte 
nuttige handwerken) = f 1700, verminderd met 2 x f 50 jeugd-
aftrek = f 1600 — 8 pet. klasseaftrek = f 1480; dat nu bij Ons 
besluit van 30 December 1922 (8taat$blad n". 770) de jeugdaftrek 
werd veranderd in f 100 en f 200, in plaats van f 50 en f 100, 
maar dat toen naar zijn meening art. 40 nog van kracht was, 
volgens werk artikel de verandering van salaris alleen kon ge-
Bchieden bij volgende verhoogingen; dat naar zijne ineening het 
salar's dezer onderwijzeres gelijk bleef aan dat wal zij in Decem-
ber 1922 genoot, zoodat over het geheele jaar 1923 een salaris 
wordt berekend van f 1480 en het schoolbestuur meent aanspraak 
te kunnen maken op f 45,84 meer dan door Onzen Minister is 
toegekend; 

Overwegende, dal krachtens art. 40 van hel Besoldigings- " 
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n". 37), 
welk artikel over 1923 nog van kracht was. voor de op 1 Juli 1922 
in dienst zijnde ambtenaren de oji dat tijdstip door hen genoten 
wedden gewaarborgd bleven: 

dat op grond van de/e wetsbepaling de bovengenoemde onder* 
wijzeres over 1923 aanspraak kon maken op een jaarwedde van 
ten minste f 1430, zijnde de wedde, door haar op 1 Juli 1922 
genoten; 

dat haar salaris over 1923. met toepassing van Ons besluit van 
30 December L033 (Staatsblad n°. 770). f 1434,10 bedraagt, welk 
bedrag hooger is dan de wedde, haar bij art. 40 van het Bezoldi* 
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad 
n°. 37) gewaarborgd; 

dat aan dil artikel geen aanspraak op meerder salaris kan 
worden ontl( end; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de beslissing van On/en Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 0 November 1914. 
n°. 10 604, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1923 voor deze school vast te stellen op 
f 7886,24. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 3 Maart 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten rn Wetenschappen, 

.1. T II. I) I V I S S E R . 
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XXXI. 
8 Maart 1925 

N". 51. 

WI.I WILHELMINA, BIJ DI ORATU GODS, KONINGIN DEK 
NBDBBLANDIM, PsiMSBS VAM OKAN.IK-XASSAI -, K.sz., UT!., KNZ. 

Beschikkende op lui beroep, ingesteld door bel bestuur der 
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen voor 
lager en moor uitgebreid leger onderwijs op Gereformeerden 
grondslag, te Leiden, tegen de beslissing van Onzen Minister 
\;in Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van L8 October 
1924, n". KHHil, afdeeling L. O. F., tot vaststelling der liijksver-
soeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet, over het 
jaar 1923 'uu behoeve win de bijSOOdere lagere school aldaar, 
Hooglandselie Kcrkgracht 2</ ; 

(ie/ieii het advies van den Onderwijsraad (ufdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonder-
wijs) van 19 December 1024, n°. 5500 A; 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Februari 10*25, n°. 73; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 Maart 1925, n°. 8182, afdeeling Lager 
< )ndcr\vijs Financieel; 

Overwegende: dat On/e Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
iler Hijksvergoeding over 1923 voor deze school heeft bepaald 
oj) f 21 248,21, uil overweging, dat de vraag door hoeveel 
onderwijzers het hoofd dezer op 1 Januari 1922 geopende school 
voor gewoon lager onderwijs in 1923 behoort te worden bijge-
staan en wier salaris voor Hijksvergoeding in aanmerking komt, 
wordt beheerscht door de tellingen volgens het zesde lid van 
art . 28, zooals dat lid van 1 Januar i—5 Juli 1923 wordt gelezen 
krachtens art. X I I I der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 88) en van 5 Juli 1923 af, zooals dal lid wordt gelezen krach-
tens art. 1 der wet van 23 Juni 1923 (Staatxblad n°. 287); dat 
blijkens opgaven van het schoolbestuur o]) 16 Maart 1922, 
Ifl Jun i 1922, IC September 1922, 16 December 1922, 16 Maar t 
1928 en 16 Juin 1923 respectievelijk 219, 233, 221. 223, 216 en 
289 leerlingen als werkelijk ter schoolgaande bekend stonden; 
dat volgens de tellingen, berekend naar het aantal leerlingen, 
dat in de onmiddellijke voorafgaande vier kalenderkwartalen als 
werkelijk schoolgaande bekend stond, het gemiddeld aantal kin-
deren van 1 Januari—1 April 1923 bedraagt 231; 1 April—1 Juli 
1923 bedraagt 223; I Juli—5 Juli 1923 bedraagt 224, terwijl te 
rekenen van 5 Juli 1923 af het aantal leerlingen, berekend naar 
het gemiddelde van het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar 
bedraagt 231; dat in verband met liet 2de lid van art . 28 der 
ongewijzigde I .agi-r-ondcrw ijsw et 1920, juncto art. LXTV, § 2, 
der wet van 16 Februari 1923 (Staatxblad n". 38) van 
1 Januari—I April 1923 en van 5 Juli—31 December 1923 voor 
zes onderwijzers van bijstand en van 1 April— 5 Juli 1923 voor 
niet meer dan vijf onderwijzers van bijstand de Hijksvergoeding 
kan werden verleend; dal dientengevolge het salaris van C. WÜ-
lemse van 1 April—5 Juli 1923 voor de berekening der Rijks-
vergoeding buiten aanmerking moet binven; dat over het tijd-
vak van 1 Januari—1 April en van ."> Juli-—31 December 1923 
zijn salaris en mitsdien ook de Hijksvergoeding bedraagt 
f 1494,1-1; dat de onderwijzers L'. Kapteijn en X. E. Wille res-
pectievelijk op 16 Juli 1923 en 1 Juli 1923 aan de school in 
functie zijn getreden. Ier tijdelijke vervanging respectievelijk 
van de onderwijzers .1. M. de Koning en J . II. den Hengst, die 
met ziekteverlof afwezig waren; dat. vermits «leze beide eerst-
genoemde onderwijzers na 15 Mei lirj.4' aan de school in functie 
traden boven bet aantal, gesteld in art. 28, zooals dat wordt 
gelezen krachtens art. XIII der wet van 16 Febrauri 1923 
(Staattblad n". 88), hunne wedden, nl. die van C. Kapteijn van 
16—.11 Juli 1928 en die van X. E. Wille van 5 Jul i— 31 1 >ecem-
ber 1923 niet voor Hijksvergoeding in aanmerking koint, aan-
gezien anders die vergoeding voor een grooter aantal leerkrachten 
zou worden genoten dan art. 1, sub f. der wet van 23 Juni 1923 
(Staatsblad n". 287) toelaat; dat de wedde van X. B. Wille van 
1 tot en met 1 Juli 1928 vuur Hijksvergoeding in aanmerking 
komt tot een bedrag van f 14.44; 

dat hst schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de jaarwedde 
van den onderwijzer C. Willemse zijns inziens gedurende het 
geheelc jaar 1023 voor Hijksvergoeding in aanmerking moot 
worden gebracht ; dal toch krachtens art. LXTV van de wet van 
16 Februari 1923 (Staatxblad n". 38) gedurende de jaren 1923— 
1925 recht beslaat op de vergoeding v ; m het aanlal leerkrachten, 
dat op 31 December 1922 voor Hijksvergoeding in aanmerking 
kwam, dit is op 1 hoofd en 6 onderwijzers van bijstand en dat 

I dus krachtens dit artikel over geen enkele periode van 1923 dit 
aantal kan dalen beneden het genoemde cijfer van 1 + 6; dat 
bovendien op het tijdstip — nl. I Januar i 1923 — waarop het 
Instuur den onderwijzer C. Willemse ontslag had moeten ver-
leeiien, zulks in verband niet den opzegtermijn van 3 maanden, 

j de wet van 16 Februari 1923 (Staatxl>lail n". 38) .krachtens 
welke deze onderwijzer overcompleet werd, nog niet was uitge-

! geven; dat voorts n a a r d e ineening van het schoolbestuur, waar 
over het tijdvak 5 Juli—31 December 1923 de Hijksvergoeding 
wordt onthouden voor de tijdelijke, ter vervanging van een 
zieken onderwijzer aangestelde onderwijzeres X. B. Wille, het 
in strijd is met de wet om de Hijksvergoeding voor de van 
16 Juli—31 Juli 1923 ter vervanging van den tweeden zieken 

'r onderwijzer aangestelden onderwijzer C. Kapteijn, eveneens niet 
' voor Hijksvergoeding in aanmerking te doen komen; da t immers 

wel mejuffrouw X. E . Wille na 15 Mei 1923 in functie trad boven 
I het aantal (1 -f- 5) , gesteld in art . 28, zooals da t luidt na 

1 Januar i 1923, doch dat toen op 16 Juli 1923 de onderwijzer 
; C. Kapteijn in functie trad, dit was ter vervanging van een 

onderwijzer die ook, volgens de na 1 Januar i 1923 geldende 
1 redactie van art. 28 verplicht was, en de vergoeding voor diens 

wedde krachtens art. 56, juncto art. 41 dus voor 's Rijks reke-
, n i n g k o m t ; 

Overwegende: ten aanzien van de niet-toekenning van Rijks-
• vergoeding van de wedde van den onderwijzer C. Willemse, van 

1 April 1023—5 Juli 1923; dat art. LXIV, § 2, der ongewijzigde 
! wet van 16 Februari 1923 (Staatxblad n°. 38), waarop het school-
; bestuur zich beroept, de strekking heeft na de inwerkingtreding 

dezer wet gedurende een drietal jaren aan de schoolbesturen de 
jaarwedden van niet minder onderwijzers te doen vergoeden, 

1 dan waarop zij krachtens de ongewijzigde Lager-onderwijswet 
aanspraak zouden kunnen gemaakt hebben; 

dat Onze Minister terecht van oordeel is, dat in verband met 
het 6de lid van art. 28 der Lager-onderwijswet 1020, zooals dit 
artikel luidde krachtens art. X I I I der ongewijzigde wet van 
16 Februari 1023 (Staatsblad n°. 38), voor deze school over het 
tijdvak van 1 April tot 5 Juli 1023 aanspraak kan worden ge-
maakt op vergoeding van niet meer dan 5 onderwijzers van 
bijstand; 

dat het schoolbestuur subsidiair heeft aangevoerd, dat op het 
tijdstip, waarop de ten gevolge van de wet van 16 Februari 1023 
(Stadxhlad n°. 38) overcompleet geworden onderwijzer C. Wil-
Icinse had moeten zijn opgezegd, de hierbedoelde wet nog niet 
was uitgegeven; dat echter op deze omstandigheid niet m e t 
grond een beroep kan worden gedaan, aangezien §. 1 van art. 
LXIV dezer wet uitdrukkelijk bepaalt, dat zij op 1 Januar i 1023 
in werking t reedt ; 

Overwegende^ wat betreft de niet-toekenning van Rijksver-
goeding voor de wedde van den van 16—31 Juli 1023 aan de 
school verbonden tijdelijken onderwijzer C. Kapteijn; dat art. 
LXIV. § 2, der wet van 16 Februari 1923 {Staatsblad n°. 38), 
zooals dit is gewijzigd door de wet van 23 Juni 1928 {Staatsblad 
n°. 287), bepaalt, dat van het tijdstip af, waarop de eerstge-
noemde wet in werking treedt, tot en met het jaar 1025 voor de 
op dat tijdstip bestaande scholen, de Rijksvergoeding. bedoeld 
in de ar t t . 56 en 97 der I ager-onderwijswet 1920, berekend 
wordt ten behoeve van scholen voor gewoon lager onderwijs en 
uitgebreid lager onderwijs als bedoeld in art. 3 der wet, naar 
den maatstaf van het getal onderwijzers, gesteld in het 1ste tot 
en met het 4de lid van art. 28, zooals dat artikel veV>r 1 Januari 
L928 luidde, met dien verstande, dat buiten aanmerking blijven 
de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 aan de school in functie 
zijn getreden boven het aantal gesteld in art. 2H. zooals dat 
thans luidt: 

dat aangezien de onderwijzer C. Kapteijn den I6den Juli 1928 
in functie is getreden boven het aantal in art. 28. zooals dat 



Bijlage D. | 2 6 . 3. Onderwijsverslag 1025—1926. (Lager onderwijs.) TweeÖB Kamer. 109 

luidde kracht iiis art. XIII der wel \ an 1(5 Februari 1923 
(Staatêblad n". 88), VOO* dezen onderwijzer mitsdien geen 
Rijksvergoeding Kan WOrdAD toegekend; 

dat daaraan niet aftloet, dat de genoemde onderwijzer was aan-
gesteld ter vervanging van een verplichten onderwijzer, aan wien 
ziekteverlof was verleend; 

dat ook voor het overige het bedng der Rijksvergoeding door 
Onzen .Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

in"I handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 October 
1924, n". 8889, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het be-
drag der Rijksvergoeding over 1923 voor deze school vast te 
stellen op f 21 248,21. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ;s 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's üravenhage, 3 Maart 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

W I L H E L M I N A . 

XXXII 
26 Maart 1936 

X°. 29: 

Wi.i WILHELMINA, BIJ M ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk Lager en meer uitgebreid lager 
onderwijl voor jongens en meisjes te Amsterdam, tegen de be-
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 21 November 1924, n°. 8162, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijksvergoeding, be-
doeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920. over het jaar 1923 
ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Jan Luyken-
straat 19 en van der Yddeslraat 10: 

Qezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voorliet 
algemeen vormend lager onderwijs en bel bewaarsehoolonderwijs) 
van 38 Januari 1925, n". 6648 A; 

Overu agenda, dat bij de bestreden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in hel, 
bij art. 11 van Ons besluit van 81 December 1920 (Staatsblad 
n°. B8S) bedoeld formulier, model (J: 

dal een beroep op de omstandigheid, dat de invullidg van dit 
firmulier ook op andere wijze, dan door het schoolbestuur ia 
gedaan, had kunnen geschieden, geen aanleiding mag geven af 
te wijken van de bovengemelde opgaven, welke als basis voorde 
aanvrage om Rijksvergoeding moeten worden beschouwd; 

dal derhalve de beschikking van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen behoort te worden gehand-
haafd ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

mei handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten an Wetenschappen van 21 November 1921, 
n°. 8162, afdeeling Lager Oonderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 voor deze school vast te stellen op f 34 106. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

's Gravenliage, 26 Maart 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

W I L H E L M I N A . 

XXXill. 
20 April 1925 

N<\ 11. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DBR 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op bet laroep. ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van den H. Vincentiua ii Paulo, te Amsterdam, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 December 1924, n°. 8136, afdeeling 
L. O. F., tot vaststelling «Ier Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school, aldaar. Nieuwe Leliestraat 169; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en hel beu aarschoolonderwijs) 
van 6 Februari 1925, n". 5668 A : 

Den Raad van State, afdeeling VOOT de geschillen van bestuur, Den Raad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
boord, advies van II Maart 1925, n'\ 146; > gehoord, advies van 36 Maart 1925, n". 173: gehoord 
Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 

en Wetenschappen van 21 Maarl 1936, n". 4800, afdeeling Lager 
< )nderu ijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen in zijne bovengemelde beschikking het bedrag 
iler Rijksx'ergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet j 
1920. over het jaar 1938 voor de bovengenoemde school heeft 
bepaald op f 84 RH',: 

dal bel appelleerend schoolbestuur in beroep aanvoert, dal bel 
recht heeft op Rijksvergoeding VOOT de onderwijzers, die de | 
hoogste salarissen genoten; dal hiermede in de aanvrage geen 
rekening is gehouden; dat bet daarom alsnog over het tijdvak 
I September ,'!l December vergoeding verzoekt VOOT de leer- ] 
krachten i. C. F. Jagtenberg en K. zdenberg in plaats van 
l'b. 11. van der Kooi en G. Warnink; 

Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1928—1929. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 14 April 1935, n". 6508. afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking hel bedrag 
der Rijksvergoeding over 1923 voor deze school beeft bepaald op 
f 85 534 uii overweging, dat hel aantal leerlingen dezer school 
voor gewoon lager onderwijs, berekend volgens de tellingen op de 
data. genoemd in hel zesde lid van art. 28 der Lasicr-onderw ijs-
wet 1920. in hei jaar 1922 bedroeg 168: dal volgens dit aantal 
kinderen, krachtens bel bepaalde in bel 2de lid van art. 28 der 
ongewijzigd) Lager-onderwijswet 1920, juncto art. LXIY. $ 2, 
der wel van 16 Februari 1928 (8taatablad n". :58i over bel jaar 
1923 de Rijksvergoeding kan worden verleend voor elf .ie tl rjKs vergoeding Kan worden verleend voor elf onder 
wijzers van bijstand, behoudens in-fiincl ie-t reding na 15 Mc 
1938, dal dientengevolge het salari van den t i jdel i jken 

ei 
nder-
38 
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wijzer II. A. van Westerop eerst van l Mei 1038 af en dal van 
den onderwijzer C. P . J . Saaien niet voor Rijksvergoeding In 
aanmerking kan komen, aangezien andera die vergoeding voor 
een groot er aantal leerkrachten sou worden genoten dan art. I, i 
siih ƒ, der wei van 38 Juni 1923 (BtaaUblad n°. 387) toelaat; dal 
deze vergoeding voorden onderw Vy/.w II. A. van Westerop over 
bei tijdvak 1 Mei tot en mei 80 November 1038 moei worden 
bepaald op f 810.66; 

dai van de beslissing van Onzen Minister het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoelende, dat in deze door j 
Ony.cn Minister in strijd is gehandeld met de Steeds gevolgde 
gewoonte om de leerkrachten met de hoogste jaarwedden voor \ 
vergoeding in rekening te brengen en mitsdien de >uhsidiebepa-
lingen niet zoo voordcelig zijn toegepast als mogelijk was; dat ; 
immers over gemeld lijd vak de jaarwedde van den onderwijzer | 
I'. O •'. Smiera hooger waa dan van den onderwijzer Kuyt; dat j 
de overgangsbepaling van de wei van 38 Juni 1023 (Slaafublad 
n°. 287) — dat leerkrachten, die na 15 Mei 1023 in functie zijn i 
getreden, buiten berekening blijven —• ter zake geen bezwaar 
behoeft op te leveren, vermits die overgangsbepaling op ge- i 
noemde school slechts van toepassing is tot 1 December 1023: 

Overwegende, dai bij de bestreden beslissing van Onzen j 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in liet j 
bij art. 0, 1ste lid, van Ons besluit van 1 September 1038 (Slaatx- -
blad n". 482) bedoelde formulier, model G, hetwelk als basis voor j 
de aanvrage om vergoeding moet worden beschouwd; 

dat uit di ze opgave niel blijkt wie der onderwijzers van bij- I 
stand door hei schoolbestuur als verplicht of als onverplicht moet 
worden aangemerkt ; 

da; Onze Minister in zijne bovenvermelde beslissing de Itijks-
vergoeding heeft toegekend voor de jaarwedden vnn het aantal 
onderwijzers, waarop het schoolbestuur krachtens de wet aan-
spraak kan maken; 

dat daaraan niet afdoet, da t de jaarwedde van den onderwijzer 
C. P. I. Smiera hooger is dan die van den onderwijzer -T. M. C. 
Kuyt ; 

(iezien de Lager-onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 
December 1024, n°. 8136, afdeeling L. O. F . , het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1023 voor deze school vast te stellen op 
f 35 524. 

Onze Minister vnn Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Hel l.oo. 20 April 1925. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Weienschappen, 

•I. T H . D E V I S S E R . 

XXXIV. 
30 Ai ril LOSS 

X°. 12. 

W H W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN' DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAN.IE-XASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tol bevordering van Christelijk Bchoolonderwijs voor 

d Amsterdam, te Amsterdam, tegen de beslissing van 
Onzen Mini-ter van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
t December 1034, n°. 8174, afd. L. 0 . F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1020. 
voor het jaar 1023. ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aldaar. Liudengracht 88 /86; 

' iezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor Int 
nlgemeen vormend lager onderwijs en hot bewaarschoolonderwijs) 
van 38 Januari 1035, n°. 564 I A 

Den Baad van State , afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 35 Maart 1025, n". 164; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunst* n 
i ii Wetenschappen vnn 11 April 1036, n". 6606, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende : dat bij bovengemelde beschikking Onze Minister 
van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen bet bedrag der 
Rijksvergoeding over L038 voor de bovengemelde school beeft 
vastgesteld op f 35 404,88 uit overweging, dal het aantal leer-
lingen dezer school voor uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld 
in art. Sbtt, derde lid, dw Lager-onderwijswet 1878. berekend 
volgens de tellingen op de data, genoemd in bet zesde lid van 
art. 28 der Lager-onderwijswet !02(». in hei jaar 1022 bedroeg 
252: dat volgens dit aantal kinderen de Rijksvergoeding kan wor-
den verleend voor /even onderw ijzers van bijstand, n.I. voor vier 
verplichte en drie onverplichte; dat dientengevolge deze ver-
Koeding niet kan worden toegekend voor de onderwijzeres \\ . E. 
M. Smit. aangezien die vergoeding anders voor een groot er aantal 
leerkrachten zou wordi □ genoten dan art. 48/>/« der Lager-onder-
wijswet 1878, j°. art. 301, 3de lid, onder l>. der Lager-onderwijs* 
wet 1020 toelaat ; 

dat bet schoolbestuur in beroep aanvoert, dat wegens lu 
staan van eene vacature op 1 November 1023 de onderwijzeres 
W. E. M. Smit kwam te behooren tot de onverplichte onder-
wijzers van bijstand, waarvoor wel Rijksvergoeding wordt uitge-
keerd; dat de in functie gen-eden onderwijzeres H . Eikenhout 
van af 1 November 1923 als vierde onderwijzeres is te beschou-
wen, waarvoor geen Rijksvergoeding wordt verleend; dat het 
schoolbestuur vermeent, dat net aanspraak mag maken op de 
Rijksvergoeding voor de onderwijzeres W. E . M. Smit over het 
tijdperk van 1 November 1023 tot en met 31 December 1023 tot 
een bedrag van f 816,66; dat daartegenover de 15ijksvergoeding 
voor de onderwijzeres H. Eikenhout over datzelfde tijdvak tot 
eer. bedrag van f 283,33 alsdan komt te vervallen; da t het be-
stuur vermeent alsnog aanspraak te mogen maken op een bedrag 
van f 33,33. zijnde hot verschil tusschen de beide bovengenoemde 
bedragen: 

Overwegende, dat bij de bestreden beelissing van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art. 0, 1ste lid, van Ons besluit van -l September 1023 (Staais-
blad n". 432) bedoelde formulier, model O, hetwelk als basis 
voor de aanvrage om vergoeding moet worden beschouwd: 

dat uit deze opgave niel blijkt, wie ̂ rv onderwijzers van bij-
stand voor Rijksvergoeding in aanmerking moeten worden ge-
bracht : 

dat On . Minisier in zijne bovenvermeldt' beslissing de Rijks* 
vergoeding heeft toegekend voor de jaarwedden van bet aantal 
onderwijzers, waarop het schoolbestuur krachtens de wet aan-
spraak kan maken: 

dat het betoog van het appelleerend schoolbestuur, dat eene 
andere wij/e van berekening der Rijksvergoeding voor bet school* 
bestuur voordeeliger zou zijn. niet te kon doet aan het feit, dat 
bij de bestreden beslissing de Rijksvergoeding overeenkomstig de 
wet is berekend ; 

(Iezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de beslissing \.')\ Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van I December 1921, 
n°. 8174. afd. L. 0 . F., het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld 
in nrt. 97 der Lager-onderwijswet 1020. voor het jaar 1023 voor 
deze school vast te si (Hen op f 25,404,33. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 20 April 1925. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T II. D E V I S S E R . 

http://Ony.cn


wxv. 
90 Apnl 1936 

N°. 18. 

U u W'l 1.111'.],MINA, BIJ DK «iiiAiii; ( ioüs, Koxixcux DB 
N K I > K K I . A . \ I > K N , 1'ltlXSKS VAN O B A X . I K - N A S S Al', KXZ., KX/.., KXZ. 

Beschikkende op hei beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van icholen inet 
den Bijbel ti' Tholen e.o., tegen de beslissing van Onsen Minister 
van Ondenrqs , Kunsten en Wetenschappen van 12 December 
1924, n°. 564, afdeeling L. O. F . , tot vaststelling der Rijksver-
goeding bedoeld in art. 97 der Lager Onderwijswet 192, over hel 
jaar 1938 ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Boschstraat 16; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonder-
wijs) van 29 Januari/ .5 Februari 1925, n°. 5670 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 25 Maart 1925, n". 174; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijl, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 April 1925, n°. 6504, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijn evengenoemd besluit het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923, voor deze school heeft vastgesteld op 
f 11 026,50, daarbij overwegende, dat het aantal leerlingen dezer 
school voor gewoon lager onderwijs, berekend volgens de tel-
lingen Benoemd in het zesde lid van art. 28 der Lager-onderwijs- | 
wet 1920, in het jaar 1923 bedroeg 110; dat volgens dit aantal 
kinderen krachtens het bepaalde in art. 28 der ongewijzigde 
Lager-onderwijswet 1920. juneto art. l.XIY, § 2, der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n \ 38) over het jaar 1923 de 
Rijksvergoeding kan worden verleend voor het hoofd en drie 
onderwij len van bijstand, behoudens infunctietreding na 15 Mei 
1938; dat de onderwijzer B . H . Korfker op 1 Jun i 1923 aan de j 
school in functie trad ter tijdelijke vervanging van het hoofd 
W. van den berg, die van 1 Juni—1 Augustus 1923 met Kiekte* 
verlof afwezig was; dat vermits deze onderwijzer na 15 Mei in 
functie trad boven het aantal, gesteld in art. 28, zooals dat 
wordt gelezen krachtens art. X I I I der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38), zijne wedde niet voor Rijksvergoeding 
in aanmerking komt, aangezien anders die vergoeding voor een 
grooter aantal leerkrachten zou worden genoten dan art . 1, 
sub ƒ. der wet van 23 Juni 1938 (Staatsblad n". 287) toelaat; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het salaris, uit-
gekeerd aan B . II . Korfker, die van 1 Juni—1 Augustus 1923 j 
tijdelijk was aangesteld ter vervanging van het hoofd W. van 
den Berg met ziekteverlof afwezig, niet door het Rijk wordt j 
vergoed; dat het echter gaarne zag, dat ook dit salaris onder 
de vergoeding werd begrepen; 

Overwegende: dat in het tijdvak, waarin de onderwijzer B. H . 
Korfker met de waarneming der betrekking van hoofd der school l 
was belast, W'. van den Berg, hoofd der school was, soodat 
alleen voor dezen laatste aanspraak op de vergoeding als hoofd 
kan worden gemaakt; 

dat ingevolge art. I.XIY. § 2, der wet van 16 Februari 192.! 
(Staatsblad n°. 38), zooals dit is gewijzigd bij de wet van 38 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 287), voor B . H. Korfker ook als surnum -
rair onderwijzer geen aanspraak op vergoeding kan worden ge-
maakt , aangezien hij eerst na 15 Mei 1923 in functie is ge-
treden ; 

Qesien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 12 December 1924, 

n°. 5604, afd. L. O. 1'., lat bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der l.ager-onderw ijswcl 1990, Over liet jaar 1938, voor 
deze School vast te stellen Op t 11 036,00. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 20 April 1925. 
W I I. II E I. M I X A. 

Dé Min in* r van onderwijs. 
Kunsten in Wetentohappen, 

J. T H . D l V I I I I B. 

XXXYI 
27 April 1935 

N°. 28. 

WH W I L H E L M I N A , BIJ Dl UKATIE GODS, KOXIXOIX DKR 
XKDKRI.AXDEN', P M X S S S VAX OHAWK-XASSAI", I:XZ., m . , KXZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van den 11. Yincentius a paulo, te Amsterdam, tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen van 4 December 1934, n*. 8138, afdeeling l.uger 
Onderwijs Financieel, tol vaststelling der Rijksvergoeding, be-
doel din art. !>7 der Lager-onderwijswet 1930, over het jaar 1923, 
ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 1ste Keuene* 
niusstraat 32; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van .". Februari 1925. n" 5664 A; 

Den Raad van State , afdeeling voorde geschillen van bestuur. 
gehoord, advies van 1 April 1925. n°. 175; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 21 April 1935, n". 7876, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel. 

Overwegende: dal Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding over 1923 voor bedoelde school 
heelt bepaald op f 21 501.28, uit overweging, (lat het aantal 
leerlingen dezer school voor gewoon lager onderwijl, berekend 
volgens de tellingen op de data. genoemd in het zesde lid van 
art. 28 der Lager-onderwijswet 1920, in het jaar 1022 bedroeg 
818; dal volgens dit aantal kinderen, krachtens hei bepaalde in 
het tweede lid van ar:. 28 der ongewijzigde Lager-onderwijswet 
1920, juneto ar:. l .XIY. t> 2. der wet van 16 Februari 1923 
[Staatsblad n". 88) over lui jaar 192:> de Rijksvergoeding kan 
worden verleend voor zeven onderwijzers van bijstand. behou-
dena in-functie-treding na 15 Mei 1928; dat vermits de onder-
wijzer F. A. M. Boekelmann op 1 September 1928 in functie 
trad boven hel aantal, gesteld in art. 28, zooals dat wordt ge-
lezen krachtens art. XIII der wet van 16 Februari 1928 (8taats-
blad n". 88), zijne wedde over de maand September 1928 niet 
\oor Rijksvergoeding in aanmerking kooit, aangezien anders die 
vergoeding voor een grooter aantal leerkrachten zou worden ge-
noten, da nart. I. sub f, der wet Van 28 Juni 1923 [8taatsblad 
n°. 287) toelaat : dat , met inachtneming van het bepaalde bij 
Ons besluit van 80 December 1922 {8taatsblad n". 77<n hel Balaria 
en mitsdien de Rijksvergoeding van den onderwijzer 1'. J . A. 
Bulte over het tijdvak 1 Februari tot en niet 31 December 1923 
moet worden bepaald op f 1329,17; 

dal het BchoolbestUUT in beroep aanvoert, dat met deze beslU-
sing in strijd is gehandeld met de steeds gevolgde gewoonte om 
de leerkrachten met de hoogste jaarwedden voor vergoeding in 
rekening te brengen, en mitsdien de subsidiebepalingen niet zoo 
voordeelig zijn toegepast als mogelijk was; da t immers over ge-
meld tijdvak de jaarwedde van den onderwijzer F. A. M. Hockel-
mann hooger was dan van genoemden Bul te ; dat de overgangs-
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bepaling van de wet van 23 Juni 1923 {Staatsblad n". 387), dal 
leerkrachten, die na Lr< Mei 1923 in functie lijn getreden, buiten 
berekening blijven, ter sake geen beswaar behoeft op l r leveren, 
vermits die overgangsbepaling op genoemde school slechts van 
toepassing is tol 1 September 1928; weshalve het venoek, dat 
over hei tijdvak I September t<>t en met 80 September 1928 
wordl vergoed de jaarwedde van den genoemden 1'". A. M. | 
Bockelmann; 

Overwegende, dal hij de bestreden beslissing van Onsen 
Minister rekening is gehouden mei de opgaven, vermeld in het i 
bij art. 9, lsu- lid, van Ons besluit van 4 September 192;$ 
(Staatsblad n". 482) bedoelde formulier, model G, hetwelk als 
hasis voorde aanvrage om vergoeding moei worden beschouwd; 

dat uit deze opgave niet blijkt wie der onderwijzers van bij-
stand voor Bijksvergoeding in aanmerking moeten worden ge* 
bracht; 

dat Onze Minister in zijne bovenvermelde beslissing de Rijks-
vergoeding heelt toegekend voor de jaarwedden van het aantal 
onderwijzers, waarop het schoolbestuur krachtens de wet aan-
spraak kan maken: 

dat het betoog van het appelleerend schoolbestuur, da t eene 
andere wijze van berekening der Rijksvergoeding voor het school-
bestuur voordeeliger zou zijn, niet te kort doet aan het feit, dat 
hij de bestreden beslissing de Rijksvergoeding overeenkomstig de 
wet is berekend : 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met han'dhaviug van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 4 December 1924, 
n". 8138, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijks' ergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
voor het jaar 1928 voor deze school vast te stellen op f 21 501,28. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Hei Loo, 28 April 192;'). 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T II li II V I S S K It. 

XXXVII. 
27 April 192.". 

N°. 80.. 

WI.I W I L H E L M I N A , m.i DE GRATIS GODS, KONINGIN DER 
N i : m ; i ! l , \ N l ) i : \ , Pltl .VSKS VAN Ol tANIK-X ASSAU, E N Z . , E N Z . , ENZ. 

Beschikkende pp liet beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser, 
Ie Amsterdam, tegen de beslissing van den Minis te rvan Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 December 1924, 
n". 81941, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling 
der Kijksvergoeding. bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1020, over het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar. Spaarndammerstraat 15; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het hew aarschoolonder-
wijs) van 12 Februari 192."., n". 5688 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1 April 1925, n". 217; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
.ii Wetenschappen van 21 April 1925, n». 73608, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onse Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen hij zijne evengonoemde beslissing het bedrag 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager onderwijswet 
1920, over hel jaar 1938, voor deze school heel! bepaald op 
I 12 .'U 1,(17, daarbij overwegende, dat het aantal leerlingen dezer 
school voor Uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in art. 'Ibis, 
derde lid, van de Lagi r-onderw ijswet 1878, berekend volgens 
de tellingen op de data, genoemd in het zesde lid van art. 28 der 
Leger-onderwijswet 1920. in het jaar 1922 bedroeg 099; dat vol-
gciis dit aantal kinderen, krachtens het bepaalde in art. 486w 
der Lager-onderwijswet 1878. juneto art. 201, Bde hd, onder b, 
der Leger-onderwijswet 1920, over het jaar 1923 de Rijksvcrgoe-
ding kan worden verleend voor zestien onderwijzers van bij-
stand, nl. 13 verplichte en ,'i onverplichte; dut dientengevolge 
het salaris van de onderwijzeres C. W. 1'. van der Helm over 
het geheele jaar 1923 voor Rijksvergoeding in aanmerking kan 
komen; 

dal het schooolhestuur in beroep aunnvoert, dat de onder-
wijsrees E. A. V. ven der Linden van 5 t / m 24 Februari 1923 
wegens ziekte afwezig is geweest; dat de onderwijzeres M. A. 
M. Siebelink van 9 t / m 28 April 1923 wegens ziekte afwezig 
is geweest, beiden met behoud van salaris; da t daarvoor door 
het bestuur voor C. W. P . van der Helm 40 dagen salaris was 
aangevraagd; dat het salaris voor genoemde C. W. P . van der 
Helm echter geheel voor Rijksvergoeding in aanmerking bleek 
te komen; da t het bestuur daarom voor de onderwijzeres H . L . 
Niehe, die niet voor Rijksvergoeding in aanmerking kwam, als-
nog aanspraak meent te mogen maken op 40 dagen salaris, zijnde 
f 211,11; 

Overwegende: dat bij de besterden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
formulier, model E ; 

dat onder deze opgaven niet voorkomt de mededeeling, dat de 
onderwijzeressen E . A. C. van der Linden en M. A. M. Siebe-
link tijdens hunne affwezigheid wegens ziekte door een of meer 
onderwijzeressen zijn vervangen en derhalve een beroep op deze 
omstandigheid geen aanleiding mag geven af te wijken van de 
bovenvermelde opgaven, welke mede als basis dienen voor de 
aanvrage om Rijksvergoeding; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de bestreden beslissing het bedrag der 

Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1923 voor deze school vast te stellen op f 42 341,67. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 27 April 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Ondcnvijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R , 

XXXVIII . 
27 April 1925 

V . 31. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN. PRIXSKS VAN ORAN.TE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op hei beroep, ingesteld door het bestuur der 
Roomsch-Katholieke Bchoolvereeniging te Amsterdam, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 20 December 1924, n". 10 772, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot vaststelling «Ier Kijksvergoeding, be-
doeld in art. 97 der Léger-onderwijswet 1920, over bet jaar 1923, 
ten behoeve van de bijzondere legere school aldaar. Heinze-
slraat 9 : 
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Gezien bet advies van don Onderwijsraad (at'deeling voor bat 
algemeen vormend lager onderwijs en het bcwaarschoolonderwijs) 
van 12 Februari 1936, n". 5684 A; 

Dan Baad van Si air, afdeeling voor de geeehillen van bestuur, 
geboord, advies van 1 April 192"), n". 216; 

Op da voordracht van Onsen .Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 April 1935, >r. 7370, afdeeling Lager »j|i ae vooraracni van unsen H 
•n Wetenschappen van 21 April 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen l)ij zijne evengemelde beschikking het bedrag 
der EUjksvergoeding over 1923 voor desa school, overeenkomstig 
de aanvrage van het schoolbestuur heeft bepaald op f 11 3(58,07; 

dal van deze beslissing hel schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de vereeniging over bet jaar 1923, 
volgens art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor hare school 
aan de Heil.zestraat n". 9, te Amsterdam, (te voren gevestigd 
geweest Prinsengracht 366 374), recht beeft op de Rijksvergoe-
ding van B leerkrachten (overeenkomstig den op 20 Januari 1924 
ingesonden staat, model G); dat de vereeniging, ten einde in het 
genot te worden gesteld van de gemeentelijke vergoeding, bedoeld 
in art. 100 der Lager-onderwijswet 1920, onder overlegging van 
een afschrift der aan Onzen Minister toegezonden aanvrage om 
Rijks vergoed ing over 1923 (model G) 20 Januari 1924 aan het 
gemeentebestuur van Amsterdam heeft medegedeeld, dat aan 
bare school — toenmaals gevestigd Prinsengracht 366/374 — 
over het jaar 1923 meer onderwijzers zijn werkzaam geweest dan 
het aantal, waarvan de jaarwedde door het Rijk wordt vergoed; 
dat het gemiddelde aantal leerlingen aan de overeenkomstige 
openbare lagere scholen, te dezer stede, over het jaar 1923 per 
klasse 30} bedroeg: dat derhalve de vereeniging over 1923 recht 
heeft op restitutie van de jaarwedde van de 6de leerkracht door 
de gemeente Amsterdam; dat het gemiddeld aantal leerlingen 
aan de school der vereeniging over 1923 bedroeg 199 (model G 
20 Januari 1924); 

dat de gemeente Amsterdam van de aan de school over het 
jaar 1923 werkzaam geweest zijnde 6 leerkrachten slechts de 
laagste gesalarieerde VOOT hare rekening wil nemen, terwijl, naar 
aan de vereeniging is medegedeeld, het Rijk in den regel de 
hoogst gesalarieerde vergoedt: dat over het jaar 1923 dooi' de 
vereeniging aan de hoogst gesalarieerde leerkrachten uit uitbe-
taald f 11 756,841, terwijl bij beschikking van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dd. '20 December 
1924, n°. 16 772, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, de Rijks-
vergoeding over dat tijdvak is vastgesteld op slechts t' 11 868,07, 
zoodal de vereeniging daardoor minder dan zij aan salaris van 
5 leerkrachten heeft uitbetaald, sou ontvangen f 888,274; wes-
halve het heeft verzocht de Rijksvergoeding vast te stellen op 
t 11 756,84) : 

Overwegende, dat bij de bestreden beslissing van Onzen 
Minisier rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art. 9, 1ste lid ,van Ons besluit van I September 1923 (Staat$-
blad 182) bedoelde formulier, model O, hetwelk als basis voor de 
aanvrage om vergoeding moei worden beschouwd; 

dat 'ut deze Opgave niet blijkt, wie dei'onderwijzers van bijstand 
voor Rijksvergoeding in aanmerking moeien worden gebracht; 

dat Onze Minister in zijne bovenvermelde beslissing de Rijks-
vergoeding heeft toegediend voor de jaarwedden van bet aantal 
onderwijzen, waarop hel schoolbestuur krachtens de wet aan-
spraak kan maken: 

dat de omstandigheid, dat ook een andere wijze van berekening 
zou kunnen zijn gevolgd, waarbij een hoogere wedde door het 
Rijk zou worden vergoed, niet tekort doet aan het feit. dal bij 
de bestreden beslissing de Rijksvergoeding overeenkomstig de 
w et is berekend: 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

mei handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 20 December 1924, 
n". l(i 772. afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 192S—1929. 

Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over bet jaar 1923 voor deze school vast Ie stellen op t 11 368,07. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift /.al 
worden gezonden aan den Raad vnn State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Hel l.oo, '27 April 192S. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. TH. ü E V I I I I I , 

W I L H E L M I N A. 

XXXIX. 
8 April 1925 

N". 41. 

Wn WILHELMINA, BI.I DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
het Burgerlijk Zedelijk Lichaam „Vereeniging van Vrouwen 
ter verpleging van zieken en het geven van onderwijs", te 
Schijndel, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 December 1924, n°. 
6217, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, onder anderen tot 
vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
ondrewijswet 1920, over het jaar 1923 ten behoeve van de bij-
zondere lagere school te Eindhoven, Hemelrijken 85 A; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 23 Januari 1925, n°. 5638 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Maart 1925, n°. 163; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1925, n°. 4978, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding over het jaar 1923 voor deze school heeft vast-
gesteld op f 34 585,66, daarbij overwegende, dat het gemiddeld 
aantal leerlingen dezer school voor meer uitgebreid lager onder-
wijs, berekend volgens de tellingen, bedoeld in het 6de lid van 
art. 23 der Lagre-onderwijswct 1920, in het jaar 1922 bedroeg 
170 leerlingen; dat in verband hiermede krachtens het bepaalde 
in art. 24 van de Lager-onderwijswet 1878, juncto art. 201, 
3de lid, sub c, der Lager-onderwijswet 1920 de Rijksvergoeding 
kan worden verleend voor 13 onderwijzers van bijstand; dat 
dientengevolge deze vergoeding niet kan worden verleend voor 
de onderwijzeres M. A. L. K. Keulen over liet tijdvak 14 Mei 
1923 tot en met ÏO September 1923. aangezien anders VOOT een 
grooter aantal leerkrachten de Rijksvergoeding zou worden ge-
noten, dat de wet toelaat ; dat mitsdien deze vergoeding voor 
haar behoort te worden bepaald op f 1047.83; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat bet in verband 
met het gemiddelde aantal leerlingen op 16 Maart 1923. zijnde 
175. berekend volgens het bepaalde in art. XIII der wet van 
Hl Februari 1928 [Btaatablad n". 88) naar het aantal op 16 Juni, 
16 September, 16 December 1922 en 16 Maart 1923, bet be-
stuur op laatstgemelden datum wettelijk aanspraak meent te 
kunnen doen gelden op de Rijksvergoeding voor één hoofd en 
14 onderwijzeressen van bijstand in het 2de kwartaal, en aan-
gezien het gemiddeld aantal leerlingen op 16 Juni 1928, here-
kend naar het aantal op 16 September, 16 December 1922 en 

29 
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Ui .Maart, Ui Juni 1923, 479 bedroeg, ook voor het Bde kwartaal; 
«lat het bestuur dientengevolge voor mejuffrouw M. A. L. B< 
Keulen voor het tijdvak 14 Mei L928 tot en met 10 September 
1023 meent aanspraak te kiiiiiH-u maken op de RjjksvergOeding; 

Overwegende: dat ssngesien de wel van 38 Juni 1988 (Stunts 
blad n°. 2H7) ingevolge art. 2 dier wet, behoudens eene üitson-
(lering, die liier nul ter zake doet, in werking treedt met ingang 
ven den dag volgende op dien harer afkondiging, zijnde 4 Juli 
1923, de Bijksvergoeding voor de bovengenoemde school over bet 
jaar 1923, voor wal betreft liet tijdvak I Januari tot en met. 
4 Juli L933, behoor! te worden berekend met inaohtnciming van 
art. 28, Ode lid, der Lager-onderwijswet 1920, /.ooals dit was 
vastgesteld bij «Ie «rel van 18 Februari L938 (Staatablad n". 38), 
zoodut bij de berekening der Uijksvcrgocding over hel 1ste kwar-
taal 1U2.'! tot grondslag behoort te worden genomen het geinid-
delde aantal kinderen, berekend naar het aantal, dat op 
l(i Maart, 16 Juni, l»i September en Iti December in de onmid* 
dellijk voorafgaande kalenderkwartalen als werkelijk schooL 
gaande bekend stond; 

Overwegende, wal betreft het tweede kwartaal van 1038, dat 
het gemiddeld aantal leerlingen, berekend naar het aantal , (lat 
op Ui Juni, Ui September en 18 December 1922 en 16 Maart 
1923 als werkelijk schoolgaande bekend stond, 475 bedroeg, ter-
wijs, wat betreft het tijdvak van 1 tot en met 4 Juli 1923, het 
gemiddeld aantal leerlingen, berekend naar het aantal, dat i r 
16 September en 16 (iOeeember 1922, 18 Maart en 16 Juni 1923 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, 479 bedroeg; 

dat derhalve gelet op urt. 24 der Lager-onderwijswet L878, 
juncto art . 201, lid 3, e, der Lager-onderwijswet 1920 voor deze 
meer uitgebreid lager onderwijssehool over het tijdvak van 
1 April tot en met 4 Juli 1923 vergoeding kan worden verleend 
voor het hoofd en ten hoogste 14 onderwijzers van bijstand; 

dat , aangezien alleen mejuffrouw M. A. L. E . Keulen, en 
dan nog slechts van 14 Mei tot en met 10 September 1923 als 
de veertiende onderwijzeres van bijstand kan worden aange-
merkt, het schoolbestuur voor deze onderwijzeres nog aanspraak 
kan maken op Kijksvergoeding over het tijdvak van 14 Mei tol 
en met 14 Juni 1923; 

dat echter wat betreft het overige gedeelte van het jaar 1023, 
nl. van ."> Juli tot en met 31 December 1923, Onze Minister in 
verband met art. la der wet van 23 Juni 1923 (Staatablad 
nu. 287) terecht het gemiddeld aantal leerlingen van het onmid-
dellijk voorafgaande kalenderjaar ten grondslag heeft genomen 
voor de berekening der Kijksvergoeding, in verband waarmede 
Onze Minister terecht voor slechts dertien onderwijzers van 
bijstand de vergoeding heeft verleend; 

(iezieii de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 December 
1924, n°. 0217, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag 
der Kijksvergoeding, over het jaar 1923 voor deze school vast te 
stellen op f 344 803,82. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast n u t de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van Slate , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, s April L938. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E H. 

XL. 
8 April 1925 

N». 42. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DI UMATIE Q O D I , KONINGIN DER 
N'KDKUI.ANDKN, 1'KINNES VAN OKANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door hei Boomsoh-
Kal holiek Kerkbesl uur der Parochie van St. Anna Ie Amsterdam, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen Van 17 November 1924, n". 8128, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel, onder anderen tot vaststelling der 
Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, (Iroote \Vil- 
tenburgerslraat 9—17; 

(iczicn het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bevvaarschoolonderwijs) 
van 23 Januari 102."), n". 6880 A; 

Den Baad van Slate, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1H Maart 1938, n". 163; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1025. u". I(.)7(i, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat bij bovengemelde beslissing Onze Minister 
het bedrag der Kijksvergoeding voor bedoelde school over het jaar 
1923 heeft vastgesteld op f 25 350,43. uit overweging, dat de 
onderwijzeres ('. J . M. Groot, verbonden aan den cursus voor 
vervolgonderwijs, niet in het bezit was van het bewijs, bedoeld 
in art. 107. Iste lid, sub e, der Lager-onderwijswet 1920; dat zij 
dientengevolge onbevoegd was bijzonder onderwijs te geven, \ves- 
halve ten behoeve van haar geen vergoeding ingevolge art. 98 
der Lager-onderwijswet 1920 kan worden verleend; dat deze ver-
goeding in totaal moet worden bepaald op f 616; dat overigens 
de in de aanvrage voorkomende berekeningen juist zijn; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de aanspraak op 
Bijksvergoeding niet kan verloren gaan ten gevolge van het feit, 
dat de onderwijzeres niet in het bezit was van het bewijs, bedoeld 
bij art. 107, eerste lid. onder c, der wet; dat toch art. 107 der wet 
uitsluitend betrekking heeft op den onderwijzer en geen enkele 
verplichting oplegt aan het schoolbestuur: dat naar het oordeel 
van raquestranl een schoolbestuur alleen dan aansprakelijk zou 
kunnen worden gesteld voor de. naleving van art. 107, eerste lid 
der wet. wanneer zulks uitdrukkelijk in de wet zou zijn vast-
gelegd: dat echter een desbetreffende bepaling niet in de wet 
voorkomt ; dat de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan 
om voor Kijksvergoeding in aanmerking te komen, in het eerste 
lid van art. 98 zijn vermeld; dat requeslrant dan ook van oordeel 
is, dat. nu in CBSU aan de evenbedoelde voorwaarden is voldaan, 
de gevraagde Bijksvergoeding niet kan worden geweigerd; 

Overwegende, d i t de onderwijzeres C. J . M. O root, verbonden 
aan den cursus voor vervolgonderwijs, gedurende het tijdvak 
1 Januari tot 31 Mei 1023 niet in het bezit was van het bewijs, 
in art. 107 1ste lid, onder c, der Lager-onderwijswet 1930 ge-
noemd ; 

dat zij derhalve niet tot het geven van bijzonder onderwijs 
bevoegd was. /oodat voor haar door het bestuur der school, 
waaraan zij verbonden was, geen aanspraak op vergoeding kan 
worden gemaakt: 

dat uit het bovenst aande voortvloeit, dal een beroep op de 
bepaling van art. 08 der wet ter zake niet afdoet; 

dal ook overigens liet bedrag der Kijksvergoeding met juistheid 
is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minisier van 

Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen van 17 November 1924, 
n°. 8128, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoedingen voor deze school over het jaar 1923 vast te 
stellen op f 25 350,43. 

file:///Vil-
file:///ves-
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On/c Minister \ an Onderwijl, Kunsten en Wetenschappen il 
belas! mei ds uitvoering ren <lit besluit, waarren afschrift se] 
wordi-ii gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen v aii bestuur. 

He» Loo, H April 1925. 

\V [ L H B L M I N A. 
De MinUter run Onderwij», 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T 11. i> B V I I I I B. 

XLI. 
8 April 1025 

N°. 43. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DKK 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAN.IE-NASS.U;, ENZ., ENZ.., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door hel Roomsch-
Katholiek Kerkbestuur der Parochie van de Heilige Apostelen 
Petrus en Paulus te Soest, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 0 
December 1924, n°. 8157, afdeeling L a n r Onderwijs Financieel, 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve van de bij-
zondere lagere school aldaar, Steenhofstraat 26; 

Oezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januar i 1925, n°. 5662 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Maart 1925, n°. 150; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwü" Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1925, n°. 1974. afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding over het jaar 1923 voor deze school heeft be-
paald op f 12 941,12, daarbij overwegende, dat in verband met 
het gemiddeld aantal leerlingen over 1922, voor deze school voor 
gewoon lager onderwijs, overeenkomstig het bepaalde in art. 38 
der ongewijzigde Lager-onderwijswet 1920. juncto art. LXIV, 
% 2, der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) de Rijks-
vergoeding kan worden verleend voor vier onderwijzers van bij-
s tand ; dat dientengevolge de Rijksvergoeding ook kan winden 
toegekend voor den onderwijzer Chr. II. J . Adelaar, over het 
tijdvak van 1 Januari—1 Mei 1928; dat het salaris en mitsdien 
de Rijksvergoeding van de na te noemen onderwijzers moet wor-
den bepaald als volgt: M. W. Luvpen f 346,17 (jaarwedde 
f 322,50 en f 23,67 kindertoelage) en O. J . Lieshout f 2445,77: 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat Onze Minister 
blijkens zijne beschikking het aantal leerkrachten, dal over hel 
jaar 1923 voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, heeft be-
rekend op grond van art. 28, tweede lid, der Lager-onderwijswet 
1920, zooals dit vóór 1 Januar i 1923 luidde, en daarbij is uit-
gegaan van het gemiddeld getal leerlingen in het jaar 1022; 
dat Onze Minister dus blijkbaar ten aanzien van het geheele 
jaar 1923 heeft toegepast § 2 van art. LXIV der wet van 16 
Februari 1023 (Staatsblad' n°. 38), zooals deze paragraaf bij 
art . 1, sub ƒ, 1ste. lid, der wet van 23 .luni 1023 (Staatsblad 
n°. 287) is gewijzigd: dat het bestuur echter van oordeel is, dat 
de door Onzen Minister gevolgde wijze van berekening niet kan 
gelden voorliet tijdvak 1 Januari—4 Juli 1923: dat Onze Minister 
blijkbaar de opvatting huldigt, dat het bepaalde in het 1ste lid, 
sub / , van art. 1 der wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287) 
moet geacht worden in werking te zijn getreden op 1 Januar i 
1923. waartegenover het bestuur echter stelt, dat het niet de 
bedoeling van den wetgever is geweest, om aan deze bepaling 
terugwerkende kracht te verleenen tot 1 Januari 1923. hetgeen 

uitdrukkelijk blijkt uit art 2 van laatstgenoemde wet, uil welk 
artikel volgt, dat het bepaalde in het eerste lid, sub /, van 
art. 1 dier wel in werking trad op 5 .Juli 1923 en dus vor dien 
da tum geen effeel sortccren kon; dat, Wanneer hel Wel de be-
doeling was geweesl om het bepaalde in art. 1, sub f, 1ste lid, ie 
laten terugwerken tot 1 Januari 1023, de wetgever dit ongetwii" 
feld in hel eerste lid van art. 2 SOU hebben vastgelegd, evenals 
dit daar ten aanzien van het bepaalde in art. I, sub il en e, is 
geschied ; dat de consequent ie v an hel door (inzon M mister inge-
noineli i tandpunl zou zijn, dat een Schoolbestuur bij de beunt -
vvoording van de vraag, of bet bij voorbeeld op 1 Maar! 1923 al 
of niet een bestaande vacature ten laste van bet Rijk kan uun-
vullcli rekening zou hebben bebooreii Ie houden mei welswijzi-
gingeii. welke na dien datum tot stand zouden komen; dal hel 
bestuur dan ook van oordeel is. dal de vraag, hoeveel ieerkrach-
ten overliet tijdvak 1 Mei tol en met I Juli 1023 voor Rijksver* 
goeding in aanmerking komen, moet worden getoetst aan de 
wetsbepalingen, welke gedurende dat tijdvak golden, mei name 
aan de bepalingen van de Lager-onderwijswet 1020. mei iii.ic-lit -
Heining van de daarin bij de wet van 16 Februari 1023 (Staat»• 
blad n". 38) aangebrachte wijzigingen, terwijl daarbij builen be-
sohouwing behooren te blijven de bepalingen van de wet van 
23 Juni 1928 iStaatablad n". 287), tenzij het tegendeel uitdruk* 
keiijk is bepaald: dal het schoolbestuur derhalve van meening is. 
dat ten aanzien van laatstgenoemd tijdvak van toepassing i- $ 2 
van art. LXIV der wel van 16 Februari 1928 (Staatsblad n". 88) 
volgens welke bepaling over dal tijdvak de Rijksvergoeding kan 
worden verleend voorliet aantal onderwijzers, dat op 31 I >ecem-
ber 1922 voor die vergoeding in aanmerking kwam: dat ingevolge 
het bepaalde in het zesde lid van art. 28 der wet, als grondslag 
voordo berekening van het aantal leerkrachten, dat op 31 Decem-
ber 1022 voor Rijksvergoeding in aanmerking kwam, behoort te 
worden genomen liet gemiddeld getal kinderen berekend naar het 
aantal, dat op 16 Maart . 16 .Juni, 16 September en 16 December 
1921 als werkelijk schoolgaande bekend stond: dat bedoeld ge-
middeld aantal leerlingen in dit geval 200 heeft bedragen, zoorlal 
op grond van hel bepaalde in art. 07, juncto art. 56. juncto 
art. 28 der Lager-onderwijswet 102o. zooala deze vóór 1 Januar i 
1023 luidde, op 31 December 1022. een hoofd + 5 onderwijzers « 
van bijstand voor Rijksvergoeding in aanmerking kwamen; dat 
het schoolbestuur mitsdien van oordeel is, dat hel ook over het 
tijdvak 1 Mei—4 Juli 1023 aanspraak heeft op Rijksvergoeding 
voor evenbedoeld aantal onderwijzers van bijstand; 

Overwegende, dat art. LXIV, § 2. der ongewijzigde wel van 
16 Februari 1923 [Staatsblad n°. 38), waarop hel schoolbestuur 
zich beroept, de strekking heeft na de inwerkingtreding dezer 
wet gedurende een drietal jaren aan de schoolbesturen de jaar-
wedden van niet minder onderwijzers te doen vergoeden, dan 
waarop zij krachtens de ongewijzigde Lager-onderwijswel aan-
spraak zouden kunnen gemaakt hebben; 

dat een schoolbestuur aan deze bepaling echter niet het recht 
ontleenen kan om. wanneer, z ds hier, tengevolge van den 
achteruitgang van het leerlingen!al, ook hel aantal onderwijzers 
waarvoor naar luid van art. 97 der wei vergoeding kan worden 
toegekend, is gedaald, niettemin voor een grooter aantal Rijke-
vergoeding te ontvangen, op welke meerdere vergoeding ook 
krachtens de ongewijzigde Lager-onderw ijswet geen aanspraak 
kan worden gemaakt ; 

dat Onze Minister te reehl van oordeel is, dat op grond van het 
eerste en tweede lid. in verband mei het zesde lid van art . 28 
der ongewijzigde Lager-onderwijswel 1920 door deze school aan-
spraak kan worden gemaakt op vergoeding van jaarwedden van 
niet meer dan 5 onderwijzeres, het hoofd der school daarondi r 
begrepen; 

dat ook voor het overige het bedrag der Rijksvergoeding door 
Onzen Minister met juistheid is berekend: 

Oezien de genoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

niet handhaving van de beslissing van Onzen Ministor van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 December 1924, 
n°. 8157, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag dor 
Rijksvergoeding over 1923 voor deze school vast te stellen op 
f 12 941,12. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den liaad van State, afdeeling Voor dé 
geschillen van bestuur. 

liet Loo, H April 1935. 
W I L H E L M I N A . 

I)c Minister nut Onitnoijë, 
Kunsten in Wetenaekappen, 

.1. T n. i> I v 1 1 1 1 1 . 

M . l l 
S April 1935 

N°. 44. 

W I J W I L H E L M I N A , nu DK URATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door de commissie tot 
bestuur der scholen der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 
Amsterdam, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs. Kunsten en Wetenschappen van 16 December 1924, 
n°. 3188 I, Afdeeling Lager Onderwijs Einancieel, to t vaststel-
ling der Rijksv ergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager Onder-
wijswet 192, over het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar, Prinsengracht 400; 

Gezien hei advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januari 1935, n". 5668 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1H Maart 1935, n°. 149; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1935, n". 4972, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel: 

Overwegende: «lat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengeinelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1938 voor de bovengenoemde school heeft vastge-
steld op f 32 217,07; 

dat de appelleerende commissie in beroep aanvoert, dat de 
onderwijzer -J. Danea van 1 Oetober 1923 tot 31 Decembre 1923 
voor rekening der gemeente Amsterdam komt; dat zij derhalve 
verzoekt de Rijksvergoeding over 1923 zoo te willen regelen, dat 
de onderwijzeres A. M. van Beem van 1 Oetober—31 December 
1928 wil laste der gemeente komt en dus voor haar te willen 
uittrekken ] van f 11HK) is t 1425 en voor den heer J . Danes 
1 van i 3588 is 1 897. zoodat mejuffrouw van Beem dan ten be-
drage van E 475 ten laste der gemeente Amsterdam komt ; 

Overwegende: dat bij de bestreden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven vernield in het 
bij art. 11 van Ons besluit van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 952) bedoeld formulier model G; 

dat de omstandigheid, dat de invulling van dit formulier ook 
op andere wijze, dan door het schoolbestuur is gedaan, had 
kunnen geschieden, geen aanleiding mag geven af te wijken van 
de bovengemelde opgaven, welke als basis voor de aanvrage om 
Rijksvergoeding moeten worden beschouwd; 

dat derhalve de beschikking van Onsen Minister van Onder-
wijs. Kunsten en Wetenschappen behoort te worden gehand-
haafd; 

Oezien de Lager-onderwijtwet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de In slissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 16 December 1'.)24, 
n". 81881. afdeeling Lager Onderwijs Einancieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 102:'. voor de/e school \ast te stellen op f 32 217,07. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering vun dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 8 April 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E it. 

XLTII. 
8 April 1935 

N°.45. 

W u W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ' , ENZ., ENZ. 

beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek kerkbestuur der parochie St. Jozef, te Hooglander-
veen, gemeente Hoogland, tegen de beslissing van Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 Deeem-
ber 1924, n°. 16796, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, hou-
dende weigering der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor de onderwijzers P . H . Smeets, 
M. W. van Nes en A. H. Steylen over het jaar 1923 ten be-
hoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Burgemeester van 
Tuijllstraat, gemeente Hoogland; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januari 1925, n°. 5661 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Maart 1925, n°. 148; 

Op de voordracht van Onzen'Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1925, n°. 4970, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende : dat, nadat het schoolbestuur tot Onzen Minister 
de aanvrage had gericht om over het tijdvak van 1 Oetober—31 
December 1923 in het genot te worden gesteld van de Rijksver-
goeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet van 1920, 
voor de onderwijzers P . H. Smeets, M. W. van Nes en A. H . 

j Steylen, Onze Minister bij bovenvermelde beschikking heeft 
verklaard, dat de gevraagde vergoeding niet kan worden ver-
leend uil overweging, dat tot het geven van bijzonder onderwijs 
onder meer wordt vereischt het bezit van het bewijs, bedoeld in 
art. 107, onder c, der Lager-onderwijswet 1920; dat men zonder 
het bezit van dit bewijs onbevoegd is bijzonder onderwijs te 

• geven; dat de onderwijzers dezer school, te weten P . H . Smeets, 
M. W. van Nes en A. H . Steylen in 1923 niet in het bezit waren 
van dit bewijs; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de aanspraak op 
lt ijksvergoeding voor het schoolbestuur niet kan verloren gaan 

! tengevolge van het feit, dat de onderwijzers niet in het bezit 
waren van bovenbedoeld bewijs; dat toch art . 107 der wet uit-
sluitend betrekking heeft op de onderwijzers en geen enkele ver-
pliehting oplegt aan het schoolbestuur; dat deze verplichting 

| den onderwijzers opgelegd, hare sanctie vindt in art . 436 van het 
Wetboek van Strafrecht; dat naar het oordeel van requestrant 
een schoolbestuur alleen dan aansprakelijk zou kunnen worden 
gesteld voor de naleving van art. 107, eerste lid, der wet, wan-
neer zulks uitdrukkelijk in de wet zou zijn vastgelegd; da t 
echter een desbetreffende bepaling niet in de wet voorkomt; dat 
de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor Rijks-

! vergoeding in aanmerking te komen uitsluitend in de art t . 89 
tot en met 96 zijn vermeld; dat requestrant dan ook van oordeel 

| is, dat, nu i.c. aan alle evenbedoelde subsidievoorwaarden is 
voldaan, de gevraagde Rijksvergoeding niet kan worden ge-
we igerd, . 
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Overwegende: dat de onderwijzers P. II. Smects, M. W. van 
Nes en A. H. Steylen gedurende het tijdvak 1 October— 
31 December 1923 niet in het bezit waren van het bewijs, in 
art. 107, 1ste lid, onder c, der Lager-onderwijswet 1920 ge-
IKM'NMI ; 

dat zij derhalve niet tot het geven van bijzonder onderwijs 
bevoegd waren, zoodat voor hen door het bestuur der school 
waaraan zij verbonden waren over genoemd tijdvak geen aan-
spraak op vergoeding kan worden gemaakt; 

dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat in dezen geen beroep 
kan worden gedaan op de omstandigheid, dat het bezit van be-
doeld bewijs niet in de artt. 89 tot en met 96 der wet uitdrukke-
lijk verplichtend is gesteld; 

dat mitsdien bij de bestreden beschikking de Rijksvergoeding 
terecht is geweigerd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, H April 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D l V I S S E R. 

W I L H E L M I N A . 

XL IV 
8 April 1925 

X°. 47. 

WI.I WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk uitgebreid lager-onderwijs, te Vlis-
singen, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van '•• December 1924, n°. 5020, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijks-
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Wagenaarstraal 18: 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januari L925, nu. 5609 A: 

l>rn Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Maart 1925, n°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 April 1925, n°. 4980. afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoedin; 
de aanvrage 
f 13 097.33: 

van 
over 1923 voor deze 
het schoolbestuur 

school overeenkomstig 
heeft vastgesteld op 

dal het schoolbestuur van dese beslissing bij Ons in beroep is 
gekomen aanvoerende, dat hem achteraf is gebleken, dat bij het 
invullen van de aanvrage (model G) een misverstand heeft (/laats 
gehad; dat zijn bestuur aanvankelijk meende, dat het salaris van 
den onderwijzer B. H. Ligteringen niet voor Kijksvergoeding in 
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aanmerking kon komen, omdat deze de laatst in dienst gel riilcne 
was en dus de boventallige zou zijn; dat echter aan bet Departe-
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de opvalling 
wordt gehuldigd, dat de laagste bezoldigde onderwijzer als bovcn-
tallige mag genomen worden; 

dat bei daarom verzoekt de Rijksv ergoeding alsnog vast te 
stellen overeenkomst ig een nieuw opgemaakte aanvrage, welkt! 
<>p 22 December H*21 aan Onsen Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen is toegezonden; 

Overwegende, dat bij de bestreden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden mei de opgaven, vermeld in hel 
bij art. 11 van Ons besluit van 31 December 1030 (Stailtshlittl 
n°. 952) bedoeld formulier, model O; 

dat de omstandigheid, dal de invulling van dit formulier "ok 
op andere wijze, dan door het schoolbestuur is gedaan, had kun-
nen geschieden, geen aanleiding mag geven af te wijken van de 
bovengemelde opgaven, welke als basis voor de aanvrage om 
Rijksvergoeding moeten worden beschouwd : 

dat derhalve de beschikking van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen behoort te worden gehand* 
haafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 December 1924, 
n°. 5626, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
overliet jaar 1923 voor deze school vast te stellen op f 13 097,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de7 

geschillen van bestuur. 

Het Loo, 8 April 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R . 

W I L H E L M I X A. 

28 April 1925 
N*. 54. 

X L V 

Wit WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo, te Amsterdam, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 19 December 1924, n". 8120, afdeeling 
L. O. F., tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school, aldaar, Servaes Xoutstraat 3 
(tussehenschool); 

Gezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bet 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 12 Februari 1925. n". 5889 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1 April 1925, n°. 215; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wet enschappen van 22 April 1925, n". 7372, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

80 
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Overwegende: dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding over liet jaar 1923 voor de boven-
gemelde school heelt bepaald op f 21 040, uit overweging, dat 
Bet aantal leerlingen dezer tehool voor gewoon lager onderwijs, 
berekend volgens de tellingen op de data, genoemd in het zesde 
lid van art. 2H der Lager-onderwijswet 1020, in het jaar 1922 
bedroeg 2004; dat volgens «lil aantal kinderen krachtens het be-
paalde in het tweede lid van art . 28 der ongewijzigde Lager-
onderwijswet 1920, jnneto art. LXIV, £ 2, der wet van 
10 Februari 1923 {Staatsblad n°. 38) over het jaar 1923 de 
Rijksvergoeding kan worden verleend voor zes onderwijzers van 
bijstand; dat dientengevolge het salaris van de leerkrachten 
J . A. Hooymans (over het tijdsak 1 September t / m 31 Decem-
ber 1923), F. A. N. Boekelmann (over het tijdvak 1 October t/m 
31 December 1923) en 11. II. Breuer (over het tijdvak 1 Januar i 
t / m 31 Augustus 1923) niet voor Rijksvergoeding in aanmerking 
kan komen, aangezi eilanders die vergoeding voor een grooter 
aantal leerkrachten BOU worden genoten dan de wet toelaat; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat bij de bestreden I 
beslissing over het tijdvak van 1 September t«>t en met 31 Decem- | 
ber 1923 is vergoed de jaarwedde van den onderwijzer H . H . j 
Breuer; dat met deze beschikking in strijd is gehandeld met de I 
steeds gevolgde gewoonte om de leerkrachten met de hoogste 
jaarwedden voor vergoeding in rekening te brengen en mitsdien j 
de subsidiebepalingen niet zoo voordeelig zijn toegepast als 
mogelijk was; dat immers over gemeld tijdvak de jaarwedde van j 
den onderwijzer J . A. Hooymans hooger was dan van genoemden | 
Breuer; 

Overwegende: dat bij de bestreden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art . 9, 1ste lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432) bedoeld formulier model O; 

dat de omstandigheid, da t de invulling van dit formulier ook 
•op andere wijze dan door het schoolbestuur is gedaan, had 
kunnen geschieden, geen aanleiding mag geven af te wijken van 
de bovengemelde opgaven, welke als basis voor de aanvrage om 
Rijksvergoeding moeten worden beschouwd; 

dat derhalve de beschikking van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen behoort te worden gehand-
haafd; 

(lezien de Lager-onderwijswet 1920 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-

ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 Decem-
ber 1924, n°. 812, afd. L .O.F . , het bedrag der Rijksvergoeding 
over 1923 voor deze school vast te stellen op f 21 040. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo. 28 April 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R . 

NLVI 
s Mei r.»2.-) 

N". 20. 

Wi.i W I L H E L M I N A , HIJ DE URATIE GODS, KONINGIN DER 
NKOKHIANDKN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek Kerkbestuur van den H . Petrus, te Leur, gemeente 
Et ten en Leur, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 20 December 1924, 
w. 6815, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling 
der Rijksvergoedingen, bedoeld in de artt. 97 en 98 der Lager-

onderwijawet 1090, over het jaar 1923, ten behoeve van de bij-
londere legere school aldaar, wijk B 180, gemeente Ktten en 
Leur; 

Gezien bet advies 'van den Onderwijsraad (afdeeling vo«>r het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 26 Februari 1925, n". 5090 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, ad\ ies van 8 April 1925, n". 238; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2H April 1925, n". 8472, afdeeling Lager 
Onderw ijs financieel; 

Overwegende: «lat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij ovengenoemde beschikking heit bedrag der 
Riiksvergoedingen, bedoeld in de artt. 97 en 98 der Lager-onder* 
wijswet 1920, over het jaar 1923, voor de genoemde school heeft 
vastgesteld op f 11 331,83, daarbij overwegende, dat het salaris 
van I . Q. H. Hi'iidrickx behoort te worden bepaald op f 1480 
(berekend met inachtneming van het bepaalde in Ons besluit van 
30 December 1922 (Staatsblad n". 770); 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat hef salaris van 
J . G. H. Hendriokx over 1923 behoor; te worden bepaald op 
f 1480 voor de maanden 1 Januar i 1923—1 April 1923 en op 
f 1520 voor de maanden 1 April 1923 tot en met 31 December 
1923, omdat deze onderwijzeres, geboren 29 April 1903, reeds 
van 1 Mei 1922 af aan de bijzondere jongensschool te Leur 
(N.-B.) werkzaam was en dus van 1 Januar i 1923—1 April 1923 
een jeugdaftrek had van 2 x f 50 en van 1 April tot en met 
31 December 1923 een jeugdaftrek van 1 x f 50, hetgeen in 
totaal een verschil geeft van f 30 in haar salaris over 1923 met 
het bedrag door Onzen Minister berekend; dat voorts door Onzen 
Minister de vergoeding over 1923 voor het vervolgonderwijs werd 
bepaald op f 170, terwijl het bestuur meent sle«dits recht te heb-
ben op f 102; 

Overwegende: dat de vaststelling van de jaarwedde van de 
onderwijzeres J . G. H . Hendrickx moet plaats hebben met 
inachtneming van het bepaalde bij Ons besluit van 30 December 
1922 (Staatsblad n°. 770); 

dat in verband met het bepaalde in art. 3 van «lat besluit, hare 
wedde onderhevig is aan een aftrek van f 100, zijnde tweemaal 
f 50, aangezien op 1 Juli 1922 onder de toen geldende regeling 
een jeugdaftrek van tweemaal f 50 op haar salaris plaats vond: 

dat met ingang van 1 April 1923, ingevolge art. 1, 2de lid, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals dat 
is gewijzigd bij Ons bovenvermehl besluit van 30 December 1922 
(Staiitnhlacl n". 770). op baar salaris een jeugdaftrek van f 100 
plaats vindt; 

dat in verband met bet bovenstaande hare jaarwe«lde en mits-
dien de Rijksvergoeding, te haren aanzien met juistheid is 
berekend: 

dat voorts de vergoeding voor het vervolgonderwijs door Onzen 
Minister te retdit op f 170 is gesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de bestreden beslissing, het bedrag der 

Riiksvergoedingen, bedoeld in de artt . 97 en 98 der Lager-onder-
wijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve van «leze school 
vast te stellen op f 11 331,83. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 5 Mei 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 



Hi t 

I . X V I I . 
5 Mei 1938 

N». 27. 

W I J W l l i U l ' X M I N A , BIJ DE QBATH Gons, KOMNOIN DEU 
NEDERLANDEN, 1'KINSES VAN OHANJE-NASSAIJ, ENZ., INS., ENZ. 

Beschikkende op bel beroep, ingesteld door hei bestuur «lcr 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, te oide-
broek, tegen 'Ie beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 39 December 1024, n*. 5416, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel, <>.a. tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-Onderwijswet 1020, 
overliet jaar 1938, ten behoeve van de bijzondere lagere school i 
aldaar, 't Harde C 39; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bet 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewuarschoolonderwijs) 
van 26 Februari 102.r), n'\ 5700 A; 

Den Baad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 April 1025, n". 340; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen-van 26 April 1025, n°. 8476, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten t n 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1023 voor deze school heeft vastgesteld 
op f 10 100, daarbij o.m. overwegende, dat het salaris en inits-
dien ook de Rijksvergoeding voor den onderwijzer J . P . Held 
moet worden bepaald op f 1622,50, berekend naar een diensttijd 
van drie jaar op 1 Juni 1023; 

dat van de beslissing des Ministers het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de genoemde onder-
wijzer, geboren 0 October 1808, sedert 25 April 1017 in het bezit 
der onderwijzersakte is; dat hij van 4 Jun i 1017 tot 10 October 
1017 onderwijzer is geweest te Kamperzeedijk (gemeente Gene- * 
muiden), van 22 October 1917 tot 30 Mei 1919 in verplichten 
militairen dienst geweest is en van 7 Juni 1020 af werkzaam is 
aan bovengenoemde school te Oldebroek; dat hij dus op 1 Januari 
1025 iuim 5 dienstjaren heeft en niet, zooals de Minister aan-
neenit 4 ; 

Overwegende: dat blijkens de door het schoolbestuur nader 
verstrekte gegevens, overeenkomende met de opgave in de aan-
vrage, model G, voor den onderwijzer J . P . Held op 1 Februari 
1923 4 dienstjaren in aanmerking kwamen, zoodat zijne jaar-
wedde en de daarvoor te verleenen Rijksvergoeding over 1023 
behoort te worden bepaald op f 1660: 

(iezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 December 
1024, n°. 5416, afdeeling Lager Onderwijs Financiën, het bedrag 
der Rijksvergoedingen over 1023 voor deze school vast te stellen 
op f 10 236,50. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 5 Mei 1025. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

XLVI1I . 
5 Mei 1925 

N°. 28. 

WH WILHELMINA, nu DE OBATII GODS, KONINGIN D R 
NlDBRLANDBN, 1'lUXSES VAN ORAX.IE-NASS \ r , INS., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op liet beroep, ingesteld door het bestuur der 
St. Antoniusstichting, Lijnbaansgraclil 18, te Amsterdam, tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 31 December 1934, O*. 8171. afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijksvergoeding 
bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1923, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Lin-
dengracht 137; 

(iezien bel ad\ ies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend Lager onderwijs en liet bewaarschoolonderwijs) 
van 28 Februari 1025, n". 5701 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 April 1925, n°. 239; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 28 April 1025, n". 8474, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding beeft bepaald op f 8686, uit 
overweging, dat de in de aannvrage voorkomende berekeningen 
juist zijn; 

dat bet schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het eene wijzi-
ging der bestreden beslissing verzoekt en wel zoo, dat alsnog 
voor de Rijksvergoeding over 1923 over de maand December de 
vergoeding niet wordt verstrekt voor den heer M. P . J . Seer-
regts (salaris f 170). maar voor den heer J . H . M. Derksen 
(salaris f 2300); dat de school geopend is na de technische her-
ziening van 1 Januar i 1923 en het aan het schoolbestuur dus 
vrijstaat zelf de onderwijzers aan te wijzen, die voor de Rijks-
vergoeding in aanmerking komen; 

Overwegende': dat bij du bestreden beslissing van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art. 0, 1ste lid van Ons besluit van 4 September 1023 (Staats-
blad n°. 432) bedoelde formulier, model O, hetwelk als basis 
voor de aanvrage om vergoeding moet worden beschouwd; 

dat uit deze opgave niet blijkt wie der onderwijzers van bij-
stand voor Rijksvergoeding in aanmerking moeten worden ge-
bracht; 

dat Onze Minister in zijne bovenvermelde beslissing de Rijks-
vergoeding heeft toegekend voor de jaarwedden van het aantal 
onderwijzers, waarop het schoolbestuur krachtens de wet aan-
spraak kan maken ; 

dat het betoog van het appelleerend schoolbestuur, dat eene 
andere wijze van berekening der Rijksvergoeding voor het school-
bestuur voordeeliger zou zijn, niet te kort doet aan liet feit, dat 
bij de bestreden beslissing de Rijksvergoeding overeenkomstig 
de wet is berekend ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-

ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1020, 
over het jaar 1023, voor deze school vast te stellen op f 8686. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen >s 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 5 Mei 1025. 
W 1 L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 



120 

XLIX. 
fi Mei 1925 

N". 20. 

W I J W I L H E L M I N A , nu DE ORATIE GODS, KONINGIN DEB 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ, 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door hel Roomsch-
Katholiek Kerkbestuur in de Parochie Sint Petrus Banden, te 
Gilze, gemeente Gilze Rijen, tegen <lc beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 
December 1924, n". 6279, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, 
o.a. tol vaststelling «Ier Rijksvergoeding, bedoeld in urt. 07 fier 
[jüger-onderwijsvvel 1020, over hel jaar 1023, ten behoeve van de 
bijzondere lagere school aldaar, Raadhuisstraat, gemeente 
(ü l / r c.a. ; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 26 Februari 1925, n". 5085 A: 

Men Raad van Staie. afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 April 1925. n". 241 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 April 1925, n°. 8478, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel: 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij evengenoemde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoedingen voor de bovengenoemde school over het jaar 
1928 heeff vastgesteld op f 15 582,88, daarbij o.m. overwegende, 
dal het salaris van den onderwijzer A. G. F. Keukens behoort te 
worden bepaald op I' 1898,88; 

dat hel schoolbestuur in beroep aanvoert, dat in verband met 
de overgangsbepalingen van liet Bezoldigingsbesluit 1920 het 
salaris van den onderwijzer A. ( i . V. Keukens behoort te worden 
bepaald op f 10-10; dat 'deze leerkracht van 1 Augustus 1919 tot 
en met 15 September 1922 als vaste leerkracht is werkzaam go-
weest aan de openbare school n". E l i t e Groesbeek en niet ingang 
van 16 September 1922 aan de school te Gilze Bijen werd be-
noemd; dat zijn pensioensgrondslag op I .Januari 1923 bedroeg 
l' 1000 plus i 200 of I' 2100. verminderd met 8 pet. standplaats-
aftrek, of f 1010; 

Overwegende, dat in verband niet de artt .30 en 32 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1020 der onder-
wijzer A. ü . F. Keukens op 1 Januari 1921 in het genot der aan-
vungswedde kwam, terwijl op 1 Januari 1923 een diensttijd van 
2 jaren voor de berekening zijner jaarwedde in aanmerking komt.; 

dut zijn salaris over hel jaar 1928 derhalve f 1940 bedraagt; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 December 1924, n". 
0279. afdeeling Lager Onderwijs Financieel, hel bedrag der Rijks-
vergoedingen over hel jaar 1023 voor deze school vast te stellen 
np f 15 57 I. 

On/e Minisier \an Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen \ an best uur. 

Het Loo, 5 Mei 1025. 
W [ L H E L M I N A. 

lx Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.). 't ti. n i: v i s s E R. 

L . 
5 Mei 1925 

X". 80. 

\ \ I.I W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DRR 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJB-NASBAU, BNZ., ENZ., BNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door bet bestuur der 
Nijmeegsche Schoolvereeniging, te Nijmegen, tegen de beslis 
ging van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 15 December 1924, n". 5200, afdeeling L.O.F. , tot 
vaststelling dar Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
onderwijswet 1020, over bet jaar 1923, ten behoeve van de bij-
zondere lagere school aldaar, van den Brugghenstraat 5; 

Gezien hei advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en liet bewaarsehoolonderwijs) 
van 26 Februari 1925, ii«. 5077 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 April 1925, n°. 242; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 April 1925, n°, 8480, afdeeling Lager 

, Onderwijs Financieel; 

Overwegende : dat bij bovengemelde beslissing Onze Minister 
het bedrag der Rijksvergoeding voor de genoemde school heeft 
bepaald op f 19 998, uit overweging, dat overeenkomstig het 
bepaalde in art. I I I , punt I I , van Ons hesluit van 16 Decem-
ber 1920 (Staat sbald n°. 899), de verhooging van jaarwedde 
met f 500 alleen wordt toegekend voor de klasse-onderwijzer van 
het 7de er, de hoogere leerjaren; dat de onderwijzer R. Bakkien 
over de maanden November en December 1923 belast met het 
geven van onderwijs in de klassen 7 en 8, over dat tijdvak niet 
kan worden aangemerkt als , ,klasse"-onderwijzer van het 7de 
of een hooger leerjaar; dat in verband hiermede voor hem over 
de maanden November en December ten onrechte aanspraak 
wordt gemaakt op de zoogenaamde meer uitgebreid lager onder-
wijsmarge; dat de kindertoelage behoort te worden berekend 
naar hel salaris zoomede naar het aantal kinderen op 1 Januar i 
van het dienstjaar; dat het salaris en mitsdien ook de Rijks-
vergoeding voor de navolgende leerkrachten behoort te worden 
bepaald op het bedrag achter ieders naam vermeld: 

R. Bakkien f 2090; 
A. M. Loef f f2070; 
,1. W. Rijnders i 1590,07 (berekend met inachtneming van 

het bepaalde in Ons besluit van 30 December 1922 (Staats-
blad n°. 770); 

I). Gerritsma f 054,17 (025 jaarwedde plus f29,17 kindertoe-
lage); dat overigens de in de aanvrage voorkomende bereke-
ningen juist zijn; 

dat bet schoolbestuur in beroep aanvoert : dat de school der 
Nijmeegsche Schoolvereeniging is een zoogenaamde oude 

i 9-klassige meer uitgebreid lager onderwijsschool volgens de 
j Lager-onderwijswet 1878; dat in de leerjaren 7, 8 en 9 voldaan 
i wordt aan de eischen ten opzichte van deze leerjaren gesteld en 
j deze niet gecombineerd zijn ; dat van af 1 November 1923 door 
[ wisseling van personeel een andere rooster van lesuren moest 

worden ingevoerd, waarbij den onderwijzer 1!. Bakkien onder-
wijs werd opgedragen in de klassen 7 en 8; dat deze onderwijzer 
weliswaar van af dien lijd ook les geeft in het 0de leerjaar, maar 
dit geen abfreuk doet aan he t recht van het schoolbestuur hem 
te beschouwen als ,,klasse"-onderwijzer van het 7de of een 
hooger leerjaar; dal noch in de wet op het lager onderwijs, noch 
in de desbetreffende salarisbesluiten voor het hoofd der school 

' wordt gesproken van een zoogenaamde meer uitgebreid lager 
1 ondervv ijsniarge. maar wel van zijne belooning als hoofd der 

School; dat, waar er drie (meer) uitgebreid lager onderwijs klas-
sen zijn, ook voor 3 onderwijzers, die in de (meer) uitgebreid 
lager onderw ijsklasscn les geven, op de zoogenaamde meer uit-
gebreid lager onderwijsmarge aanspraak gemaakt kan worden; 
dat het bestuur zijn school als meer uitgebreid lager ondervvijs-
sehool van de wet van 1878 als een geheel heef! beschouwd en 
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het daarom meent vrij la zijn welke onderwijzers het als 
,.klasse "onderwijzers der leerjaren 7, 8 en 9 wil doen aan-
merken om aanspraak te kunnen maken op eene verhooging van 
jaarwedde met f 5(X) al* bepaald in art. I I I , punt I I , van Ons 
besluit van ll'> December 1920 (Staatsblad n°. 899); dat de onder-
wijzere» J . W. Jtijiiderw 24 November 1922 den leeftijd van 
20 juar bereikte en daardoor, met inaehtneming van he t be-
paalde in art . 1, punt 2, van Ons besluit van 23 Januari 1920 
(Staalublad n". 37) het salaris werd vastgesteld op f 1590 (jeugd-
itttreli van t' 50), met ingang van 1 November 1922; dat dit 
salaris dus vastgesteld was voor het inwerkingtreden van Ons 
besluit van :«) December 1922 (Staatsblad n". 70); da t naar de 
ineeiiing van het schoolbestuur, met inaehtneming van art. 40 
\an Ons besluit van 27 Januari 1920 (Staatsblad n". 37), dat op 
1 Januar i 1923 nog niet ingetrokken was, het salaris van de 
onderwijzeres J . W. Rijnders niet herzien kon worden zoodanig, 
dat een jeugdaftrek van t' 100 toegepast werd; 

Overwegende: dal de onderwijzer 11. Bakkien, die gedu-
reiule bal jaar 1923 aan deze school is werkzaam geweest, vol-
gens de door het schoolbestuur ingediende aanvrage om de 
Rijksvergoeding, was aangewezen voor de klasse van het 6de 
leerjaar, zoodat voor hem geen aanspraak kan worden gemaakt 
op de verhooging van jaarwedde, bedoeld in het 11de lid van 
de rubriek „Lager en uitgebreid lager onderwijs" van het ge-
wijzigde Bezoldigingsbesluit 1920 (Staatsblad n°. 37); 

Overwegende: wat betreft de onderwijzeres Rijnders, dat in 
verband met het bepaalde in art. 3 van Ons besluit van 
30 December 1922 (Staatsblad n°. 770) hare wedde onderhevig 
is aan een aftrek van f 100 (zijnde 2 x f 50) aangezien op 
1 Juli 1922 onder de toen geldende regeling een jeugdaftrek van 
2 x f 50 op haar salaris plaats vond; 

da t zij derhalve met ingang van 1 November 1923 in het ge-
not treedt der aanvangswedde; 

da t in verband met he t vorenstaande de jaarwedde en mits-
dien de Rijksvergoeding door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
me t handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 December 1924, 
n°. 5260, afdeeling L .O.F . , bet bedrag der Rijksvergoeding, be-
doeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1923 
voor deze school vast te stellen op f 19 998. 

On/.e Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 5 Mei 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kmixten en Wetenschappen, 

.1. TH. D l T I I I I R. 

W I L H E L M I X A. 

LI . 
27 Mei 1925 

.V. 40. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEE 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Baaohilckande op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek Kerkbestuur der Parochie van den H. Dionysius, te 
Tilburg, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 22 Januari 1925, n°. 6073, afdee-
ling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijksver-
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Aebterstraat 1, de Besterd: 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

Oaaian bat advies raa den Onderwijsraad (afdeeling voor hul. 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 14 Maart 1925, n". 5718 A; 

Den Raad van State, afdwaling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 6 Mei 1925, n". 332; 

Op da voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 Mei L9S5, n". 0000, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat On/.e Minister \ au Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1923 voor deze school heeft bepaald op 

I f 12 018,10, daarbij overwegende, dat volgens het bepaalde in 
art. I I I , 14de lid, van Ons besluit van 10 December 1920 (Staats-
lilatl 899) de verhooging, waarop door het hoofd eener school op 

! grond van het aantal leerlingen aanspraak kan worden gemaakt, 
ingaat met den ls ten Januar i van het jaar volgende op dat , 
waarin het voor die verhooging vereischte aantal is geeonsta-

I teerd; 
dat deze verhooging dus eerst ingaat op den lsten Januar i 

1924; dat mitsdien het salaris van de na te noemen onderwijzers 
behoort te worden bepaald als volgt: 

B. W. M. ter Har t f 1943; 
B. P . H . Dalderup f 282,33; 
A. C. Hoogstraten f 629,11; 
da t van de beslissing van Onzen Minister het schoolbestuur 

bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, da t de toe te kennen 
vergoeding zijns inziens op f 12 129,10 moet worden bepaald, 
daar het aantal leerlingen in 1923 steeds meer dan 180 bedroeg, 
zoodat het bedrag der verhoogingen in verband met het aantal 
dienstjaren van de personen, die het hoofdschap waarnemen, 
met f 111 is te vermeerderen; 

Overwegende, dat krachtens art. I I I , punt 9, van Ons besluit 
van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899) de onderwijzer, die 
hoofd is eener school voor gewoon lager onderwijs, als zoodanig 
eene verhooging van jaarwedde geniet van f 700; 

» 
dat ten aanzien van deze op 1 Januar i 1923 geopende school 

Onze Minister over 1923 de vergoeding ter zake van hoofdschap 
ti- recht overeenkomstig deze bepaling heeft vastgesteld: 

dat wel is waar art. I I , punt 9, van Ons evengenoemd besluit 
in de 2de zinsnede bepaalt, dat de evenbedoelde verhooging f 100 
meer bedraagt, wanneer de school 180 of meer leerlingen heeft, 
doch dat olijkens punt 14 van Ons besluit deze meerdere ver-
hooging eerst ingaat met den l s ten Januar i van het jaar, volgende 
op dat, waarin het voor de verhooging vereischte aantal leer-
lingen is geconstateerd; 

da t in dit geval het voor de verhooging vereischte aantal leer-
lingen volgens de bepalingen van het zesde lid van art. 28 der 
Lager-onderwijswet 1920, waarnaar punt 14 van art. I I I van Ons 
meergemeld besluit verwijst, voor het eerst in het jaar 1923 kon 
worden geconstateerd; 

dat mitsdien over dit jaar op meerdere verhoogingen geen aan-
spraak kan worden gemaakt ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijl, Kunsten en Wetenschappen van 22 Januari 1925, 
n°. 6073, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, bet bedrag der 
Hijksvergoeding over het jaar 1923 voor deze school vast te 
stellen op f 12 018,10. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 27 Mei 192Ó. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T II. D E V I S S I R. 

W I L H E L M I N A . 

• :i 
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I J l 
13 Mei 192.r) 

N°. 42 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
het Genootschap tot Opvoeding, gevestigd te Roosendaal (Noord-
hrabant) , tégen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 0 September 1924 tot vaststeL 
ling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijs-
wet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school te Rotterdam, Goudsche Singel 149 N .Z . ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 8 November 1924, n°. 5560 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, adviezen van 17 December 1924, n°. 1261, en van 
22 April 1925. n°. 1261/40; 

Op <lc voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 Mei 1925, n°. 8920, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij evengenoemde beslissing he t bedrag der 
Rijksvergoeding voor de bovengenoemde school heeft bepaald op 
f 39 933,33, daarbij overwegende, dat de in de aanvrage voor-
komende berekeningen juist zijn; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat op het bedrag 
der Rijksvergoeding, waarop het aanspraak zou kunnen doen 
gelden, in mindering is gebracht een som van f 87,60 wegens 
over he': jaar 1922 voor de op 1 Januar i van dat jaar aan de be-
doelde school verbonden vakonderwijzeressen verschuldigde pen-
sioensbijdragen; dat de hierbedoelde bijdragen slechts verschul-
digd zijn over het tijdvak 1 Januar i tot en met 30 Juni 1922 en 
derhalve slechts een bedrag van f 43,80 in mindering had be-
hooren te worden gebracht; da t toch, krachtens het bepaalde in 
art. 172 der Pensioenwet 1922, de ar t t . 110 tot en met 124 der 
Lager-onderwijswet 1920, op grond waarvan de bovenbedoelde 
pensioensbijdragen in mindering worden gebracht, met ingang 
van 1 Juli 1922 zijn komen te vervallen; 

Overwegende, da t met Onzen Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen moet worden aangenomen, da t de Rijks-
vergoeding te recht overeenkomstig de aanvrage is bepaald op 
f 39 933,33; 

dat wel is waar door de betrokken Rijksadministratie op dit 
bedrag bij de uitbetaling in mindering is gebracht f 87,60 wegens 
aan het Rijk verschuldigde pensioensbijdragen, doch dit geen 
verandering brengt in de grootte der Rijksvergoeding, door Onzen 
Minister bij zijne bovengenoemde beschikking vastgesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het bedrag 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1923 voor deze school vast te stellen op 
f 39 933,33. 

Onze Alinister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 13 Mei 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minixlcr van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. T H . D E V I S S E R . 

U U . 
26 Mei 1925 

N». 62. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek Kerkbes tuurder Parochie van den H . Willibrordus, te 
Tilburg, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 21 Januar i 1925, n°. 6071, 
afdeeling L. O. E., tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het tijdvak van 
1 September—31 December 1923, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school voor meisjes, aldaar, Bankastraat ; 

Gesien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 12 Maart 1925, n". 5724 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 6 Mei 1925, n°. 333; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 19 Mei 1925, n°. 9692, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: da t Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding voor de bovengenoemde school heeft vastgesteld 
op f 4392,50, daarbij overwegende, dat het salaris van A. M. M. 
van der Mey behoort te worden bepaald op f 833,33; 

da t het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat A. M. M. van 
der Mey op 1 September 1923 in het bezit was van akte 77a en 
Fransch (lager onderwijs) en op genoemden da tum 17 dienst-
jaren telde; 

dat zij dus recht zou hebben op f 1600 + f 1000 (periodieke 
verhooging) + f 100 (Fransch lager onderwijs) is f 2700 — 4 pet. 
standplaatsaftrek naar boven afgerond tot tientallen guldens, is 
f 2600; dat dus naar deze berekening het salaris van 1 September 
tot en met 31 December 1923 een derde van f 2600 is f 866,68 
bedraagt; 

Overwegende, dat volgens het bepaalde in punt 5 van Ons 
besluit d.d. 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899) de verhoo-
gingen na 17, 19, 21 en 23 dienstjaren alleen worden toegekend 
aan de mannelijke onderwijzers die gehuwd zijn of gehuwd zijn 
geweest, zoomede aan de onderwijzeressen, die gehuwd zijn ge-
weest, zoolang zij niet zijn hertrouwd; 

dat derhalve deze verhoogingen niet worden toegekend aan 
personen, die n immer gehuwd zijn geweest; 

dat , vermits de onderwijzeres A. M. M. van der Mey ongehuwd 
is, voor de berekening harer jaarwedde niet meer dan 15 dienst -
jaren in aanmerking komen; 

dat in verband hiermede haar salaris bedraagt f 2500 -f f 100 
voorde akte Fransch = f 2600, verminderd wegens classificatie 
voor eene gemeente der tweede klasse en vervolgens afgerond 
tot een tiental van guldens naar boven : f 2500; 

dat over het tijdvak van 1 September—31 December 1923 de 
jaarwedde dezer onderwijzeres bedraagt f 833,33; 

dat het bedrag der Rijksvergoeding door Onzen Alinister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen derhalve tot het juiste 
bedrag is vastgesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 Januar i 1925, 
n°. 6071, afdeeling L. O. F . , het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de bovengenoemde school over het tijdvak van 1 September—31 
December 1923 vast te stellen op f 4392,50. 
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Onze Minister vun Onderwijs, Kunsten en Wetensehappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 26 Mei 1926. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R . 

LIV. 
26 Mei 1925 

N°. 63. 

W n W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAC, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep,, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs te Sprang, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 19 Januari 1925, n°. 6071, afdeeling 
L .O.F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in ar t . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Nieuwstraat 79, ge-
meente Sprang-Capelle; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 12 Maart 1925, n°. 5734 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 6 Mei 1925, n°. 334; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 19 Mei 1925, n°. 9694, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister bij gemelde beslissing het 
bedrag der Rijksvergoeding over het jaar 1923 voor de gemelde 
school heeft bepaald op f 14 315,40, uit overweging, dat van 
het salaris van W. J . H . Helmsing f 1413,33 voor Rijksvergoe-
ding in aanmerking komt; dat het gemiddeld aantal leerlingen 
over het jaar 1922 bedroeg 259 kinderen; dat in verband hier-
mede krachtens het bepaalde in het 2de lid van art . 28 der 
ongewijzigde Lager-onderwijswet 1920, juncto art. LXIV, § 2, 
der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n". 38), zooals die 
paragraaf werd gewijzigd bij de wet van 23 Juni 1923 (Staats-
blad n°. 287), de Rijksvergoeding kan worden verleend voor 
6 onderwijzers van bijstand, behoudens in functietreding na 
15 Mei 1923; dat dientengevolge het salaris van P . H . Voort -
huyzen, die op 1 September 1923 aan de school in functie trad, 
over de maand September niet voor Rijksvergoeding in aanmer-
king komt, aangezien anders die vergoeding voor een grooter 
aantal leerkrachten zou worden genoten, dan de wet toelaat; 
dat deze vergoeding voor genoemden onderwijzer over het tijd-
vak van 1 October—31 December 1923 bedraagt f 415; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat aan de school 
op 1 Jun i 1923 verbonden waren fi onderwijzers van bijstand, 
voor wie op grond der wetsbepalingen Rijksvergoeding kan wor- j 
den verleend; dat met ingang van genoemden datum aan den i 
onderwijzer E . J . Stofels wegens ziekte verlof werd verleend; ' 
dat voor hem geen plaatsvervanger werd aangesteld, zoodat met ; 
ingang van 1 Juni slechts 5 onderwijzers van bijstand aan de 
school werkzaam waren; dat 1 September de voor vast aange- I 
stelde onderwijzer W. J . Helmsing de school verliet; dat het 
schoolbestuur met ingang van dien da tum voor vast benoemde I 
P . H . van Voorthuyzen, waardoor het aantal werkzame onder- ; 
wijzers van bijstand vijf bleef; dat toen op 1 October weer een | 
vaste leerkracht vertrok, een tijdelijke onderwijzeres werd aan- j 
gesteld ter vervanging van E . J . Stoffel; dat het bestuur erkent, j 
dat het P . H . van Voorthuyzen in plaats van voor vast, gedu- i 
rende de maand September"tijdelijk had moeten aanstellen; 

Overwegende, dat bij de bestreden beslissing van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in hot 
bij art . 9, 1ste lid, van Ons besluit, van 4 September 1923 
(Staatsblad n". 432) bedoelde formulier, model G, hetwelk als 
basis van de aanvrage om vergoeding moet worden beschouwd; 

da t ingevolge art. LXIV, § 2, onder <i, der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38), gewijzigd en aangevuld bij de wet van 
23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287) in verband met het gemiddeld 
aantal leerlingen over 1922 de Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, wordt verleend voor 6 onder-
wijzers, behoudens in-functic-treding na 15 Mei 1923 en voor 
5 onderwijzers van bijstand met in-fimetie-treding na 15 Mei 
1923; 

dat aangezien over het tijdvak van 15 Mei 1923 tot en met 
31 December 1988 voor 5 onderwijzers van bijstand Rijksver-
goeding is verleend, het salaris der onderwijzeres P . H . van 
Voorthuzen, die op 1 September 1923 en derhalve na 15 Mei 
1923 in functie trad, niet voor Hijksvergoeding in aanmerking 
komt;; 

dat niet ter zake afdoet een beroep op de omstandigheid, dat 
de bedoelde onderwijzeres op model G kon worden aangewezen 
als tijdelijke leerkracht als vervangster vooreen der vaste onder-
wijzers voor wiens jaarwedde in dat geval aanspraak op Rijks-
vergoeding lid bestaan; 

dat toch, zooals het school best uur zelf erkent, zoodanige aan-
stelling niet heeft plaats gevonden; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
m e t handhaving der beslissing van Onzen Minister van Onder-

wijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 Januar i 1925, n°. 6071, 
afdeeling L. O. F . , het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art . 97 der Lager-onderwijswet 1920. voor het jaar 1923 voor 
deze school vast te stellen op f 14 315,40. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 26 Mei 1925. 
W I L H E L M I X A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . D E V I S S E R. 

LV. 
23 Juni 1985 

X". 163. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-XASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomseh-
Katholiek Parochiaal Kerkbestuur, te Achtmaal. gemeente Zun-
dert, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 17 Januar i 1925, n°. 9941, 
afdeeling L. O. F. , onder anderen tot vaststelling der Rijksver-
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920. over 
het jaar 1923. ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aldaar. C 155. gemeente Zundert ; 

Gezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 4 April 1925. n". 5733 A: 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 27 Mei 1925, n°. 427; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunst en 
en Wetenschappen van 9 Juni 1925, n°. 11 054, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 
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Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing liet bedrag der 
Rijksvergoedingen over 1923 voor deze school heeft bepaald op 
I 78.58,34, waarbij onder meer is overwogen, dal lot hel geven 
van bijzonder onderwijs onder meer word! vereischt bei bezit vun 
hel bewija, bedoeld in art. 107, onder o, der Lager-onderwijswet 
1920; dal men tonder hei beaii van < 1 it bewiji onbevoegd is bij-
zonder onderwijl te geven; dal aan den onderwijzer J. Cbr. 
Pleraer bedoeld bewija is uitgereikt on 18 Mei 1988, zoodat eerst 
Van dien datum af de Rijksvergoeding voor dezen onderwijzer 
kan worden toegekend; dal In verband mei bel bovenstaande lief 
salaris en mitsdien de Rijksvergoeding voor genoemden onder-
wijzer, over bel tijdvak van la Mei—I November 1928 f 560 
bedraagt ; 

dal van de beslissing van Onsen Minister bel schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns inziens de 
aanspraak op Rijksvergoeding voor liet schoolbestuur niet kan 
verloren gaan ten gevolge van het feit, dat de bedoelde onder-
wijzer niei in bel bezit was van bovenbedoeld bewijs; dut toch 
art. 107 der wet uitsluitend betrekking heeft oji de onderwijzers 
en geen enkele verplichting oplegt aan het schoolbestuur; da t 
deze verplichting, den onderwijzers opgelegd, hare sanctie vindt 
in art. 430 van het Wetboek' van Strafrecht; dat naar zijn oor-
deel een schoolbestuur alleen dan aansprakelijk zou kunnen wor-
den u'esteld voor de naleving van art . 107. eerste lid, der wet, 
wanneer zulks uitdrukkelijk in de wet zou zijn vastgelegd; da t 
echter een desbetreffende bepaling niet in de wet voorkomt; dat 
di' voorwaarden, waaraan moet worden voldaan om voor Rijks-
vergoeding in aanmerking te komen, uitsluitend in de art t . 89 
tot en met 96 zijn vermeld; dat het dan ook van oordeel is, dat , 
nu aan alle evenbedoelde subsidievoorwaarden is voldaan, de 
gevraagde Hijksvergoeding niet kan worden geweigerd; dat het 
voorts stelt, dat de Hijksvergoeding in ieder geval behoort te 
worden verleend van 7 Mei 1923 af, omdat het bovenbedoeld 
bewijs niet, zooals Onze Minister aangeeft, is uitgereikt op 
13 Mei 1923, doch op 7 Mei 1938; 

Overwegende, dat krachtens art. 107, 1ste lid, der wet tot 
het geven van Lijzonder onderwijs vereischt wordt het bezit van 
onder meer een bewijs, dat burgemeester en wethouders der 
gemeente, waar het onderwijs gegeven zal worden, de onder a 
en b van dit artikel genoemde stukken hebben gezien en in orde 
bevonden; dal ten aanzien van den onderwijzer .] . Chr. Pleraer 
dit bewijs, hoewel gedagteekend 7 Mei 1923. blijkens de opgave 
in het bij art. 0, 3de lid, van Ons besluit van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 952) bedoeld formulier, model E , welke opgave 
mede als basis dient voor de aanvrage om Rijksvergoeding, aan 
den belanghebbende eerst den 13den Mei 1923 is uitgereikt en 
«leze derhalve eerst vun dien datum af tot het geven van bijzonder 
onderwijs bevoegd was: 

dat Onze Minister te recht van oordeel is, dat voor onbevoeg-
den geen aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt en hier-
tegen niet afdoet, dut art. 107 niet is opgenomen onder de 
voorschriften, waaraan moet zijn voldaan ter verkrijging van 
Rijksvergoeding; 

(Jezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
niet handhaving van de bestreden beslissing vun Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag 
der Rijksvergoedingen over 1923 voor deze school vast te stellen 
op f 7808,3». 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad vun State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Chamonix, 28 Juni 1928. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijê, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T H . U E V I s S K 11. 

LVI. 
II Juli 1928 

N". 8. 

Wi.i W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op hei beroep, ingesteld door het bestuur der 
Uwe Koomsch-Katholieke Parochiën te Zwolle, tegen de beslis-
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 27 Maart 1923, n°. 93.53, afd. I,. O. K , tot \ust- 
stelling der Rijksvergoeding, bedoeld in de artt. 97 en 98 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923 ten behoeve van de 
bijzondere lagere school, aldaar. Motstraat 16; 

Qesien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 9 Mei 192.5, n°. ;5814 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 24 Juni 192.5, n°. .558; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 8 Jul i 192.5, n°. 11 794, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: da t Onze Minister bij gemelde beslissing het 
bedrag der Rijksvergoeding over 1923 heeft bepaald op f 13 630 
uit overweging, dat het salaris der onderwijzeres A. S. Sehwe-
ring op f 1,565 behoort, te worden bepaald; 

dat in beroep het schoolbestuur aanvoert, dat het salaris der 
onderwijzeres A. S. Schwering op f 1602,50 behoorde te worden 
bepaald: 

Overwegende: dat de wedde van de onderwijzeres A. S. 
Schwering moet worden berekend met inachtneming van het 
bepaalde bij de art t . 1 en 3 van Ons besluit van 30 December 
1922 (Staatsblad n°. 770); 

dat de wedde van genoemde onderwijzeres op 1 Juli 1922 inge-
volge art. 1, 2de lid, van het Bezoldigingsbesluit, zooals deze 
bepaling luidde vóór haar wijziging bij Ons besluit van 30 Decem-
ber 1922 (Staatsblad n°. 770) op l Juli 1922 moest worden ver-
minderd met een jeugdaftrek van 2 x f 50 is gelijk aan f 100; 

dat derhalve deze jeugdaftrek tot October 1923, in welke 
maand zij den leeftijd van 21 jaren bereikte, blijft bepaald op 
f 100; 

d a t dus de jaarwedde en mitsdien het bedrag der Rijksver-
goeding over het jaar 1923 door Onzen Minister op het juiste 
bedrag is bepaald; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

hel beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

'a Oravenhage, II Juli 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

.1. T n . D E V I S S E R . 

file:///ust-


Bijlaqe D. | 2 6 . 3. Onderwijsverslag 1925-

Lvn. 
18 September 1030 

N°. 11. 

WIJ WILHELMINA, RIJ DE GRATIE GODS, KONIXUIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld dooi' hel bestuur der 
Yerceiiiging „Roomsch-Katholieke School voor de Kapel in 
't Z a n d " te Boermond, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 Mei 1925, 
n". 16 428, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere lagere 
school voor meisjes, aldaar, Kapel in 't Zand; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 24 Juni 1925, n". 5906 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 19 Augustus 1926, n°. 745; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 8 September 1925, n°. 18 420, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beslissing het bedrag der | 
Rijksvergoeding over 1923 voor deze school heeft bepaald op 
f 10 731,89, uit overweging, dat de gemiddelde schoolbevolking 
over het jaar 1922, berekend volgens de tellingen op de data, 
genoemd in art. 28, Ode lid, der Lager-onderwijswet 1920, 128 
leerlingen bedroeg; dat in verband hiermede voor deze school 
voor gewoon lager onderwijs, wat het jaar 1923 betreft, de Rijks-
vergoeding, bedoeld in art. 97, 1ste lid, der Lager-onderwijswet 
1920, noch volgens art. 28 der ongewijzigde wet, noch volgens 
een der wijzigingswetten voor meer dan drie onderwijzers van 
bijstand kan worden verleend; dat mitsdien het salaris van de 
onderwijzeres Th. H. H. Jeurissen over het tijdvak 1 Januar i— 
5 Jul i 1923, als boven het wettelijk aantal aan de school verbon-
den, niet voor Rijksvergoeding in aanmerking kan komen; dat 
de Rijksvergoeding voor de onderwijzeres Jeurissen i' 752,89 be-
draagt (tijdvak van S Juli—31 December 1923): 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat Onze Minister 
het aantal leerkrachten, dal over het jaar 1923 voor Rijksvergoe-
ding in aanmerking komt, heeft berekend op grond van art . 28, 
2de lid, der Lager-onderwijswet 1920, zoonis dit vóór 1 Januar i 
1923 luidde, en daarbij is uitgegaan van bet gemiddeld getal leer-
iingen in het jaar 1922; dat Onze Minister dus blijkbaar ten 
aanzien van het gchcelc jaar 1923 heelt toegepast g 2 van art. 
LXIV der wet van 16 Februari 1923 [Staatsblad n°. 38). zooals 
deze paragraaf bij art. 1. sub f, eerste lid. der wet van 23 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 287) is gewijzigd: dat het schoolbestuur 
echter van oordeel is, dat de door Onzen Minister gevolgde wijze 
van berekening niet kan gelden voor het tijdvak 1 Januari t / m 
4 Juli 1923; dat zijns inziens de vraag, hoeveel leerkrachten over 
het tijdvak 1 Januari t / m 4 Juli 1923 voor Rijksvergoeding in 
aanmerking komen, moei worden geloetsl aan de \vetsbepalin- 
gen, welke gedurende dat tijdvak gelden, ni.n. aan de bepalin-
gen van de Lager-onderwijsw ei 1020, niet inachtneming van de 
daarin bij de wet van 16 februari 1923 (Staat$blad n°. 38) aas -
gebrachte wijzigingen, terwijl daarbij buiten beschouwing be-
hooren t" blijven de bepalingen van de wet van 23 Juni 1923 
(Staatsblad n". 287). tenzij hel tegendeel uitdrukkelijk is be-
paald; dat naar zijne meening ten aanzien van hei laatstge-
noemde tijdvak van toepassing is *j 2 van art. LXIV der wel van 
16 Februari 1923 {Staatsblad n". 38). volgens welke bepaling 
over dat tijdvak de Rijksvergoeding kan worden verleend voor 
het aantal onderwijzers, dat op 31 December 1922 voor die ver-
goeding in aanmerking kwam: dat ingevolge bet bepaalde in het 
6de lid van art. 28 der wet als grondslag voor de berekening van 
het aantal leerkrachten, dat op 31 December 1922 voor Rijks-
vergoeding in aanmerking kwam.'behoort te «orden genomen het 
gemiddeld getal kinderen, berekend naar hei aantal, dat op 
16 Maart. 16 Juni, 16 September en 16 December 1921 als werke-
lijk schoolgaande bekend stond: dat het bedoelde gemiddeld 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

1926. (Lager onderwijs.) 

Tweede Kamer, LAS getal leerlingen in dit geval 138 heeft bedragen, zoodat op grond 
van het bepaalde in art. 97, juncto art. 56, joncto art. 2H, der 
Lager-onderwijswet 1920, zooals die vóór I Januar i 1923 luidde, 
op 31 December 1922 on hoofd en vier onderwijzeressen van bij-
stand voor Rijksvergoeding in aanmerking kwamen; dat het mits-
ilien van oordcel is, dat het ook over het tijdvak van 1 Januar i 
t /m 4 Juli 1923 aanspraak heeft op Rijksvergoeding voor even-
bedoeld aantal onderwijzeressen van bijstand; 

Overwegende: dat art, LXIV, tj 2, der ongewijzigde wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), waarop het schoolbestuur 
zich beroept, de strekking heeft, na de inwerkingtreding dezer 
'Act gedurende een drietal jaren aan de schoolbesturen de jaar-
weddeo van niet minder onderwijzers te doen vergoeden, dan 
waarop zij krachtens de ongewijzigde Lagcr-ondc.ru ijxwot aan-
spraak zouden kunnen gemaakt hebben: 

dal een schoolbestuur aan deze bepaling echter niet het recht 
ontleenen kan om, wanneer, zooals hier, ten gevolge van den 
achteruitgang van het leerlingental, ook het aantal onderwijzers, 
waarvoor naar luid van art. 97 der wet vergoeding kan worden 
toegekend, is gedaald, niet temin voor een grooter aantal Rijks-
vergoeding te ontvangen, op welke meerdere vergoeding ook 
krachtens de ongewijzigde Lager-onderwijswet geen aanspraak 
kan worden gemaakt ; 

da'i Onze Minister te recht van oordeel is, dat op grond van 
het 1ste en 2de lid, in verband met het 6de lid van art. 28 der 
ongewijzigde Lager-onderwijswet 1920 door deze school aan-
spraak kan worden gemaakt op vergoeding van jaarwedden van 
niet meer dan 4 onderwijzers, het hoofd der school daaronder 
begrepen: 

dat ook voor het overige het bedrag der Rijksvergoeding door 
Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de genoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 Mei 1925, n°. 
16 428, afdeeling Lager Onderwijs, het bedrag der Rijksvergoe-
ding over 1923 voor deze school vast te stellen op f 10 731,89. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 15 September 1925. 

W I L H E L M I N A. 

De Minister van Ondenvijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

I V T O l l l . 

L V I I I . 
25 September 1925. 

N». 31. 

W n W I L H E L M I N A , nu DE GRATIE GODS. KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAT, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek parochiaal kerkbestuur te Schijndel, tegen de beslis-
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 2 Juni 1925, n°. 9646, afdeeling L .O.F . , waarbij 
is bepaald, dat over het jaar 1924 de Rijksvergoeding, bedoeld 
in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, niet kan worden ver-
leend ten behoeve van de onder dat bestuur staande, op 
1 Januar i 1924 geopende school voor uitgebreid lager onderwijs 
aldaar, Pompst raa t ; 
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Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en he t bewaarschool-
onderwijs) van 7 Juli 1925, n°. 5924 A; 

Den Kaad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 26" Augustus 1925, n°. 775; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 September 1925, n°. 18640, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: da t de beslissing van Onzen Minister s teunt op 
de overweging, da t de hierbedoelde school, welke op 1 Januar i 
1924 werd geopend, en blijkens mededeeliug van het school-
bestuur, gedagteekend 13 October 1924, reeds op 1 Januar i 
1925 werd opgeheven, gedurende haar bestaan niet meer dan 
één leerjaar heeft omvat , n.1. het eerste leerjaar van eene school 
voor uitgebreid lager onderwijs; dat deze school dus niet is ge-
wcest een school voor uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in 
het vierde lid van art . 3 der Lager-onderwijswet 1920, terwijl 
onder de gegeven omstandigheden van toepassing van het 
tweede lid van art . 96 der wet geen sprake kan zijn; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het zich me t de 
overweging, waarop de beslissing van Onzen Minister is ge-
grond, niet kan vereenigen; dat toch het d.d. 31 December 1923 
door den inspecteur in de Inspectie Eindhoven voor „gez ien" 
geteekend leerplan driejarig was en dus voldeed aan de voor het 
uitgebreid lager onderwijs in dat opzicht in het 4de lid van 
art. 3 der wet gestelde eischen, zoodat de school naar de 
meening van requestrant is geweest een school voor uitgebreid 
lager onderwijs als daar bedoeld, dat een interpretatie van 
art. 3, vierde lid, zooals Onze Minister blijkens zijn beschikking 
stiet, in botsing komt me t de art t . 79, vierde lid, en 96, tweede 
lid, der wet, die beide de mogelijkheid onderstellen, d a t een 
school aan art . 3, tweede of vierde lid, voldoen kan, zonder dat 
alle klassen in werking zijn; dat het vereischte aantal leerlingen, 
bedoeld in art . 96, eerste lid, aanwezig was, en van de dispen-
satie in het tweede lid derhalve geen gebruik behoefde gemaakt 
te worden, zoodat het den requestrant ten eenenmale ontgaat , 
waarom Onze Minister overweegt, dat „van toepassing van het 
tweede lid van art . 96 geen sprake kan zi jn"; 

Overwegende: da t art . 3, 4de lid, der Lager-onderwijswet 1920 
voor uit openbare kassen bekostigd uitgebreid lager onderwijs 
o.m. den eisch stelt, da t het gegeven wordt in scholen met ten 
minste drie achtereenvolgende leerjaren, aansluitende aan het 
6de leerjaar eener school voor gewoon lager onderwijs; 

dat de hierbedoelde school, blijkens het aan den inspecteur 
medegedeelde leerplan, eene uitgebreide lager onderwijssehool, 
als in den zin van art. 3, 4de lid, bedoeld, wel is waar slechts 
één leerjaar heeft omvat, doch da t daardoor voor deze school 
de aanspraak op Kijksvergoeding niet verloren is gegaan, nu 
aan het vereischte, in art. 96, 2de lid, der wet gesteld, is 
voldaan; 

dat de omstandigheid, da t de school een jaar na hare opening 
werd opgeheven, aan het verleenen der vergoeding niet in den 
weg s taa t ; ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met vernietiging van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 Jun i 1925, 
n". 9646, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Kijksvergoeding over 
1924 voor deze school vast te stellen op f 4431,18. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
lu last met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 25 Septmeber 1925. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

R D T G E R S . 

L1X. 
12 September 1925 

N°. 76. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE ÜODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Koomsch-
Katholiek Kerkbestuur van de Parochie van den H . Odulphus, 
te Bakhuizen, gemeente Qaasterland, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 April 1925, n°. 8032, afdeeling L. O. F . , tot vaststelling der 
Kijksvergoedingeu, bedoeld in de art t . 97 en 98 der Lager-onder-
wijswet 1920, over het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 24 Jun i 1925, n». 5885 A; 

Den Kaad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 19 Augustus 1925, n°. 743; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 September 1925, n°. 13422, afdeeling 
Lager Onder.wijs Financieel; 

Overwegende: dat, nadat het schoolbestuur toekenning had 
verzocht van de Itijksvergoedingen, bedoeld in art t . 97 en 98 der 
Lager-onderwijswet 1920, Onze Minister bij beschikking van 
22 April 1925, n°. 8032, afdeeling L . O. F . , het bedrag der Rijks-
vergoeding heeft bepaald op f 10 053,33, uit overweging o.a., 
da t in verband me t het bepaalde in art . L X I V , § 9, der wet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) de vergoeding niet kan 
worden toegekend voor den cursus vervolgonderwijs over het 
tijdvak van 10 April t / m 28 September 1923 (cursus aange-
vangen op 10 April 1923), noch voor den cursus vervolgonder-
wijs over het tijdvak van 8 October t / m 31 December 1923 
(cursus aangevangen 8 October 1923 en bestemd om te eindigen 
op 29 Maart 1924), vermits deze cursussen niet zijn aange-
vangen vóór 20 December 1922, 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het eerste leer-
jaar van den cursus vervolgonderwijs voor meisjes is aange-
vangen op 4 April 1922 en geëindigd op 29 September 1922, 
terwijl he t eerste leerjaar van den cursus vervolgonderwijs voor 
jongens is aangevangen op 2 October 1922 en geëindigd op 
23 Maart 1923; dat nu Onze Minister de Kijksvergoeding wei-
gert voor het op 10 April 1923 aangevangen en op 28 September 
1923 geëindigde tweede leerjaar van den op 4 April 1922 aan-
gevangen cursus voor meisjes, alsmede (over het tijdvak 8 Octo-
ber tot en met 31 December 1923) voor het op 8 October 1923 
aangevangen en op 29 Maart 1924 geëindigde tweede leerjaar 
van den op 2 October 1922 aangevangen cursus voor jongens; 
da t de Minister zich op he t standpunt stelt , da t voor een op of 
na 20 December aangevangen leerjaar van een vóór dien da tum 
aangevangen cursus de Kijksvergoeding niet behoort te worden 
verleend, zich daarbij beroepende op het bepaalde in art. LXIV, 
§ 9, der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38); dat 
Onze Minister blijkbaar de opvatting huldigt dat onder ,,eur-
sussen" in evengenoemd wetsartikel bedoeld, behoort te worden 
verstaan „cursus jaren" , welke opvatting requestrant evenwel 
in strijd acht me t de geschiedenis en de bedoeling van dit 
artikel, zooals het door de Tweede Kamer is aangenomen; 

Overwegende: dat ingevolge art. LXIV, § 9, der wet van 
10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) de vergoeding van het Rijk, 
bedoeld in de ar t t . 61 en 98 der Lager-onderwijswet 1920, voor 
de laatste maal wordt toegekend voor cursussen vervolgonder-
wijs, die vóór 20 December van het jaar 1922 zijn aangevangen; 

dat voor de vraag, wanneer een cursus vervolgonderwijs is 
aangevangen voor de toepassing van bovenbedoelde bepalingen 
beslissend zijn de opgaven, door het schoolbestuur ingediend 
overeenkomstig de voorschriften, gegeven in de art t . 10, 11 en 
12 van Ons besluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952); 
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dat blijkens tien rooster van lesuren, bedoeld in art. 10, het 
formulier, model G, bedoeld in art. 11 en het formulier, model 
H, bedoeld in art. 12 van bovengemeld besluit, gegeven zijn: 
1°. een cursus, aangevangen op 2 October 1922 en bestemd om 
te eindigen op 24 Maart 1923; 2°. een cursus, aangevangen op 
10 April 1923 en bestemd om te eindigen op 29 September 1923; 
een cursus aangevangen op 8 October 1923 en bestemd om te 
eindigen op 29 Maart 1924; 

dat , M ü f l l n n de laatstbedoelde twee cursussen na den 20sten 
December van het jaar 1922 zijn aangevangen, de aanvrage om 
Rijksvergoeding, wat deze twee cursussen betreft, geen steun 
vindt in de wet en daaraan niet afdoet een beroep op de ge-
schiedenis en de bedoeling van eenige wetsbepaling; 

dat ook overigens de Rijksvergoeding met juistheid is be-
rekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 April 1925, 
n°. 8032, afdeeling L. O. F . , het bedrag der Rijksvergoeding 
voor deze school te bepalen op f2 10 053,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 12 September 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

K u T o E K s. 

LX. 
13 October 1925 

N". 15. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAXJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van Vrouwen tot bevordering van huiselijk geluk te 
Heythuysen, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 Juni 1925, n°. 6641, 
afdeeling L. O. F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1923, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school te Valkenburg (L.) , 
Walramplein; 

Oezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolondcrwijs) 
van 28 Juli 1925, n°. 5952 A; 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
advies van 38 September 1925, n°. 844; ' 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 October 1925, n". 15 040, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij bovengemelde beslissing het bedrag der Rijks-
vergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor 
de bovengenoemde school heeft vastgesteld op f 20 302,24, 
daarbij overwegende, d a t in verband met het gemiddeld aantal 
leerlingen, bedoeld in art . 28, zesde lid, der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1922 voor deze school voor uitgebreid lager 
onderwijs, bedoeld in art '2bis, derde lid, der Lager-onderwijswet 

1H7H, van 1 Januari tot eti nut al Augustus 1023 voor acht 
onderwijzers van bijstand, alsmede voor de plaatsvervangster 
van de met ziekteverlof afwezige onderwijzeres W. H . Janssen, 
de Rijksvergoeding kan worden verleend; dat deze vergoeding 
niet kan worden toegekend voor J. H. I I . Deckers, over het tijd-
vak van 1 Januar i t / m 9 Augustus L928, aangezien anders voor 
een gTOOter aantal Onderwijsere van bijstand de Rijksvergoeding 
zou worden genoten, dan art. 48/ii» der Lager-onderwijswet 1H7H, 
j°. art. 201, 3de lid, der Lager-onderwijswet 1920 voor deM 
school tot ultimo Augustus 1923 toelaat ; dat het salaris en mits-
dien ook de Rijksvergoeding voor J . II M I >eckers over dat tijd-
vak van 10 Augustus t / m 31 December 1923 t 806,00 bedraagt ; 
dat overigens de in de aanvrage voorkomende berekeningen 
juist zijn; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat Onze Minister 
ten onrechte over het tijdvak 1 April t / m 4 Juli 1923 de Rijks-
vergoeding toekent ook voor slechts acht onderwijzeressen van 
bijstand, daarbij uitgaande van het gemiddeld getal leerlingen 
in het jaar 1922 (309); dat toch de Rijksvergoeding over het tijd-
vak 1 April t / m 4 Juli 1923 behoort te worden berekend, met 
inachtneming van art. 28, 6de lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
lOOala dit lid van 1 Januari 1923 t / m 4 Juli 1923 luidde, derhalve 
naar het gemiddeld getal , . leerlingen" in de onmiddellijk vooraf* 
gaande vier kalenderkwartalen; 

dat dan ook als grondslag voor de berekening der Rijksver-
goeding over het tijdvak 1 April t / m 30 Juni 1923 moet gelden 
het aantal leerlingen op 16 Juni 1922 (295), 16 September 1922 
(320), 16 December 192 2(314) en 16 Maar t 1923 (315), of ge-
middeld 311, en over het tijdvak 1 t / m 4 Jul i 1923 het aantal 
leerlingen op 16 September 1922 (320), 16 December 1922 (311), 
16 Maart 1923 (315) en 16 Juni 1923 (315), of gemiddeld 316, 
zoodat over het tijdvak 1 April t / m 4 Juli 1923 aanspraak ge-
maakt kan worden op de Rijksvergoeding voor negen onderwijze-
ressen van bijstand, alsmede voor de bovenbedoelde plaatsver-
vangster; dat deze opvatting steun vindt in Ons besluit van 
8 April 1925, n°. 4 1 ; 

Overwegende, dat , aangezien de wet van 23 Juni 1923 (Staats-
blad 287) ingevolge art. 2 dier wet, behoudens eene uitzondering, 
die hier niet ter zake doet, in werking treedt met ingang van 
den dag, volgende op dien harer afkondiging, zijnde 4 Juli 1923, 
de Rijksvergoeding voor de bovengenoemde school over het jaar 
1923, voor wat betreft het tijdvak 1 Januar i tot en met 4 dun 
1923, behoort te worden berekend, met inachtneming van art. 
28, 6de lid, der Lager-onderwijswet 1920, zooals dit was vast-
gesteld bij de wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38), zoo-
dat bij de berekening der Rijksvergoeding over het 1ste kwartaal 
1923 tot grondslag behoort te worden genomen het gemiddelde 
aantal kinderen, berekend naar het aantal, dat op 16 Maart, 16 
Juni , 16 September en 16 December in de onmiddellijk vooraf-
gaande kalenderkwartalen als werkelijk schoolgaande bekend 
stond; 

Overwegende, wat betreft het tweede kwartaal van 1923, dat 
het gemiddeld aantal leerlingen, berekend naar het aantal, dat 
op 16 Jun i , 16 September en 16 December 1922 en op 16 Maart 
1923 als werkelijk schoolgaande bekend stond, 311 bedroeg, 
terwijl, wat betreft het tijdvak van 1 t m 4 Juli 1923, het ge-
middeld aantal leerlingen, berekend naar het aantal, dat op 
16 September en 16 December 1922, 16 Maart en 16 Juni 1925 
als werkelijk schoolgaande bekend stond, 316 bedroeg} 

dat derhalve, gelet op art. 24 van de Lager-onderwijswet 1878, 
j°. art . 201, lid 3, c, der Lager-onderwijswet 1920, voor deze 
uitgebreid lager ondcrwijsschool over het tijdvak van 1 April 
t / m 4 Jul i vergoeding kan worden verleend voor het hoofd en 
ten hoogste negen onderwijzers van bijstand, alsmede voor de 
plaatsvervangster van de met ziekteverlof afwezige onderwijsere* 
W. H. Jans sen ; 

Qesien de bovengemelde wetten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 Juni 1925, 
n°. 6641, afdeeling L. O. F . , het bedrag der Rijksvergoeding over 
het jaar 1923 voor deze school vast te stellen op f 20 691,30. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
Inlast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, L8 Oetober 1935. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

K D T G K R 8 . 

L X I . 
9 November 1925 

X" 23 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
de Bergen op Zoomsohe Neutrale Sohoolvereeniging, te Bergen 
op Zoom, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 19 Mei 1925, tot vaststelling 
der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere lagere 
school aldaar, Coehoornslraat 28; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoólonderwijs) 
van 3 September 1925, n°. 5967 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 21 Oetober 1925, n°. 924; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 8 November 1925, n°. 16 896, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende : dat bij gemeld besluit Onze Minister het bedrag 
der Rijks vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
]92G, voor deze school heeft bepaald op f 13 556,67; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwogen, dat de onderwijzers 
J . 13. Melis oj) ] September 1923 en A. Poolman op 1 Oetober 
L923 aan de school in functie t raden ter tijdelijke vervanging van 
de mei ziekteverlof afwezige mejuffrouw Stoutjesdijk; 

dat vermits deze onderwijzers na 15 Mei 1923 in functie traden 
boven het aantal, gesteld in art. 28, zooals dit wordt gelezen 
krachtens art. N I H der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad 
n'\ 38), hunne wedde niet vroor Rijksvergoeding in aanmerking 
komen, aangezien anders die vergoeding voor een grooter aantal 
leerkrachten zou worden genoten dan art. I . sub ƒ, der wet van 
23 Juni 1928 {JBtaatsblad n°. 287) toelaat; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat blijkens een in 
afschrift bij het beroepschrift gevoegd schrijven van den inspec-
teur van het lager onderwijs, de jaarwedden van de onderwijzers 
Poolman en Melis ten laste van het Rijk vallen; 

Overwegende, dat bij hel bepalen van de vergoedingen aan de 
schoolbesturen uit te koeren over het jaar 1923, voor zooveel 
betreft het aanta l onderwijzers, dat voor Rijksvergoeding in aan-
merking komt, rekening dient te worden gehouden met art. 28 
der Lager-onderwijswel 1920, zooals deze bepaling nader is vast-
gesteld bij de wet van 16 Februari 1923 {Staatsblad n°. 38); 

dal onder het licht van die voorschriften het aantal onder-
wijzers, waarop aanspraak op vergoeding bestaat , op juiste wijze 
is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met ongegrondverklaring van het beroep het bedrag der Rijks-
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere lagere school te 
Bergen op Zoom, Coehoornslraat 28, te bepalen op f 13 700,67. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 9 November 1925. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

R D i a i l i . 

LXIT. 
24 September 1926 

N°. 18. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door he t bestuur van 
de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Zwolle, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 23 April 1926, n°. 9968, afdeeling L. O. 
F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1924, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Schoutensteeg 3 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoólonderwijs) 
van 1 Juli 1926, n°. 6500 A: 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 18 Augustus 1926, n°. 708; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 16 September 1926, n°. 11 254, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister bij bovenvermelde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding voor bovengenoemde school voor 
het jaar 1924 heeft bepaald op f 28 089,79, uit overweging, d a t 
overeenkomstig art. V I I der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad 
n". 319) o.a. voor de toepassing der bepalingen, betreffende de 
vergoeding door het Rijk aan de besturen van bijzondere lagere 
scholen, eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs, als 
bedoeld in art. AQter der wet van 1878, beschouwd wordt als een 
samenstel van een school voor gewoon lager onderwijs en een 
school voor uitgebreid lager onderwijs, een en ander als bedoeld 
in art. 3, beide staande onder hetzelfde hoofd en waarop c.q. het 
bepaalde in den slotzin van art. 27, tweede lid, toepassing kan 
vinden; dat de onderhavige school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs 9 achtereenvolgende leerjaren telt met een gemiddelde 
schoolbevolking over het jaar 1923 van 244 leerlingen, waarvan 
51 leerlingen in het 7de en de hoogere leerjaren; dat volgens dit 
leerlingcntal overeenkomstig het bij de wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 319) gewijzigde art. 28 voor de z.g. uitgebreid 
lager onderwijs (kop) school, met inbegrip van het hoofd, de 
Bijksvergoeding kan worden genoten voor 2 leerkrachten, terwijl 
aan de lagere school me t 193 leerlingen 5 (4 plus 1) onderwijzers 
van bijstand zouden zijn vereischt; dat in verband met het voren-
staande de wedde van den onderwijzer H . Bijkerk, die op 16 
Oetober 1924 in dienst trad als plaatsvervanger van den onder-
wijzer K. Bonjermoor, boven het aantal, vereischt volgens het 
bij de wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n". 319) gewijzigde arti-
kel 28 der Lager-onderwijswet, niet voor Rijksvergoeding in aan-
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incrkmg kan komen, aangezien enden die vergoeding MMI wor-
den genoten voor MD grOOttC aiilit ;i I onderw ijzers VOD bijstand 
<lan all Ikel V 11 I, t w cede Ud, der meergenoemde w el \ an 80 J uni 
1924 toelaat; dm het schoolbestuur la beroep aanvoert, dei bel 
rei hl kan doen gelden op vergoeding \ an ile jaarwedde van den 
onderw ijzer 11. Bijkerk, op grond ven ert. 97, junoto art. 56, 
juneio artikel II der Lager-onderwijswet 1990. «reik artikel even-
als voorliet openbaar onderw ijs Hijksvergoeding van plaatsvor-
vangers voonenrijft; dat uil de beetreden hneliaaing blijkt, dat, 
wanneer de berekening ven de BrjktTtrgotdlng j w n i f dl volgens 
artikel VIII der wel van 50 Juni 1'.*24 (Staatsblad n". 810) de 
vergoeding van plaatsvervangers, en daarmede artikel 56 der 
Lager-onderwijawel 1090, in baar geheelen omvang wordt uitge-
schakeld; dal dit geen zin heeft, daar immers de overgangsbe-
paling ten doel heeft de afvloeiing ie bevorderen van hel perso-
Oeel, aan de scholen verbonden, ho\ en het aantal van het ge-
wijzigd artikel 2H, en deze afvloeiing niet kan bereikt worden, 
wanneer een ouderwijser stek is. doen alleen wanneer hij voor-
goed ophoudt tol bei onderwijzend personeel der school te be-
hooieii: dat bovendien niet alleen in de gevallen, waarin de over-
gangsbepaling wordt toegepast, dooh ook, wanneer artikel 97 
wordt toegepast, de na 1 Juli 1924 benoemde plaatsvervangers 
zijn aangesteld boven het aantal, gesteld in bel gewijzigd arti-
kel 28, en derhalve ook in dit geval de plaatsvervangers niet voor 
vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen; dat deze 
laatste noodzakelijke consequentie evenwel in lijnrechten strijd 
is met art. 97, juneto art. .">(), junclo art. 4 1 ; dat evenmin het 
uitshakelen van art. 5)7 in zijn vollen omvang, dus met inbegrip 
van vergoeding van plaatsvervangers, in geval van toepassing 
der overgangsbepaling te verdedigt n is: 

Overwegende, dat ingevolge art. VII der wel van HO Juni 1924 
(Staattblad n". 319) voor de toepassing der bepalingen betref-
Eendede vergoeding, door liet Rijk aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen te verleeiien, eene school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs, als bedoeld in art. 48rcr der wet van 1878. wordt 
beschouwd als een samenstel van eene scbool voor gBWOOn lager 
onderwns en eene school voor uitgebreid lager onderwijs, een en 
ander als bedoeld in art. 8, beide staande onder hetzelfde hoofd, 
terwijl voorts, indien de school voor meer uitgebreid lager onder-
wijs ten minste 5) achtereenvolgende leerjaren omvat, het be-
paalde in den slotzin van hel tweede lid van art. 27 kan worden 
toegepast ; dat over het jaar LOM liet gemiddeld aantal leer-
lingen van klasse 1 tot 6, zijnde eene school voor gewoon lager 
onderwijs, bedroeg 108, terwijl in de klassen 7. 8 en 9, zijnde 
eene school voor uitgebreid lager onderwijs, gemiddeld ">1 leer-
lingen het onderwijs volgden; dat in verband met hel boven-
staande ingevolge art. Y der wet van 80 Juni 1084 [Staattblad 
n". 810) VOOr 'Ie school voor uitgebreid lager onderwijs de Kijks-
vergoeding kan worden toegekend voor bel hoofd en één onder-
wijzer van bijstand, en voor de scbool voor gewoon lager onder-
WIJS, met toepassing van art. 27. tweede lid. der Lager-onderwijs-
wet 1090, voor vijf onderwijzers van bijstand, in tol aal derhalve 
VOOr &en hoofd en zes onderwijzers van bijstand: dal aan deze 
School, behalve hei hoofd, werkzaam waren acht onderwijzers 
van bijstand, voor wie op grond van artikel 301, derde lid. onder 
<-. .Ier Lager-onderwijswel 1020 de Rijksvergoeding wordt ver-
leend; dat daaronder dus twee boventallige onderwijzers zijn be-
grepen. voor wie op grond van art. VIM. tweede lid, der wet van 
80 Juni 1924 (Staatsblad n". 810) nog Rijksvergoeding wordt toe-
gekend: dat derhalve geen Kijksvergoeding kan worden toege-
kend voorden onderwijzer U. Bijkerk, die op 16 October 1024 — 
en derhalve na 80 Juni 1024 — als negende onderwijzer van bij-
stand in functie trad: dat de omstandigheid, dal hij ter vervan-
ging van den met ziekteverlol afwezigen onderwijzer K. Bonjer-
noor werkzaam was hieriaan niet afdoet; dat mitsdien Onze 
Minister bij de bestreden beslissing te recht beeft overwogen, 
dat de jaarwedde van den onderwijzer H . Bijkerk niet voor 
Kijksvergoeding in aanmerking kan komen: 

< lezien de genoemde wel . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

niet handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
April 1026, n". 0068, afdeeling 1.. 0 . F . het bedrag der Kijks-
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijawel 1020, voor 
(leze school vast te stellen op f 28 (189.7'.). 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afsehrift zal 
worden gezonden aan den Itaud van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 21 September 1096 

i 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

W I 1. 11 K L M I X A. 

L X M I . 
11 October 1098 

N» 17. 

Wu WILHELMINA, uu DE ORATIE GODS, KOVIMOIM KEK 
NEDERLANDEN, I 'RINSES VAN ORAN.IK-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door bet bestuur der 
Koomscb-Katholieke School vereeniging „S t . H u b e r t u s " , te 
Maastricht, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen v.in 18 Mei 1926, n°. 10 560, 
afdeeling L. O. F., tot vaststelling der Kijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1924 ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Heerderweg 7; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsohoolonderwijs) 
van 17 Juli 192(1, n". 6560; 

Den Baad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 22 September 1096, n°. 859; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 6 October 1096, n". 12 216, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel: 

Overwegende, dat het schoolbestuur op 19 Juni 15)26 bij Ons . 
in beroep is gekomen van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, gedngteekend 18 Mei 
1096; dat dus de termijn, van 80 vrije dagen in art. 5*5), derde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920. voor bet komen in berobp 
gegund, niet is in acht genomen; 

Gezien de genoemde wel ; 

Hebben goedgevonden en vers taan : 
den appellant aiet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 

belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Kaad van State , afdeeling voor dé 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 11 October 1096. 

De Minister van Ondertvijg, 
Kunsten en Wetenschappen, 

\V A S Z I N K. 

VV I L H E L M I N A 

LXIV 
22 October 1096 

X". 16. 

W H \ \ I LHF.LMIXA. iti.i I>K ORATIE GODS, KONINGIN om 
XEDERI.ANDEN. 1'RINSKS WX ORANJE-NASSAI . ENZ., ENZ., ENZ. 

Bes'hikkende op hei beroep, ingesteld door lui bestuur der 
Vereeniging tot stichtingen instandhouding van scholen mei den 
Bijbel o n d e r d e zinspreuk ..Kiieu Maézer". ie Hilversum, tegen 
de beslissing van Onzen Minisier van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 8 April 1096, n ' . 9846, afdeeling L. O. F.. 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 5(7 der Luger-
onderwijswel 1090, over het jaar 1924. ten behoeve van de bij-
zondere lagere school aldaar. Koningsstraat ."{(>; 

:J3 
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Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bet 
algemeen vormend lager onderwijs on hel bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Mei 1026, n". 6460 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 28 Juli 1926, n°. 587; 

Op de v dracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschap] en van 10 Oetober 1026, n" 12 440, afdeeling 
Lager Onder» ijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister bij bovengemelde beschik* 
king Int bedrag der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1020, heelt bepaald op I 10 702,06, uit over-
weging o.a., dat ingevolge la t bepaalde in art. 2. vierde lid, van 
Dib besluit van 20 .Januari 102-1 (Staalxhlatl n". 28), ingeval een 
onderwijzer binnen één maand na de hervatting van zijne werk-
zaamheden na ziekteverlof weder Kiek wordt, deze laatste ziekte 
beschouwd wordt als eene voortzetting van de daaraan vooraf* 
gegane; dat bet hoofd A. Jungerius ziekteverlof genoot van 
1 April lot 1 Augustus 1021 en van 12 September tot 31 Decenv 
ber 1021. terwijl de zomervacantie duurde van 20 Juli 1024 tot 
en met 25 Augustus 102-1: dat hij derhalve eerst op 26 Augustus 
1021 zijne werkzaamheden beeft hervat ; dat hij derhalve binnen 
één maand na de hervalt ing van zijne werkzaamheden na ziekte* 
verlof weder ziek werd. daar er tusschen 20 Augustus 1024 en 
12 September 1024 — zijnde het tijdstip, waarop hij wederom 
ziek werd — geen maand was verloopen; dat in verband met het 
bepaalde in art. 2, tweede lid, van Ons genoemd besluit te reke-
nen van 13 November 1024 af aan Jungerius slechts de helft van 
zijne jaarwedde behoort te worden uitbetaald; dat in verband 
met het bovenstaande zijn salaris en mitsdien de Rijksvergoeding 
bedraagt f 3085.50 (jaarwedde f 3000,17 en f 289.33 kindertoe-
lage); dat het appelleerend schoolbestuur in beroep aanvoert, dat 
aan A. Jungerius ziekteverlof' is verleend van 1 April 1024 tot 
1 August iis 1024 en daarna opnieuw van 12 September 1024 tot 
15 Januari 1025; dat bij de verleening van dit ziekteverlof ge-
handeld is onafhankelijk van de zomervacantie (welke duurde 
van 26 Juli 1024 tot 25 Augustus 1024) wat ook hieruit blijkt, 
dat het einde van het eerste verlof niet bepaald is op 20 Juli 1024 
of op 25 Augustus 1924. maar — op reeds veel vroeger gegeven 
advies van den behandelenden geneesheer — op 1 Augustus 
1024: dat Jungerius op 1 Augustus 1924 hersteld was en, ware 
toen de vacant ie niet reeds begonnen, bij op dien datum weder 
onderwijs had kunnen geven; dat hij derhalve van 1 Augustus 
102-1 tot 12 September 1024, dat is langer dan één maand, in 
staat was zijn lessen in de school te hervatten en het uitsluitend 
aan de vacant ie te wijten was, dat dit niet reeds op 1 Augustus 
1924 geschiedde; dat art. 2, alinea 4, van Ons besluit van 29 
Januari 1021 (Staatsblad n°. 23) niet in dien zin behoort te wor-
ilen toegepast, dat toevallige omstandigheden (als b.v. vacantie 
of sluiting der lessen wegens het heersenen van eene besmette-
lijke ziekte, welke omstandigheden buiten eenig verband staan 
met den aard van het ziekteverlof van den onderwijzer en waarop 
hij niet den geringsten invloed heeft) de regeling der uitbetaling 
van zijn salaris tijdens ziekteverlof, neergelegd in het aangehaald 
artikel, aanzienlijk te zijnen ongunste zouden kunnen wijzigen: 
dat het bovendien niet juist, is, dat Jungerius eers top 20 Augus-
tus 1024 zijne werkzaamheden hervat heeft ; dat hij nl. omstreeks 
half Juli 1021 weer te Hilversum teruggekeerd is en vóór 12 
Augustus 1024 alles wal noodig was voor het begin van den 
nieuwen cursus geregeld heeft ; dat hij in het kort op 1 Augustus 
1024 alle werkzaamheden, die hij als hoofd der school toen en 
daarna te verrichten had. ten volle hervat heeft : dat het bestuur 
bet niet juist acht. dat een hoofd der school, wanneer de lessen 
tijdelijk gestaakt zijn, geen werkzaamheden voorde school meer 
te verrichten zou hebben: dat het bestuur integendeel — anders 
dan bij verlof — van het hoofd zijner school verwacht, dat hij 
ook tijdens het stilstaan der lessen werkzaam is voor de school; 
dat de beslissing van Onzen Minister naar de meening van het 
bestuur niel voldoende het onderscheid in het oog heeft gevat, 
da! er beslaat 1 ussehen ..verlof" en . . \ a c a n t i e " : 

Overwegende, dat A. Jungerius blijkens mededeelingen van 
het appelleerend schoolbestuur, onmiddellijk na het einde van 
zijn ziekteverlof op 1 Augustus 1024 tot op 12 Augustus 1024 als 
hoofd der school werkzaamheden heeft verricht ; dat daaraan 
niet afdoet, dal deze werkzaamheden verricht werden tijdens de 
zomervacanl ie: dat i .:-*s hen de b< rval ! ing zijner werkzaamheden 

on den ls ten Augustus 1924 en den ISden September 1924, 
zijnde hel tijdstip, waarop hij wederom ziek werd, meer dan eene 
maand is verloopen; dat hij derhalve niet binnen eene maand na 
de hervating van zijne werkzaamheden na ziekteverlof weder 
ziek is geworden en deze laatste ziekte voor de toepassing van 
art. 2, vierde lid, van Ons besluit van 29 Januari 1024 (Slanlx-
blad n". 23) niet moet worden beschouwd als eene voortzetting 

van de voorafgegane ziekte; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 
Hebben goedgevonden en vers taan: 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 April 1920, 
n". 2646, afdeeling L. O. F . , de Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 07 der Lager-onderwijswet 1020, over bel jaar 1021, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school Koningsstraat 30, te 
Hilversum, vast te stellen op f 20 060,73. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
i belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
[ worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling Voor de 
' geschillen van bestuur. 

He t Loo, 22 Oetober 1020 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

W I L H E L M I X A. 

L X V 
| 26 Oetober 1926 

N°. 24. 

Wit W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholick Kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw Geboorte, te 
Berkel en Rodenrijs, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 Mei 1926, n". 
0508, afdeeling L. O. F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1924 ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Noorn-
einde C 6; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 10 Juli 1026, n" 6564 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 5 Ocotber 1020, n". 800; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 Oetober 1020, n". 12 592, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel: 

Overwegende: dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
de Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1024 voorde bovenbedoelde school heeft vast-
gestel'1 op f 7(')28.30 uit overweging, dat blijkens ingewonnen 
ambtsberichten de onderwijzer B. Kennepohï, voor de toepas-
sing van Ons besluit van 23 April 1024 (Staatsblad n°. 200), niet 
als kostwinner kan worden aaiigeinrekt ; dat dientengevolge het 
salaris en mitsdien de Bijksvergoeding van dezen onderwijzer 
bedraagt f 2123,33; dat overigens de in de aanvrage voorkomende 
berekeningen juist zijn: dat het schoolbestuur in beroep aan-
voert, dal blijkens de tot de besturen der gesubsidieerde bijzon-
dere lagere Bcholen gerichte Ministerieele circulaires van 30 April 
1024, n". 858(1. afdeeling L. O. F. , en 30 Mei 1024, n°. 9980, 
afdeeling L. O. F., o.a. als kostwinner worden aangemerkt zij, 
die zorg dragen voor het onderhoud van ouders, pleegouders, 
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grootouders, broeden of susten, welke m geenen deele in staat 
zijn in eigen onderhoud te troonden en geen steun van derden 
genieten; dat ter beoordeeling van de vraag, wie TOOT de toepas* 
sing van Ons besluit vnn 23 April 192-1 (Btaatëblad n". 200) als 
kostwinner behoort te worden aangemerkt, «Ie toestand o|> 1(1 
April 1024 beslissend is; dat de onderwijzer I!. Kennepohl ge-
durende bet jaar 1934 en dus ook op evengenoemden aatum zorg 
droeg VOO» hét onderhoud van zijn moeder en van zijn minder-
jarigen broeder, welke beiden zonder ondersteuning van genoem- ; 
den onderwijzer niet konden leven, noen zelfstandig, noch onder ' 
inwoning en ook geen steun van fierden genote; dal de door 
O/en Minister ontvangen ambtsberichten vermoedelijk den toe-
stand in het jaar 192(1 en niet dien op 1(1 April 1024 weergeven; 

Overwegende, dal uil de overgelegde stukken is gebleken, dat 
de onderwijzer B. 11. Kennepohl op 10 April 1921 zorg droeg 
voor het onderhoud van zijne moeder, bij wie hi.j wel is waar 
inwoonde, maar die verder financieel van hare kinderen afhanke-
lijk was; dat hij derhalve over het jaar 1921 als kostwinner van 
zijne moeder moet worden beschouwd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020 : 

Hebban goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de bestreden beschikking van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 
1020 over net jaar 1024, voor deze school vast te stellen op 
f 7674,13. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 26 Oetober 1026. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXVI. 
22 November 1026 

X". 10. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIK GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAN.IE-NASSAU, KNZ.. KHZ., KHZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door bet Roomsen-
Katholiek Kerkbestuur der Parochie van den H. Martinus te 
I'annerden. tegen de beslissing van Onzin Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 Juni 1026, n°. 12 407, 
afdeelig L. O. F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld 
in ar. 07 der Lager-onderwijswet 1020, over het jaar 1024 ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Dorp; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 11 September 1026. n°. 6585 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 November 1026, n°. 080; 

Op de voordracht vnn Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 November 1026, n". 13 416, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne cvengemelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding voor de bovengenoemde school over 1024 heeft 
vastgesteld op f 10 310,34, daarbij overwegende, dal , aangezien 
deleerkrachten L. Linssen—Platzer, -J. II. M Willems en F. H. 

t de Groot respectievelijk op 8 Mei, 8 September en Kt November 
I 1024 in bet bezit van hel bewijs, bedoeld in art. 107, lid I, 

onder c, der Lager-onderwijswet 1929 kwamen, hunne jaarwed' 
s den eersl van die dagteel eningen af voor Rijksvergoeding in aan-
fi lucrking komen; dat het Schoolbestuur in beroep aanvoert, 1°. 

dal Onze .Minister bij zijne beschikking het voorschot over 1921 
g f 8,34 booger heelt gesteld, dan het in werkelijkheid heeft he-

dragen, en 2°. dal ten onrechte vergoeding is geweigerd voor de 
- i tijdvakken, gedurende welke een drietal onderwijzers niet in bet 
r ' bezit was van het beuijs. bedoeld in art. 197. lid I. onder 0, 
r der Lager-onderwijswet 1020, daar art. K)7 uitsluitend betrekking 

heelt op onderwijzers en geen enkele verplichting oplegt aan de 
; schoolbesturen: dat de den onderwijzers bij art. 107 opgelegde 

verplichting hare sanctie vindt in art, 186 Wetboek van Stral'-
t reent : dat een schoolneet uur alleen dan aansprakelijk zou kunnen 
% j worden gesteld voor de naleving van art. 107. lid I, wanneer 
r zulks uitdrukkelijk in de wel zou zijn vastgelegd; dat echtereen 

desbetreffende bepaling in de wet niet voorkomt; dat de VOOT-
i waarden, waaraan moe! worden voldaan, om voor Rijkssubsidie 

in aanmerking te komen, uitsluitend in de art t . 89 tot en niet 9(1 
zijn vermeld: dal in art. 89, vierde lid, juncto art. 28, vijfde lid, 
der wei van art. 197 niet wordt gelept; da! daarom z.i. nu i.c. 
aan alle wetelijke subsidievoorwaarden is voldaan, de Rijksver-
goeding voor voornoemde onderwijzers niet over voormelde tijd-
vakken had mogen zijn geweigerd; 

Overwegende, met betrekking tol des appellant* eerste be-
zwaar, dat dit niet is gericht legen de vaststelling door Onzen 
Minister van de Rijksvergoeding. doch tegen de daarbij aan het 
schoolbestuur gedane mededeeling aangaande het voorschot, dat 
door dit bestuur over 1921 zou zijn genoten, doch dat dienaan-

i gaande noch krachtens art. 00, lid 3, der Lager-onderwijswet 
, 1920, noch krachtens eene andere wetsbepaling beroep bij Ons 

openstaat ; 

Overwegende, ten aanzien van des appellants tweede bezwaar, 
dat de onderwijzers L. Linssen—Platzer. .1. 11. M. Willems en 
F. H . de Groot, gedurende de tijdvakken respectievelijk van 
1 en 2 Mei 1024, 1 tot en met 7 September 1024 en 1 tot en met 
0 November 1024 niet in het bezit waren van het bewijs, bedoeld 
in art. 197. 1ste lid, onder e, der Lager-onderwijswet 1020; dal 
zij derhalve niet tot het geven van bijzonder onderwijs bevoegd 
waren, zoodat door het bestuur der scdiool over genoemde tijd-
vakken geen aanspraak op vergoeding van hunne wedden als 
onderwijzers kan worden gemaakt; dat uit het bovenstaande 
voortvloeit, dat in dezen geen beroep kan worden gedaan op de 
omstandigheid, dat het bezit van bedoeld bewijs niet in de art t . 
80 tot en mei 9(1 der wet uitdrukkelijk is verplichtend gesteld; 
dat ook overigens bij de bestreden beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding mei juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1". ten aanzien van het eerste bezwaar hel schoolbestuur in 
zijn beroep niet-ontvankelijk te verklaren: 2". ten aanzien van 
lui tweede bezwaar, met handhaving van de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten en Weienschappen van 
8 Juni 1026, n". 12 407, afdeeling L. O. I'.. het bedrag der Rijks-
vergoedim; over 1024 voor voornoemde scdiool vast te stellen op 
f 10 310.34. 

Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 22 November 1026. 

W I L H E L M T N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 
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IAVII. 
28 November 1925 

V. LQ. 

\\M W I L H E L M I N A , nu DB GRATIE QoDS, KONINGIN DEK 
N K D K H I . W D K N . 1 ' R I N S E S VAM ORAX.IK-NASSAl', KNZ., ENZ., KNZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door bet bestuur der 
Vereeniging tol bevordering van Christelijk lager* en meer-uit-
gebreid-Tager-onderwijs te Groningen tegen de beslissing vun 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
•JH Juli 1925, ii". ">">I-J, nfdeeling L. O. !•'.. tol vaststelling der 
Rij-ksvergoeding, bedoeld in art. 1*7 der Lager-onderwijswet 15)20 
over hel jaar 1924 ten behoeve van de bijzondeer lagere schooi 
aldaar, Bumatralaan IH; 

ti l /n n hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling \(x>r het 
algemeen vormend lager onderwijs en liet bewaarschoolonderwijs) 
van lit September 1925, n". 8080 A; 

Oen Etaad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 11 November 1025, u°. 975; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijl, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 November 1925, n". Iti 728, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs, Kunsten sn 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beschikking het bedrag ; 
'ici Rijksvergoeding, bedoeld in art. 5)7 der Lager-onderwijswet 
1920 over liet jaar 11)24 voor de bovengenoemde school heeft 
vastgesteld op f 7800,82, daarbij overwegende, dat in verband 
mei bel gemiddeld aantal leerlingen over 1928, nl. 80. voor deze i 
school voor gewoon lager onderwijs, overeenkomstig hel bepaalde ; 
in art. I A IV, § 2. der wel van 18 Februari 1928, zooals die 
paragraaf is gewijzigd bij dr wit van 28 Juni 15)23 (Staatsblad 
n". 287) en art. VIII der wel van 80 Juni 1024 (Staatsblad 
n" 819), de Rijksvergoeding kan worden verleend voor niet meer 
dan twee onderwijzers van bijstand: dat dientengevolge de Rijks-
vergoeding niet kan worden toegekend voor den onderwijzer 
R. van der Ploeg, die over hel tijdvak van IH September—27 
October 1924 aan deze school was verbonden, aangezien anders 
deze vergoeding zou worden genoten voor een grooter aantal 
onderwijzers van bijstand, dan de wel toelaat: dal overigens de 
in de aanvrage voorkomende berekeningen, juist zijn: 

dat hei schoolbestuur in beroep aanvoert, dal R. van der 
Ploeg tijdelijk was benoemd in de plaats van mejuffrouw M. H. 
Tak. onderwijzeres aan de school in de Sumatralaan 18, aan wie 
VVegeQS ziekte mei behoud van traktement verlof was verleend 
van IH September—27 October 1924; dal van dit verlof mede-
deeling op staat E is gedaan, weshalve het schoolbestuur ver-
zoekt de vergoeding voor dezen tijde lijken dienst groot f 112,86 i 
alsnog toe te kennen : 

Overwegende, dat wel is waar aan mejuffrouw M. II. Tak 
wegens ziekte mei behoud van traktement verlof was verleend | 
van IK September 1924 tol 27 October 15)24 en zij gedurende dien j 
ï ijd is vervangen door R. van der Ploeg, maar hieruit slechts dan 
aanspraak door hel schoolbestuur op de Rijksvergoeding voor j 
zijn wedde /.oude kunnen worden gemaakt, wanneer mejuffrouw 
M. II Tak niet was ee'n boventallige leerkracht in den zin van 
art. VII, tweede lid. der wet van 80 Juni 1'.»24 (8taatêblai • 
n 819); 

dat, nu ilii wel bet geval is. de wedde van den tijdelijken 
onderwijzer R. van der Ploeg, vermits bij nn 1 Juli 15)24 in dienst 
is getreden, te rechl niet voor Rijksvergoeding in aanmerking is 
gebracht : 

dal hel bedrag der Rijksvergoeding overigens met juistheid is 
berekend : 

Gezien de Lager-onderwijswel 1!>2<>: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 2H Juli 15)25, 

n". 5513, aldeeling L. 0 , F-, liet bedrag der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 5)7 der Lager-ondcrvv ijswet. 15)20 over het jaar 
15)21 VOOr deze sebool vast Ie stil len op f 7600,82. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvun afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

liet Loo, 2H November 1925 
W l L i l E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

I O T O I I I , 

LXVII I . 
22 November 15)26 

N°. 20. 

Wil W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Koomsch-
I Katholiek kerkbestuur der parochie „Maria Hulp der Chris tenen" 
I te Nieuwenhagen, tegen de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 Juni 15)26, n". 
10602, afdeeling L. O. F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, 
bedoeld in artikel 97 der Lager-onderwijswet 15)20, over het . 

| jaar 15)24 ten behoeve van de bijzondere lagere school, Kerk-
straat 26, aldaar; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 11 September 1026, n°. 6f>56 A; 

Den Raad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
geboord, advies van 3 November 15)26, n°. 5)85; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 November 15)26, n°. 13412, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij beslissing van 3 Juni 1026, n°. 10602, 
afdeeling L. O. F. , het bedrag der vergoeding, bedoeld bij ar-
tikel 5)7 der Lager-onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde 
school over het jaar 15)24 heeft bepaald op f 14 066,86, o. a. uit 
overweging, dat bet salaris en mitsdien ook de Rijksvergoeding 
voor de onderwijzeres M. .1. Konsten behoort te worden bepaald 
op f 1646,67; dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de vergoeding voor het 
salaris, van de onderwijzeres M. J . Konsteii behoort te worden 

t berekend naar een diensttijd van 8 jaren op 1 Augustus; aa t 
I het steeds de volgende berekening van diensttijd heeft gevolgd: 

de onderwijzeres is geboren 5) Maart 1901 en van 8 Juni 15)154 af 
in dienst, had dus op 1 Januari 1020 7 dienstmaanden ; zij was 
op dien da tum 20 volle maanden jonger dan 21 jaar; verdere 
berekening leidt mitsdien tot een negatief aantal van (7 — 26 = ) 
— 15) maanden, zoodal de diensttijd van 1 Augusius 15)21 af 
begint te loopen ; 

Overwegende, dal volgens het bepaalde in artikel 41<j juncto, 
artikel 80, eerste lid, van hel Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad a°. 37), de bezoldiging van 
de op 1 Januar i 1020 in dienst zijnde onderwijzen met ingang 
van dien datum moet worden vastgesteld naar den diensttijd, 
welk" op dien datum is verkregen onder de op 81 December 1015) 
van kracht zijnde regeling, met v ervv aarloozing van gedeelten 
van een maand, dat mitsdien de onderwijzeres M J . Konsten, 
die op 8 Juni 15)15) voor het eerst in functie trad, op 1 Januari 
15)20, onverminderd het bepaalde in artikel 32 van genoemd 
besluit, een diensttijd had van 6 maanden en niet, zooals het 
schoolbestuur vermeent, van 7 maanden: dal in verband bicr-
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mede Onse Minister de bezoldiging van «Ie genoemde onderwq* | 
gerei terecht beeft berekend naar een diensttijd van 8 jaar op i 
i September l'.>24: dat ook root bei overige bij het bestreden 
beslui' het bedrag der Bijksvergoeding met juistheid Is norokend; J 

(ic/itii ,ic Lager-Onderwijswet 1090 en bet Bezoldiging»* I 
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Btaatêblad \\". .57); 

Hiebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit van Onsen Minister 

\;ui Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 Juni 1096, 
II". 10809, a/deeling L. O. F . het bedrag der vergoeding, be-
doeld in artikel 07 der Lager-onderwijswet 1090, voorde boven-
bedoelde sobool over 1094 vast te itellen op i 11 080,66. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gesonden aun den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Bet Loo, 99 November 1096. 

De Minister van Onderwij», 
Kunsten en Wetenschappen, 

W i I I I H I , 

W I L H E L M I N A . 

LXIX. 
99 November 1096 

V'. 91. 

daartoe eene nieuwe gemotiveerde verklaring omtrent den 
gesinstoestand op 10 April 1924 van den burgemeester der 
plaats zijner inwoning heeft overgelegd, wier juistheid werd 
bevest igd door den • >r11 vanger der directe belast ingen en aocijnxen 
te Berlicum; 

Overwegende, dal blijkens het ambtsbericht van den lnspeo-
teur der directe belastmgen en aocijnsen te 's Hertogenbosoh 
(2e afdeeling) de inkomsten van den onderwijser J. C. Wollaert 
IIi<-; noodzakelijk waren voor het levensonderhoud van bet gesin, 
waartoe hij behoorde; dat hij mitsdien terecht niet als KOSt-
M inner is beschouwd: 

Qezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 Jul i 1096; n°. 7572, 
afdeeling L. O. F., het bedrag der Bijksvergoeding over 1924 voor 
deze school vaat te stellen op t 14 146,88. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek parochiaal kerkbestuur van den H . Leonardus te 
's llerlogenboseh, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 Jul i 1926, n°. 
7572, afdeeling L. O. F. , tol vaststelling der Rijksvergoeding, 
bedoeld in artikel 97 dei' Lager-onderwijswet 1920, over het 
jaar 1924 ten behoeve van de bijzondere lagere school voor 
jongens. Cuperinusstraat, aldaar; 

Oezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het | 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) ( 
van 11 September 1926, n". 6857 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 November 1926, n°. 987; 

<)|) de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 November 1926, n°. 13410, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking het be-
drag der Bijksvergoeding over 1921 voor deze school heeft be-
paald op t' 14 145,88, daarbij overwegende, dat blijkens inge- , 
wonnen ambtsberichten de onderwijzer J . C. Wollaert voor de 
toepassing van Ons besluit van 98 April 1094 [8taatêblad n". 20n 
niet als kostwinner kan worden aangemerkt, dat het salaris en 
mitsdien de Bijksvergoeding van dezen onderwijzer moet worden 
bepaald op f 1770: dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het bij uizending van model Q met de daarbij behoorende < 
stukken ook heeft overgelegd eene verklaring van den burge- ' 
meester van Berlicum, waaruit /.. i. bleek, dat J . C. Wollaert, j 
wonende te Berlicum, als kostwinner moest worden aanga-
merkt : dat het schoolbestuur zieh hierom verplicht achtte, 
hem als dusdanig te salarieereu, zoodat aan den betrokkene een 
salaris van f 1807,50 moest worden uitgekeerd; dat de betrok-
keiie. na kennisneming van de beslissing van Onzen Minister i 
bij het schoolbestuur er op heeft aangedrongen om niet zonder 
meer te berusten in de genomen beslissing; dat de betrokkene ; 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 

Het Loo, 22 November 1926. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

\V A S Z I N K. 

W I L H E L M I N A . 

99 November 1926 
N». 22. 

LXX. 

W M W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE ÜODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Rootnsch-
Kalholiek parochiaal kerkbestuur te Ovezand (Z.), tegen de be-
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 24 Juli 1926, n°. 6324, afdeeling L .O.F . , tot vast-
stelliug der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onder-
wijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar. Kerkstraat B 38; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 11 September 1926, n". 6675 A; 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 November 1926, n°. 988; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 November 1928, n". 13408. afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij beslissing van 24 Juli 1926, n". 6894, afdee-
ling L.O.F. , het bedrag der vergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1090, voor de bovenbedoelde school over 
1095 heeft vastgesteld op f 7877,66, o.a. uit overweging, dat liet 
salaris en mitsdien ook de Bijksvergoeding voor den onderwijzer 
J . B. M. Adriaanse, ingevolge het ongewijzigde Bezoldigings-
besluit Burgerlijke H ijksambtenaren 1925, over het jaar 1095 
f1656 bedraagt, vermeerderd met f 5 0 kindertoelage: dat van 
dit beslui; het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bet over het jaar 1095 aan den onderwijzer 
J . H. M. Adriaanse heeft betaald 1732,67, vermeerderd niet 
i' 50; dat namelijk deze onderwijzer op 1 Januari 1025 een 
diensttijd van 8*/,, dienstjaren had, zoodat hij op 1 Januari 1095 

31 
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recht had op (i 1300 + 1 x (900 (late verhooging ad I 900 na 
9 dienstjaren) + f 300 (huwelijkstoelage) — 8 pet. - f 1800 -
K pot. = f1656, en op 1 Augustus 1925 wegens bet bereiken 
v.iii l dienstjaren op (i 1800 + 2 x f 2(X) ( 2 verboogingen ad 
f200 — H pi t . m f 1840; dat hem dus rechtens toekomt 
r / „ x I 1608 + »/„ x f 1840 = f966 + f 700,07 = f 1732,67; 

Overwegende: dat krachtens de tweede zinsnede van liet 
eerste lid van ;irt. 20 van liet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1998, cooals del luidde voor de wijziging van 
dm besluit hij Ons hesluit van 9 December 19954 8uutêbl*i 
u". 467), i>ij verhooging van wedde, welke ingaat na den dag ran 
ingang van (Ie huwelijkstoelage, de/e toelage lliet het bedrag 
van de periodieke verhooging «ordt verminderd; dat de onder-
wijzer J . H. M. Adriaanse, op w ieu de/e bepaling ingevolge 
art. 84 van het genoemd Bezoldigingsbesluit toepasselijk is, 
blijkens de overgelegde stukken op 1 Augustus 1925 eeiie perio-
dieke verhooging van (900 heeft genoten, terwijl hij reeds vóór 
dieil de huwelijkstoelage ontving; dat mitsdien dit bedrag van 
dat tijdstip af op zijne huwelijkstoelage in mindering komt; dat 
derhalve zijne huwelijkstoelage over de laatste vijf maanden 
van het jaar 1925 niet, zooals bei schoolbestuur vermeent , be-
hoort te worden berekend naar f ttOO peil jaar, doch naar f 100 
per jaar; dat/ met inachtneming van het vorenstaande bij het 
bestreden besluit liet salaris en misdien ook de vergoeding voor 
den genoemden onderwijzer te recht is bepaald op f 1030, ver-
meerderd met f 50 kindertoelage; dat ook overigens het bedrag 
der vergoeding niet juistheid is berekend; 

Gezien de Lageronderwijswet 1920 en het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dat luidde vóór de 
wijziging van dat besluit bij Ons besluit van 9 December 1925 
(Staatsblad n". 467); 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van het bestreden besluit het bedrag der ver-
goeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1920, voor 
de bovengenoemde school over het jaar 1925 vast te stellen cp 
f 7877,60. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Sta te , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Hei Loo, 22 November 1926. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w A s z i x K. 

LXX1. 
0 December 1926 

N». 21. 

WI.I W I L H E L M I N A , nu UK ORATIE GODS, Kojmroin DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAXJE-XASSAU, ENZ., ENZ., EXZ. 

Bes-hikkende op de beroepen, ingesteld door: 1°. J . M. 
Aarts, onderwijzeres aan de Roomsch-Katholieke Meisjesschool 
te Ooaie B 8 1 ; 2°. het Koomsch-Katholiek parochiaal kcrk-
bestuur ti' (ioirle, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 19 Juni 1996, 
11°. 8057. afdeeling L.O.F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding 
bedoeld in art. 97 der Leger-onderwijswet 1920, over Int jaar 
1924 ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Berg-
straat Wijk B 8 1 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en hot bewaarscboolonderwijs) 
^^,u 21 September 1920, n». 6026 A; 

Den Raad \all State, afdeeling VOOT de geschillen \ all bestuur, 
gehoord, advies van 17 November 1926, n°. 1036; 

op de voordracht van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 Deei mber 11120, n". 13792, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onse Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksvi rgoeding over 1924 voor het onderwijzend 
personeel heeft bepaald op f 14 440,07, uit overweging O.S., dal 
de onderwijzeres •). M. Aarts voor de toepassing van Ons besluit 
van 23 April 1924 (Staatsblad n". 2(»0| niet als kostwinster van 
Ben gezin kan worden aangemerkt ; dal dientengevolge de Rijks-
\i rgoeding voor haar jaarwedde moet worden bepaald op f2240; 
dat de appellante onder 1°. in beroep aanvoert, dat zij inge-
volge de bestreden luinisterieele beschikking over het jaar 1924 
de som van f 50 als te veel genoten salaris zou moeten terug-
storten; dat zij tijdens de oorlogsjaren steeds als kostwinster 
voor haar bejaarden vader is aangemerkt en als zoodanig duurte-
toeslag genoot; dat hare aanspraken op het salaris als kost-
winster ook nu moeten gelden, vermits de omstandigheden ge-
heel dezelfde zijn gebleven; dat het appelleerend schoolbestuur 
in beroep aanvoert, dat mejuffrouw Aarts tijdens de oorlogs-
jaren steeds als kostwinster voor haar bejaarden vader is aan-
gernerkt, die sinds lang ongeschikt is tot den arbeid; dat zij als 
kostwinster steeds duurtetoeslag genoot; 

Overwegende ten aanzien van het beroep van de appellante 
onder 1°., dat ingevolge art. 99, derde lid, der Lager-onderw ijs-
wet 1920 van de beslissing van Onzen Minister alleen door het 
schoolbestuur beroep kan worden ingesteld; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep van het school -
bestuur, da t uit de overgelegde stukken is gebleken, dat mejuf-
frouw J . M. Aarts, te Goirle, op 16 April 1924 zorg droeg voor 
het onderhoud van haar bejaarden vader, bij wien zij wel is waar 
inwoonde, maar die verder financieel grootendeels van zijne 
dochter afhankelijk was; dat zij derhalve over he t jaar 1924 als 
kostwinster van haar vader moet worden beschouwd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

de nppcllantc onder 1". in haar beroep niet ontvankelijk te ver-
klaren ; 2°. met wijziging van de bestreden beslissing, het be-
drag der Rijksvergoeding voor deze school over 1924 te bepalen 
op f 14 496,07. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast niet de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad vun State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 0 December 1926. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunxtcn en Wetenschappen, 

W A S I I X K. 

LXXII. 
6 December 1926 

X°. 22. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONIXÜIX DER 
NEDERLANDEN', 1'KINSES VAN ORAX.IK-XA.SSAU, ENZ., EXZ., EXZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Nederlandsen Hervormde Bchoolvereenigmg te Leeuwarden, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 Juli 1926, n°. 10096, afdeeling 
L.O.F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over liet jaar 1925 ten behoeve 
van de bijzondere lagere school te Leeuwarden, Druifstreek 72; 

http://Orax.ik-Xa.ssau
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Oezien lirl advies van den Onderwijsraad (aldeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs t n het bewaarsehoolonderw ijs) 
van 21 Beptember 1926, n°. (1712 A.; 

Den Raad van State, afdeeling voor da geeehiUen van beatuur, 
gehoord, eviea vun 17 November 1926, nf. 1099; 

Op de voordracht van Onzon Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 December l!fj»i, n". 13794, afdeeling 
l.ager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking liet bedrag 
dar Rijksvergoeding over 1925 voor dese school heeft bepaald 
op f 14 0.r)'2,!)7, daarbij o.a. overwegende, dat de school in 1925 
niet is geweest eene leerschool in dr beteekenia van art. 21, 
vierde lid, van Ons besluit vnn 11 September LOSS (8taat$blad 
n?. 440), vermits blijkens schrijven van I Mei 1925, nu. 748, 
van den hoofdinspecteur van het lager onderwijl in de vijfde 
hoofdinspectie, de aanwijzing dezer school als ,,ecnigo leer-
school" werd ingetrokken met ingang van 1 September 1034 en 
die intrekking voor het jaar 1925 niet is Ie niet gedaan; dat van 
de beslissing van Onzen Minister het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat blijkens missive van 24 Juli 
1925, n°. 1225, de hoofdinspecteur van het lager onderwijs in de 
vijfde hoofdinspectie met ingang van het schooljaar 1023 36 
wederom zijne goedkeuring heeft verleend aan de aanwijzing 
van de bijzondere lagere sehool aan de Druifstreek als ..leer-
school" van de Hervormde Kweekschool te Leeuwarden: 

Overwegende : dat blijkens de in afschrift overgelegde verkla-
ring van den hoofdinspecteur van het lager onderwijs in de vijfde 
hoofdinspectie van 24 Juli 1925, de bovenbedoelde school van 
1 September af als eenige leerschool als in art. 9 van Ons be-
sluit van 27 December 1924 (Siaatublad n°. 585) bedoeld, is te 
beschouwen; dat in verband hiermede de jaarwedde van het 
hoofd der school f 3964,21 en de jaarwedde van de onderwijzers 
R. Groendijk, C. J . Teeuwsen, M. Talens, Fr . Ferwerda, C. E . 
Smedink en T. Flet , onderscheidenlijk f 2749,76, f 1896, f 1868. 
f 2288 en f 1700 bedragen; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebbeu goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Juli 1926, 
n°. 10096, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Kijksvergoeding 
over LOSS voor deze school vast te stellen op f 14 465,97. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenbage, 6 December 10S6. 

W I L H E L I I r X A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXX111. 
6 December 1926 

N°. 24. 

W I J W I L H E L M I N A , uu DK ORATIK GODS, KONINGIN DKR 
NEDERLANDEN. PRINSES VAN ORAN.IK-NASSAU, KNZ., B B . , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Oud-Charlois, 
gemeente Rotterdam, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 26 Jul i 1926, 
n°. 4820, afdeeling L .O.F . , tot vaststelling van de Hijksvergoe- : 
ding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over liet ! 
jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar. 
Charloische Kerksingel 79a; 

Oezien liet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor hel 
algemeen vormend lager onderw ijs m het bewaarachoolonderwija) 
van 21 September 1926, B». 8609 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 17 November 1036, u". 1021; 

op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van l December 1926, n". i.'!HO(i. afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij beslissing van 26 Juli 1926. n\ 1830, sfdee-
ling L.O.F., de vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onder-
wijsvvet 1920. voor bovenbedoelde school over het jaar 1925 
heeft vastgesteld op f 15853,06, daarbij o.a. overwegende, dat 
de vergoeding voor de onderwijzeres S. Kalkman, die op 
1 Augus-s 1925 een diensttijd van drie jaren had, behoort te 
worden bepaald op I' 1500; dat van dit besluit hel schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat voor rle ondor-
w ijzer-s S. Kalkman de jaarwedde werd vastgesteld op I' 1500, 
onder bijvoeging „diensttijd op I August us 1925 drie j a r en" ; 
dat deze onderwijzeres op 1 Juni 1920 aan de genoemde school 
in functie getreden is en zij dus niet in de termen valt voor z.g. 
jeugdaftrek; dat zij dus op 1 Juni 1921 vier dienstjaren had 
ROOdal over 1925 hare jaarwedde f 170») bedroeg; 

Overwegende: dat krachtens den tweeden zin van het derde 
lid van art. 1 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke liijks-
ambtenaren 1930 diensttijd, vervuld vóór den eersten dag der 
maand, waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt, voor de perio-
dieke verboogingen niet medetel t ; dat de onderwijzeres S. Kalk-
maii, op wie genoemd wetevoorschrifi ingevolge art. Ma van 
la t vorenvermeld besluit van toepassing is, op 18 Augustus 1922 
den 21-jarigen leeftijd bereikte; dat mitsdien, mede in verband 
met het bepaalde bij art . 26, juneto art. .'M van hel ongewijzigd 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925. haar 
diensttijd eerst van 1 Augustus 1922 af voor de periodieke ver-
hoogingen behoort te worden inedegeteld, zoodat zij op 1 Augu--
tus 1925 een diensttijd had van drie jaren; dat dus bij het be-
streden besluit te recht met inachtneming van het vorenstaande 
het salaris van en mitsdien de Kijksvergoeding voor deze onder-
wijzeres is gesteld op f 1500; dat ook overigens het bedrag der 
Bijksvergoeding met juistheid is berekend; 

Oezien de Lager-onderwijswet 1920, het ongewijzigd Bezol-
digingsbesluil Burgerlijke Rijksambtenaren 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenaenchappen van 26 Juli 1926, 
n°. 4820, afdeeling L.O.F'. , het bedrag der vergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderw ijswet 1920, over het jaar 1925 voor 
de bovenbedoelde school vast te stellen op f 15 852,98. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
warden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenbage, 0 December 1926. 
W I L H E L II 1 X A. 

!><• Minister van Onderwijs, 
Kunêten en Wetenschappen, 

\V \ S Z I N' K. 

LXXIV. 
6 December 1926 

X'. 23. 

W n W I L H E L M I N A , m.i M OKATH. GODS, KONINGIN DKB 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAX.IK-X vss vr. KNZ.. KNZ.. KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld oor het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor 
Gereformeerd lager onderwijs in het noordelijk deel van Kotter-
dam, tegen de beslissing van Onzen Minister, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 16 Juli 19266, n°. 4814, afdee* 
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ling L.O.F., tol vaststelling der liijksvergocding, bedoeld in 
art. i'7 der Lager-onderwijswet L090, over liet jaar 1925, ten 
behoeve van de bijzondere lagere sebool aldaar. Hcrgsingel 182; 

Gezien bei advies vun den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijl en het bewaarschoolonderwijs) 
van 24 September 1926, n". 6701 A; 

Den Raad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
geboord, advies van 17 November 1928, nu. 1090; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
«•n Wetenschappen van I December 1936, n°. 13802, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat de appellant op 27 Augustus 1926 bij Ons 
in beroep <s gekomen van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 Jul i 1926, 
nu. 4814. afdeeling L.O.F. ; dat dus de termijn van 30 vrije 
dagen, in bet derde lid van art. 99 der Lageronderwijswet 1920 
voor het komen in beroep toegekend, door den appellant niet is 
in acht genomen 

(ie/ien de genoemde wet 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

tien appellant niet-ont vankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen la 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
gesel lillen van bestuur. 

's Gravenhage, ü December 1996. 

Di Munster van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W K 8 Z 1 X K. 

W I L H E L M I X A. 

LXXV 
16 December 192ti 

X . 25. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ ra GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAH ORAX.TE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door het kerkbestuur 
der Roomsch-Katholieke parochie van den -H. Joannes den 
Dooper, te 8t . Jansteen, tegen de beslissing van Onzen Minister 
\ .ui Onderwijs. Kuis ten en Wetenschappen van 14 Augustus 
L925, n". 10084. afdeeling L .O.F . , tot vaststelling der Rijksver-
goeding, bedoeld in art . 97 der Lager Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1924, ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aldaar, Hoofdstraat A 4(1: 

(iezien bel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen Minnend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 1 October 1925, 6086 A: 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2."> Kovembebr 1925, n°. 1021; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 9 December l'.rj."), n". 17080. afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten n 
Wetenschappen bij evengemelde lu «li—i«g het bedrag der Rijks-
vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
bet jaar V.r2\ vuur de bovengenoemde school heeft vastgesteld 
op f 11 788.80,. laai bij o.m. overwegende, dat met inacht-
ncming van hel bepaalde in Ons besluit van 30 December 1922 

(Staatsblad n". 770) hel salaris BH mitsdien ook de l!ijl<svergoe-
dmg voor de onderwijzeres M. C. A. van der Wnlle over het tijd-
vak van 1 Mei tot en inet 31 Decembebr 1924 I' 817,50 be-
draagt; 

dat bet appelleerend kerkbestuur in beroep aanvoert, dat het 
salaris en mitsdien de Rijksvergoeding voor de onderwijzeres 
H. C. A. van der Walle f 50 te laug ia vastgesteld, hetgeen 
waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in verkeerde toepassing van 
den jeugdaftrek, die onderscheidenlijk f 100 en f 50 en niet 
f 150 en f ÏOO heeft bedragen; 

Overwegende, dat in verband met Int bepaalde in art. 1, 2de 
lid, van Ons besluit van 30 December 1922 (Staatsblad n°. 770) 
de aanvangswedde wordt verminderd met f 100 voor elk jaar of 
gedeelte vnn een jaar, dat i cn onderwijzer beneden den 21-
jarigen leeftijd is; 

dat vermits de onderwijzeres M. C. A. van der Walle op 
17 December 1904 werd geboren, hare wedde op 1 Mei 1924 
was onderworpen aan een jeugdaftrek van 2 x f 100, terwijl 
met ingang van 1 Decembebr 1924 de jeugdaftrek f 100 bedroeg; 

dat in verband met deze gegevens, alsmede met inachtneming 
van het bepaalde in Ons besluit van 23 April 1924 (Staatsblad 
n°. 200) de jaarwedde van de onderwijzeres M. C. A. van der 
Walle over het tijdvak van 1 Mei 1924—31 Decembebr 1924 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
te recht .verd bepaald op f 817 50; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met hanhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 Augustus 
1925, n°. 10084, afdeeling L .O.F . , he t bedrag der Rijksvergoe-
ding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het 
jaar 1924 voor deze school vast te stellen op f 11 733,30. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Paad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 16 December 1925. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

K U I O l t l . 

W I L H E L M I N A . 

i .XXVI . 
26 Januar i 1927 

X°. 12. 

W u W I L H E L M I N A , au DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door H . A. de Bruin, 
hoofd eener bijzondere school voor lager onderwijs te Loon op 
Zand. tegen dé beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 19 Juni 1926, n°. 6766, afdee-
ling L.O.F. , tot vaststelling van nde Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1924 ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Dongenschc-
straat D 165; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 11 September 1920. n°. 6625 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 December 1926, n°. 986; 
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Op de voordracht van Onzen Minister vun Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Januari 1927, n°. 14414, ufdeeling 
Lager Onderwijl Financieel; 

Overwegende: dat art . 90, derde lid, der Luger-ondcru ijswet 
1920 van de beslissing vun On/en Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, krachtens het tweede 11 < 1 van dit 
artikel, beroept toekent aan het lofaoolbestuur; dat de uppcl-
lant weliswaar namens bet schoolbestuur in beroep is gekomen, 
doch dat blijkens naden inlichtingen, ingewonnen naar aanlei* 
ding van de behandeling van de/e /aak voor de nfdfioling van 
denj Baad van State, voorde geeohillen van bestuur, hei school-
bestuur den appellant eerst op 20 November 192(1, dus na het 
verstrijken van den bij art . 09, derde lid, der Luger-onderwijs-
wet 1920 gestelden beroepstermijn, tot het instellen van beroep 
gemachtigd heeft; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister vun Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Ruud van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 26 Januar i 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister D M Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

L X X V I I . 
19 Februari 1927 

N°. 23. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek parochiaal kerkbestuur vun den H . Willibrordus, te 
Oss, tegen de beslissing van Onzen Minister vun Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 12 Juni 1920, n°. 5830, ufdee-
ling L .O.F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwoijswet 1920, over het jaur 1924, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Koornstraat 8, 
school B ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 9 October 1920, n°. 0613 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2 Februari 1927, n° .1053 (vun 1920); 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 10 Februari 1927, n°. 1458, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beslissing het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1924 voor de bovengenoemde school 
heeft vastgesteld op f 2 2 871,23, daarbij overwegende, dat blij-
kens de ingewonnen ambtsberichten de onderwijzer J . W. 
Peters niet als kostwinner kan worden aangemerkt; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dut de burgemeester 
van Wijchen aun J . W. Peters een bewijs van kostwinnerschap 
heeft verstrekt; dut zijn ouders niet in staat zijn in hun eigen 
onderhoud te voorzien en geen steun van derden genieten; 

Overwegende: dat op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, dat de onderwijzer J . W. Peters op 16 April 1924 
bijdroeg in de kosten van noodzakelijk levensonderhoud zijner 
ouders; 
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dut hij derhalve over het jaar 1924 als kostwinner van zijne 
ouders moet worden beschouwd; 

Gezien do Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met «rtjslging van de hcstrtdeii beslissing van Onzen Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 Juni 1920, 
n°. 583(1. afdeeling L.O.F. , bet bedrag der Rijksvergoeding voor 
bovengenoemde school over 1924 vast te stelen op f 22 900,40. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belust met de uitvoering vun dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 19 Februari 1927. 

W I L H E L M I N A . 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W i l I U K. 

L X X V I I I . 
29 September 1927 

N°. 22. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor bijzonder neutraal onderwijs voor Steenwijk 
en Omstreken, tegen de beslissing van Onzen Min i s t e rvan 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 April 1926, 
n°. 10052, afdeeling L.O.F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding, * 
bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1924, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Stationsstraat 20; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderw ijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 17 Jul i 1926, n°. 6511 A; 

Den Ruud vun State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 22 September 1926, n°. 849; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 September 1927, n°. 12214, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en • 
Wetenschappen bij besluit van 28 April 1926, n°. 10052, afdee-
ling L .O.F . , de vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onder-
wijswet 1920, over het jaar 1924 voor de bovenbedoelde school 
heeft bepaald op f 7653,32, daarbij o.a. overwegende, at in ver-
band met het gemiddelde aantal leerlingen, over 1923 namelijk 
125, voor deze school voor gewoon lager onderwijs, overeen-
komstig het bepaalde in art. LXIV, § 2, der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38), zooals die paragruuf is gewijzigd bij de 
wet vun 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287), juncto urt. VI I I , 
tweede lid, der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319), als-
mede met toepassing vun art . 27, tweede lid, der Lager-onder-
wijswet, de Rijksvergoeding kan worden verleend voor vier onder-
wijzers van bijstand, met dien verstande, dat buiten aanmer-
king blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 aan de school 
in functie zijn getreden boven het aantal, gesteld in art . 28, 
zooals dat luidt krachtens art. X I I I der wet van 16 Februari 
1923 (Staatsblad n°. 38) ; dat in verband hiermede geen Rijks-
vergoeding kan worden verleend voor de onderwijzeres A. 
Frans—Westerbeek, die op 1 Junuuri 1924 aun de school in 
functie trad; dat echter de jaarwedde van de onderwijzeres 
T. II. van der Meulen van 1 Junuuri tot 31 December 1924 wel 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, vermits deze leer-
kracht vóór 15 Mei 1923 aun de school werkzaam was; dat het 
schoolbestuur in beroep aanvoert, dat de school voor gewoon 
lager onderwijs in 1923 gemiddeld 125 leerlingen te lde; dut aan 
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de school verbonden waren over 1924 als leerkrachten de dames 
vun Bieten, van Tuinen en van der Meulen, en de heeren Koe* 
hoorn en de Smidt (deze laatste tot 1 Augustus 1924), welke 
alle vijf waren aangesteld vóór 15 Mei L928 en bovendien 
mevrouw Franx—Westerbeek, die was aangeeteld mei Ingang 
van] Januari 1924; dat hei schoolbestuur over 1924 Bijksver-
Boeding heelt aangevraagd voor de leerkraobten Koeboorn, van 
Bieten, van Tuinen en Franx—W'eslerbeek; dat nu door Onsen 
.Minister wel voor vier leerkraobten vergoeding is toegestaan, 
doch voor Koeboorn, van Biesen, van Tuinen en van der Meu-
len, waarbij dus Franx—Westerbeek geschrapt is; dat dese 
schrapping is gedaan op grond van art. LXIV, § 2, der wet van 
16 Februari 1028, zooals die paragraaf is gewijzigd bij de wet 
van 23 Juni 1928; dat volgens bei schoolbestuur deze over-
gangsbepaling ten onrechte ia toegepast, omdat het leerlingen* 
aantal zóó hoog was (meer dan 117), dat van die overgangs* 
bepaling geen gebruis In-hoefde te worden gemaakt; dal liet z.ï. 
immers zoowel volgens de getallen van art. 28 der Lager-ondcr-
wijswel 1920 als van de wet van 192, recht had op vier leer-
krachten zonder eenige beperking; dat dus hier van de over-
gangsbepaling alleen gebruik gemaakt is om het recht van hei 
schoolbestuur om zeil te kunnen uitkiezen, welke leerkracht het 
voor eigen rekening wenschi ie houden te niet te doen; dat hei 
ten stelligste ontkent, dat dit de bedoeling van de overgangS-
bepaling geweest is, dat de opvatting van Onzen Minister z.i. 
tot zeer onbillijke gevolgen zou leiden; 

Overwegende: dat volgens het bepaalde in art . L X I V , § 2, 
der wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad n". 38), zooals die 
paragraaf is gewijzigd bij de wet van 23 Jun i 1923 (Btaatiblad 
n°. 287), juncto art. V1I1, tweede lid, der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 819), alsmede met toepassing van art . 27, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, de Hijksvergoeding ten be-
boeve van de bovengenoemde school over 1924 kan worden ver-
leend voor vier onderwijzers van bijstand, met dien verstande. 
dat buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die na 15 .Mei 
1928 aan de school in functie zijn getreden boven het aantal , 
gesteld in art. 28, zooals dat luidt krachtens art. XII I der wet 
van 10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 88); dat het aantal onder-
wijzers, gesteld in art. 28, zooals dit luidt krachtens art. X I I I 
der wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) over 1924 voor 
de bovenbedoelde school, met inachtneming van art. 27, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, eveneens op vier is te stellen; 
da t de onderwijzeres A. Franx—Westerbeek op 1 Januar i 1924 
aan de school in functie is getreden boven het laatstgenoemd 
aantal ; dat mitsdien hare jaarwedde niet voor Hijksvergoeding 
in aanmerking kan komen; dat echter wel Hijksvergoeding kan 
worden verleend voor de jaarwedde van de onderwijzeres ï . H . 
van der Meiden, die vóór 10 Mei 1923 aan de school werkzaam 
was; dat derhalve Ju-t bezwaar van het schoolbestuur tegen het 
bedrag der Hijksvergoeding, zooals dit door Onzen Minister is 
bepaald, ongegrond is; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

1 lebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 Augustus 1926, 
n°. 10052, afdeeling L .O .F . , het bedrag der Hijksvergoeding 
voor de bovengenoemde school over 1924 vast te stellen op 
f 7053,32. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Graveiihage, 29 September 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w A s z i N K. 

L X \ I \ 
1 (let ober 1927 

\" . H. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Wage-
ningen, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 10 OJuni 1920, °. 0096, afdee-
ling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Kijksver-
floeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920 over 
hel jaar 1924, ten behoeve van «Ie bijzondere lagere school aldaar, 
Plantsoen 2 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 2'.i October 1926, n°. 6621 A; 

Den Baad van Sta te , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 15 December 1926, n°. 1107; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 September 1927, n°. 14710, afdee-
ling Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evcngemelde beschikking het bedrag 
der Hijksvergoeding over 192-1 voor deze school heeft bepaald op 
f 22 0!t7.2ö, daarbij o.m. overwegende, dat in verband met het 
gemiddeld aantal leerlingen over 1923, nl. 399 voor deze school 
voor gewoon lager onderwijs, overeenkomstig het bepaalde in 
ar!. LXIV, § 2, der wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad 
n°. 38), zooals die paragraaf is gewijzigd bij de wet van 23 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 287) en art. VI I I , 2de lid, der wet van 
30 Jun i 1924 (Staatsblad n°. 319), de Hijksvergoeding kan wor-
deii verleend voor 9 onderwijzers van bijstand, met dien ver-
stande, dat buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die na 
15 Mei 1923 aan de school in functie zijn getreden boven het 
aantal gesteld in art . 28, zooals dat krachtens art . X I I I der wet 
van 10 Februari 1923 wordt gelezen; dat dientengevolge de 
Hijksvergoeding niet kan worden toegekend voor de onderwijzeres 
C. G. Voorhoeve, voor den onderwijzer G. J . van der Meyden 
over de maand Januar i 1924, voor den onderwijzer G. G. van 
den Wijngaard over de maanden Februari en Maart 1924, voor 
den onderwijzer K. van der Heide over het tijdvak 1 Maart tot 
en met 13 Jun i 1924 en voor de onderwijzeres A. E . van Hijs, 
aangezien anders voor een grooter aantal leerkrachten de Rijks-
vergoeding zou worden genoten dan de wet toelaat; dat van de 
beslissing van Onzen Minister het schoolbestuur bij Ons in be-
roep is gekomen, aanvoerende, dat vergoeding is verleend voor 
de wedde van den tijdelijken onderwijzer G. J . van der Meyden 
over Februari en Maart 1924; dat echter niet is vergoed het 
salaris van den onderwijzer G. G. van den Wijngaard over 
Februari en Maart, bedragende over die twee maanden f 273,32; 
dat tot dusverre steeds de hoogste salarissen voor vergoeding 
in aanmerking werden gebracht; dat daartoe in dit geval te meer 
aanleiding ware geweest, nu van der Meyden in tijdelijken dienst 
en van den Wijngaard in vasten dienst in dat tijdvak werkzaam 
was; dat behalve het laatstbedoelde salaris, naar de meening 
van het bestuur ook het salaris van G. J . van der Meyden over 
de maand Maart 1924 ad f 123,33 voor Rijksvergoeding in aan-
merking komt, aangezien deze onderwijzer gedurende die maand 
aangewezen was voor tijdelijke waarneming van de betrekking 
der vaste onderwijzeres J . Turfboer, die wegens ziekte met ver-
lof afwezig was ; 

Overwegende : dat volgens het bepaalde in art . LXIV, § 2, der 
wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad n". 38), zooals die para-
graaf is gewijzigd bij de wet van 23 Jun i 1923 (Staatsblad 
n°. 287) juncto art. V I I I , 2de lid, der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad :i°. 319) de Hijksvergoeding ten behoeve van de 
bovengenoemde school over 1924 kan worden verleend voor 
9 onderwijzers van bijstand, met dien verstande, dat buiten 
aanmerking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 aan de 
school in functie zijn betreden boven het aantal , gesteld in 
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art . 28, zoonis dnt luidt krachtons art. X I I I der wet van 
16 Februari 1938 (Staatsblad n°. 38); dat het aantal onder-
wijzers van bijstand, gesteld in art. '28, zooals dit luidt kraeh-
tens art. X I I I der wet van 10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) 
over 1924 voor de bovenbedoelde school op 8 is te stellen; dat de 
onderwijzer G. Gr, \ a n den Wijngaard op 1 Februari 1924 aan 
de school in functie is getreden boven het laatstgenoemde aan-
t a l ; da t mitsdien zijne jaarwedde over de maanden Februari en 
Maart 1924 niet voor Bijksvergoeding in aanmerking kan komen; 
da t de wedde van den tijdelijken onderwijzer (!. J . van dar 
Meyden over de maand Maart 1924 bij de bestreden beslissing 
voor vergoeding in aanmerking is genomen; dat derhalve het 
bezwaar van het schoolbestuur tegen het bedrag der Bijksver-
goeding, zoouls die door Onzen Minister is bepaald, onge-
grond is; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 Jun i 1926, 
n°. 0090, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, he t bedrag der 
Bijksvergoeding over 1924 voor deze school vast te stellen op 
f 22 097,26. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Eaad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

•'s Gravenhage, 1 October 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXXX. 
26 Januari 1927 

N°. 6. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAXJE-XASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Afdeeling van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te 
Bei tsum, Genum en Lichtaard, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 Juli 
1926, n°. 10148, afdeeling L .O .F . , waarbij is verklaard, dat de 
appellant geen aanspraak heeft op Bijksvergoeding over het jaar 
1925 ten behoeve van de bijzondere lagere school te Bei tsum, 
B 25, gemeente Ferwerderadeel; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 11 September 1926, n°. 6674 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 8 December 1926, n°. 979; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Januar i 1927, n°. 14416, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenseuchappen bij beslissing van 20 Jul i 1926, n°. 10148, 
afdeeling L .Ö .F . , o.a. heeft verklaard, dat de bovenbedoelde 
bijzondere school over het jaar 1925 niet in aanmerking komt 
voor de Bijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijs-
wet 1920, uit overweging, dat voor de aanspraak op Bijksvergoe-
ding voor deze school, welke over het jaar 1919 in aanmerking 
is gekomen voor de gedeeltelijke vergoeding, bedoeld in art . 59 
der Lager-onderwijswet van 1878, wordt vereischt, dat het aan-
tal leerlingen, dat als werkelijk schoolgaand bekend s taat , be-
rekend naar den maatstaf van art . 24 dier wet, in geen jaar 
daalt beneden 20; dat aan deze school op 15 Januar i 1924 aeht-
tien leerlingen als werkelijk schoolgaande bekend stonden; dat 

van dit besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het — zooals achteraf blijkt, ten onrechte — 
in de meening verkeerde, dat , wat hel aantal leerlingen be-
treft, gerekend werd met bet gemiddelde per jaar volgens art. 2H, 
zesde lid, der Liger-onderw ijswet 1920, in welke mecning het 
werd versterkt door een destijds ontvangen schrijven van den 
inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden; 

Overwegende: dat krachtens art . 200, vierde lid, der Lager* 
onderwijswet 1920 voor de onderhavige school, die over het jaar 
1919 in aanmerking is gekomen voor de gedeeltelijke vergoeding, 
bedoeld in art. 59 der wel van 1878, omtrent bel minimum-getal 
leerlingen van kracht blijft de bepaling van art. 59»exie$ eerste 
lid, onder a, dier wet ; dat laatstgenoemd wetsvoorschrift in-
houdt, dat voor vergoeding niet in aanmerking komen de scholen, 
waarvan het aantal leerlingen hoven zes jaren, dat als werkelijk 
schoolgaande hekend staat , berekend naar den maatstaf, in 
art. 24 der wet van 1878 vermeld, minder dan vijf en twintig 
bedraagt, met dien verstande, dat voor eeiie school, welke reeds 
vergoeding genoot, doch waarvan het aantal leerlingen beneden 
25 daalt, dat genot gedurende drie achtereenvolgende jaren niet 
op dien grond verloren gaat, mi ts in geen jaar net aantal daalt 
beneden 20; dat blijkens nadere inlichtingen, ingewonnen naar 
aanleiding van een schrijven van den Baad van State , afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, in het jaai 1925 het aantal leer-
lingen van de school boven zes jaren, berekend naar bovenbe-
doelden maatstaf, 21 bedroeg, zoodat het krachtens genoemd 
wetsvoorschrift vereisehte aantal 25 niet werd bereikt, terwijl 
hetgeen in dat wetsvoorschrift is bepaald omtrent bestendiging 
van het genot van vergoeding, hier geen toepassing kan vinden; 
dat immers uit de evengenoemde nadere inlichtingen tevens 
blijkt, dat de school in het jaar 1924 slechts 18 leerlingen telde, 
waaruit volgt, dat zij over dat jaar geen recht op vergoeding had, 
terwijl ook overigens de daling van het aantal leerlingen in dat 
jaar beneden 20 voor de bestendiging van het genot van ver-
goeding een beletsel vormt; dat derhalve de school met betrek* 
king tot hare aanspraken op Bijksvergoeding over het jaar 1925 
niet heeft voldaan aen de bij genoemd wetsvoorschrift gestelde 
eischen, zoodat te recht, zij het op eenigzins andere gronden, ' 
bij het bestreden besluit is bepaald, dat de school over het jaar 
1925 niet in aanmerking komt voor Bijksvergoeding; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en vers taan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 20 Januar i 1927. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en 'Wetenschappen, 

W A S Z I N K. 

LXXXI . 
7 September 1920 

N°. 18. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE QOOS, KONINGIN p n 
NEDERLANDKN, PRIXSKS VAN ORANJK-XASSAL -, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Boomseh-
Katholieke lagere school te Noord-Kraaijert. gemeente 's Heer 
Arendskerke, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 0 Mei 1920, n°. 5330, 
afdeeling L .O.F . , tot vaststelling der Hijks vergoeding, bedoeld 
inart. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, H 95<i; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderw ijs) 
van 1 Juli 19206, n°. 0510 A; 
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Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, adviei van 1H Augustus 1926, n°. 710; 

Op de voordracht van On/en Minister van Onderwijs, Kunsten 
• •il Wetenschappen van 2 September 1920, n". 111H0, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij /ijne evengemelde beslissing het bedrag der 
Rij ka vergoeding voor de bovengenoemde school over 1925 heeft 
vastgesteld op E 5545,84, daarbij overwegende, dat het salaris 
van M. II. van B e n bedraagt f 1748 jaarwedde, vermeerderd 
met f 2 0 persoonlijke toelage, berekend met toepassing van de 
art t . 80 en 32 van het Bezoldigingsbesluit 1920, naar een ,,posi-
t ie v e n " diensttijd van vijf jaar op 1 Februari 1925; 

dat het sehoolbestuur in beroep aanvoert, da t de positieve 
diensttijd van mejuffrouw van B e n op 1 December 1924 reeds 
vijf jaar was; dat op grond van dezen diensttijd haar salaris over 
1925 tot 1 December dient te worden berekend naar eene jaar-
wedde van f 1748, vermeerderd met f 92 persoonlijke toelage, 
en over December 1925 naar eene jaarwedde van f 1932, terwijl 
aan mejuffrouw Bers bovendien over Decembebr 1924 eene 
suppletie toekwam van f 6 , 1 1 ; da t het bestuur derhalve over 
1925 voor genoemde onderwijzeres niet f 1708, doch f 1847,03 
plus f 6,11 is f 1853,74, had behooren te ontvangen; 

Overwegende: dat volgens het bepaalde in ar t . 34, juncto 
art. 36, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 1925, de dienst-
tijd van de op 1 Januari 1925 in dienst zijnde onderwijzeres moet 
worden berekend onder anderen met inachtneming van de be-
paling van art. 32, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 1920, 
zoodat in mindering moet worden gebracht het aantal volle 
maanden, dat een onderwijzer op 1 Januari 1920 jonger was 
dan 21 jaar; dat, vermits mejuffrouw M. H . Bers op 1 Januar i 
1920 twee volle maanden jonger was dan 21 jaar, Onze Minister 
te recht hara bezoldiging heeft berekend naar een diensttijd van 
vijf jaren op 1 Februari 1925 in slede van op 1 December 1924; 
dat derhalve het bedrag der Bijksvergoeding door Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met juistheid 
ia vastgesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 : 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 0 Mei 1926, 
n". 5886, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Bijksvergoeding voor 
de bovengenoemde school over het jaar 1925 vast te stellen op 
f 5545,84. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast me t de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 7 September 1926. 

W I L H E L M I N A . 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

L X X X I I . 
26 Januar i 1927 

N°. 10. 

WI.I W I L H E L M I N A , DIJ DE GRATIE GODS, KOXIXGIX DER 
NEDKRLAXDKX, P R I N S E S VAM ORAXJE-NASSAU, EXZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Ni derduitach Hervormde Diaconieschool te Nijmegen, tegen de 
beslissing van Onzen Mini-ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 18 Augustus 1926, n°. 10048, afdeeling 

L.O.R., tot vaststelling der Bijksvergoeding, bedoeld in ar t . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, t en behoeve 
van de bijzondere lagere school te Nijmegen, Zeigelbaan 2 3 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 8 October 1926, n". 0755 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1 December 1920, n°. 1052; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Januari 1927, n°. 14212, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij bovengemelde beslissing de Rijksvergoe-
ding voor bovengemelde school over het jaar 1925 heeft bepaald 
op f 15 845,63, uit overweging o.a., dat het salaris en mitsdien 
ook de Bijksvergoeding voor den onderwijzer A. J . Bietveld be-
hoort te worden bepaald op f 3456 (90 pet. van f 3840); da t he t 
schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het ingevolge ar t . 27 van 
Ons besluit van 22 October 1924 meent gerechtigd te zijn A. J . 
Rietveld naar den toestand op 31 December 1924 aan te wijzen 
als kostwinner voor zijne zuster mejuffrouw H . F . D. Bietveld, 
die reeds jarenlang bij hem inwoont en voor wie hij geheel zorg 
draagt; dat eene desbetreffende verklaring door het bestuur 
werd ingesloten bij de subsidie-aanvrage voor het jaar 1925; 
dat echter met genoemde verklaring geen rekening is gehouden; 
dat de inspecteur der directe belastingen, 1ste afdeeling te 
Nijmegen verklaard heeft, dat mejuffrouw H . R. D. Rietveld 
ten onrechte is aangeslagen in de inkomstenbelasting; dat het 
salaris van A. J . Rietveld over het jaar 1925 moet worden vast-
gesteld op f 3630; 

Overwegende: dat bij de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen A. J . Riet-
veld als kostwinner is aangemerkt; dat, aangezien hij niet ge-
huwd is, voor hem geen aanspraak kan worden gemaakt op de 
verhoogingen na 17, 19, 21 en 23 dienstjaren, bedoeld in art. I I I , 
vijfde lid, van Ons besluit van 16 December 1920 (Staatsblad 
n°. 899), houdende wijziging en aanvulling van het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Bijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37); 
dat voorts overeenkomstig het bepaalde in ar t . 8, derde lid, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, voor 
zoover de onderwijzers bij het gewoon lager onderwijs betreft, 
de laatste vier periodieke verhoogingen niet worden toegekend; 
dat mitsdien bij de bestreden beslissing het bedrag der jaarwedde 
van den onderwijzer A. J . Bietveld met juistheid is berekend, 
namelijk op f 3456, zijnde 90 pet. van zijn op 31 December 1924 
genoten salaris; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Augustus 1926, n°. 10648e afdeeling L .O .F . , het bedrag der 
Bijksvergoeding voor bovengenoemde school over 1925 vast te 
stellen op f 13 845,63. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Sta te , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 26 Januar i 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w A s z i x K. 



Bijlage D. 1 2 6 . 3. Onderwij8verBlag 

L X X X I I I . 
25 Januar i 1927 

N°. 11. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door F . L . L. Faase , 
onderwijzeres aan de bijzondere school te Lisse, Dorpstraat 258, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 14 September 1926, n°. 4688 I I I , afdee-
ling L .O.F . , tot vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld in 
ar t . 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, voor 
genoemde school; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 5 November 1926, n°. 6831 A.; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 29 December 1926, n°. 1151; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Januar i 1927, n°. 212, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, da t ingevolge art . 99, lid 3, der Lager-onder-
wijswet 1920 van de beslissing van Onzen Minister alleen het 
schoolbestuur beroep kan instellen; 

Gezien deze wet ; 

Hebben goedgevonden en vers taan : 

de appellante in haar beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 25 Januar i 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXXXIV. 
26 Januar i 1927 

N°. 13. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek kerkbestuur van den H . Joseph, te Nieuw-Namen, 
gemeente Clinge, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 Jul i 1926, 
n°. 9348, afdeeling L .O.F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding 
bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1925, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Breede-
s t raat C 131; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 28 October 1926, n°. 6659 A. ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 15 December 1926, n°. 1109; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Januar i 1927, n°. 14714, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 

(Lager onderwijs.) T w e e d e Kamer , ui 
Overwegende, dat bij bovengemelde beslissing he t bedrag der 

Rijksvergoeding voor gemelde school over he t jaar 1925 is be-
paald op f8599, uit overweging o.a., dat het hoofd der school 
C. A. van der Heyden over het jaar 1925 voor de toepassing van 
art. 27 van het ongewijzigde Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Bijksambtenaren 1925 niet als kostwinner kan worden aange-
merkt ; dat in verband hiermede het salaris en mitsdien ook de 
Rijksvergoeding voor dezen onderwijzer over he t jaar 1925 
f2376 bedraagt; da t he t schoolbestuur in beroep aanvoert, da t 
volgens art. 27 van het ongewijzigde Bezoldigingsbesluit en do 
circulaire van 24 Januar i 1925, n°. 878, afdeeling L .O .F . , C. A. 
van der Heyden wèl als kostwinner moet worden aangemerkt ; 

Overwegende: dat uit de stukken moet worden afgeleid, dat 
aan het gezin, waartoe he t hoofd der school C. A. van der 
Heden behoort, voldoende middelen tot levensonderhoud zouden 
komen te ontbreken, indien het inkomen van genoemde hoofd 
der school kwam te vervallen; dat derhalve C. A. van der Heyden 
als kostwinner behoort te worden aangemerkt ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen van 10 Jul i 1926, 
n°. 9348, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Rijksvergoeding over 
1925 voor deze school vast te stellen op f 8921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 26 Januar i 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w A s z I N K. 

LXXXV. 
1 Februari 1927 

N». 13. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door he t bestuur der 
Vereeniging van Vrouwen tot bevordering van Huiselijk Geluk, 
te Heijthuizen (Limburg), tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten én Wetenschappen van 
16 Augustus 1926, n°. 9162. afdeeling L .O.F . , tot vaststelling 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere 
school te Haar lem, Klarenbeekstraat 62; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 8 November 1926, n°. 6747 A. ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 12 Januar i 1927, n°. 5 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kuns ten 
en Wetenschappen van 27 Januar i 1927, n". 796, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel ; 

Overwegende: dat bij bovengemelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding voor bovenbedoelde school over het jaar 1925 
is bepaald op f 12 447,60; dat het schoolbestuur in beroep aan-
voert, dat het in Januar i 1926 bij het Depar tement van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen indiende model G (subsidie-

36 
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aanvrage); dat het schoolbestuur toen bij de opgave van dienst-
tijd, voor de onderwijzeres mejuffrouw M. G. Th. Franssen eene 
vergissing beging; dat voor deze leerkracht opgegeven werd : tot 
1 Jun i 1925 vier dienstjaren, daarna vijf dienstjaren; terwijl de 
Opgave had moeten zijn: tot 1 November 1925 zes dienstjaren, 
daarna zeven dienstjaren; dat aan het schoolbestuur ten gevolge 
van dit abuis over 1925 een Rijkssubsidie voor deze leerkracht 
werd toegekend t 1900, terwijl het bij juiste opgave had kunnen 
zijn f 2100; 

Overwegende, dat bij de bestreden beschikking van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art . 9, eerste lid, van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad nu. 432) bedoelde formulier, model ( i ; dat een be-
roep op de omstandigheid, dat bij de invulling van dit formulier 
eene vergissing zou zijn begaan, geene aanleiding mag geven af 
te wijken van de bovenvermelde opgave, welke mede als basis 
dient voor de aanvrage om Pi ijksvergoeding; dat, aangezien in 
deze opgave, door het schoolbestuur binnen den in ar t . 99, eerste 
ild, der Lager-onderwijswet 1920 vermelden tijd aan Onzen 
Minister ingezonden, vermeld is, da t de onderwijzeres mejuf-
frouw M. G. Th. Franssen tot 1 Juni 1925 vier dieenstjaren 
had en daarna vijf, voor deze onderwijzeres eene Rijksvergoeding 
van f 1900 kan worden toegekend; dat ook overigens het bedrag 
der Eijksvergoeding met juistheid is berekend; 

Gezien de genoemde wet; 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over he t jaar 1925 voor deze school vast te stellen op f 12 447,60. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 1 Februari 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXXXVI . 
14 Februari 1927 

N°. 8. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN* ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Onze Lieve-Vrouwestichting, te Amersfoort, tegen de beslis-
singen van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 20 September 1926, nos. 11690 en 5228, afdeeling 
L .O .F . , tot vaststelling der Eijksvergoeding, bedoeld in art . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, Muurhuizen 496; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 3 December 1926, n°. 6822 A.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 26 Januari 1927, n°. 90; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 9 Februari 1927, n°. 1286, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij besluiten van 20 September 1926, nos. 
11690 en 5228, afdeeling L .O.F . , de Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde 
op 1 September 1925 gereorganiseerde school voor meer uitge-
breid lager onderwijs over het tijdvak 1 Januar i 1925 tot 
31 Augustus 1925, en voor de door die reorganisatie ontstane 
gewone lagere school over het tijdvak 1 September 1925 tot 
31 December 1925 heeft vastgesteld onderscheidenlijk op 
f 13 793,34 en f 2923,33, daarbij o.a. overwegende, dat de 
onderwijzeres A. G. M. van Valkenhoef voor de toepassing van 
ar t . 27 van het ongewijzigd Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 niet als kostwinster kan worden aange-
merkt ; dat van deze besluiten het schoolbestuur bij Ons in be-
roep is gekomen, aanvoerende, dat de onderwijzeres A. G. M. 
van Valkenhenoef meent wèl kostwinster te zijn en deze onder-
wijzeres zich veel moeite en ook geldelijke offers voor haar 
broers en zusters heeft getroost; 

Overwegende: dat op grond van de overgelegde stukken moet 
worden aangenomen, dat de onderwijzeres A. G. M. van Valken-
hoef op 31 December 1924 bijdroeg in de kosten van noodzake-
lijk levensonderhoud van haar bij haar inwonenden jongsten 
broeder;; dat mitsdien deze onderwijzeres, die op genoemden 
da tum in dienst was, over het jaar 1925 als kostwinster van een 
gezin in den zin van art . 27, eerste lid, van het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dit luidde na 
de wijziging bij Ons besluit van 27 December 1924 (Staatsblad 
n°. 584), was aan te merken; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met wijziging van de besluiten van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 September 1926, nos. 
11690 en 5228, afdeeling L .Ó .F . , de bedragen der Rijksvergoe-
ding voor de bovenbedoelde school over de tijdvakken 1 Januar i 
tot 31 Augustus 1925 en 1 September 1925 tot 31 December 
1925 vast te stellen op onderscheidenlijk f 13 963,34 en f 3008,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 14 Februari 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXXXVII . 
14 Februari 1927 

N". 9. 

W u W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAXJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op he t beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs , ,De Geuzen-
wijk", t e Scheveningen, tegen de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 October 
1926, n°. 12176, afdeeling L .O .F . , tot vaststelling der Rijksver-
goeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere school 
aldaar, Westduinweg 151; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 6 December 1926, n°. 6857 A; 
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Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 26 Januari 1927, n°. 92; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 9 Februari 1927, n°. 1284, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1925 voor de genoemde school heeft vast-
gesteld op f 23 106,64, daarbij o .m. overwegende, da t blijkens 
ingewonnen ambtsberichten de onderwijzer P . A. de Rover niet 
als kostwinner kan worden aangemerkt ; da t het schoolbestuur 
in beroep aanvoert, dat P . A. de Rover op 31 December 1924 
in hoofdzaak in het onderhoud voorzag van zijne moeder, die 
geene andere inkomsten had dan een bedrag van + f 3,80 per 
week en gebrekkig en ziekelijk was ; dat hij ook t e voren te 
Giessendam als kostwinner voor zijne moeder is aangemerkt en 
de omstandigheden geheel dezelfde zijn gebleven; da t het be-
stuur daarom van oordeel is, dat P . A. de Rover t en onrechte 
niet als kostwinner is aangemerkt, en Onze Minister zijn salaris 
over het tijdvak 1 Maart tot 31 December 1925 op f 1275 in 
stede van op f 1133 33 had moeten stellen; 

Overwegende, dat op grond van de stukken moet worden aan-
genomen, da t de onderwijzer P . A. de Rover op 31 December 
1924 bijdroeg in de kosten van noodzakelijk levensonderhoud van 
zijne moeder; dat mitsdien deze onderwijzer, die op genoemden 
da tum in dienst was, over het jaar 1925 als kostwinner van een 
gezin in den zin van art. 27, eerste lid, van het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dit luidde na 
de wijziging bij Ons besluit van 27 December 1924 (Staatsblad 
n°. 584) was aan te merken; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan : 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 11 October 
1926, n°. 12176, afdeeling L .O.F . , he t bedrag der Rijksvergoe-
ding over 1025 voor voornoemde school vast te stellen op 
f 23 248,51. 

Onze Minister van Onderwijs, Kuns ten en Wetenschappen i3 
belast m e t de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 14 Februari 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

L X X X V I I I . 
19 Februari 1927 

H» 22. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
beide parochiën van den H . Bonifacius en den H . Antonius van 
Padua , te Dordrecht, als bestuur van een 3-tal bijzondere lagere 
scholen aldaar, tegen de beslissingen van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 September 1926, 
n°. 1210, 28 September 1926, n°. 1217, en 5 October 1920 
n°. 1257, afdeeling L .O.F . , tot vaststelling van de vergoeding 
voor de krachtens art. I I I van Ons besluit van 9 December 1925 
(Staatsblad n°. 467), tot wijziging en aanvulling van het Bezol-
digingsbesluit 1925, aan de onderwijzers dier scholen verschul-
digde uitkeeringen; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaurschoolonderwijs) 
van 18 December 1926, n°. 6975 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2 Februari 1927, n°. 124; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1(1 Februari 1927, n°. 1460, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: da t Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikkingen het be-
drag der Rijksvergoeding heeft vastgesteld voor de uitkeeringen, 
welke voornoemd bestuur kra< htens art. I I I van Ons besluit 
van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467) tot wijziging van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, verschul-
digd is aan de aan zijne scholen verbonden onderwijzers, waarbij 
de vergoeding voor de uitkeeringen aan de onderwijzers aan de 
bijzondere lagere school aan de Wijnstraat 75, te Dordrecht, 
werd bepaald op 212,29; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat volgens ar t . 27 
van het Bezoldigingsbesluit 1925, gewijzigd bij Ons besluit van 
27 December 1924 (Staatsblad n°. 584), aan de op 31 December 
1924 in dienst zijnde ambtenaren 90 pet. , onderscheidenlijk 
80 pet. wordt gegarandeerd van het bedrag, dat zij op 1 Januar i 
1925 zouden hebben genoten aan wedde en toelagen volgens de 
art t . 19 en 31 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks-
ambtenaren 1920, zooals dat luidde vóór de daarin aangebrachte 
wijzigingen; dat volgens art. I I I van Ons besluit van 9 Decem-
ber 1925 (Staatsblad n°. 467) tot wijziging en aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren gerekend 
moet worden alsof de wijzigingen in het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, welke daarin met ingang van 
1 Januar i 1926 enz. worden aangebracht, reeds van 1 Januar i 
1925 ai van kracht waren geweest; dat , wat de gemeente Dor-
drecht betreft, dus gerekend moet worden, alsof Dordrecht op 
1 Januar i 1925 een eerste klasse gemeente was; dat , daar 90. ' 
onderscheidenlijk 80 pet . van de wedde volgens het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 op 1 Januar i 1925 
gegarandeerd wordt en Dordrecht met ingang van dien da tum 
als een gemeente der eerste klasse moet worden beschouwd, ook 
voor Dordrecht dus 90, onderscheidenlijk 80 pet. van de wedde 
der gemeente der eerste klasse wordt gegarandeerd; da t bij deze 
berekening de uitkeeringen van 8 onderwijzers op een hooger 
bedrag moeten worden vastgesteld; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep tegen de beschik-
kingen van 27 September 1926, n°. 1210, en 28 September 1926, 
n". 1217, dat het schoolbestuur den termijn, bij art. 99, lid 3, der 
Lager-onderwijswet 1920 gegund voor het instellen van beroep, 
niet heeft in acht genomen; 

Overwegende: ten aanzien van het beroep tegen de beschik -
king van 5 October 1926, n°. 1257, dat het schoolbestuur t en 
onrecht meent, dat de wijzigingen, welke bij Ons besluit van 
9 Oecember 1925 (Staatsblad n°. 467), in het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 zijn aangebracht, 
indien deze reeds van 1 Januar i 1925 af van kracht waren ge-
werst , met inachtneming van het bepaalde onder a, b, c en d 
van art. 111 van voornoemd besluit van 9 December 1925 
(Staatsblad n°. 467), van invloed zouden zijn geweest op het 
bedrag, dat aan ambtenaren bij art . 27 van het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dit luidde na 
de daarin bij Ons besluit va r 27 December 1924 (Staatsblad 
n°. 584) aangebrachte wijzigingen is gegarandeerd; 

da t immers bij laatstgenoemd artikel is gegarandeerd 90, 
onderscheidenlijk 80 pet. van het bedrag, dat de op 31 Decem-
ber 1924 in dienst zijnde ambtenaren op 1 Januar i 1925 zouden 
hebben genoten aan wedde en toelagen volgens de art t . 19 en 31 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920, 
zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons besluit van 25 April 1934 
(Staatsblad n°. 200), aangebrachte wijzigingen, indien dit van 
kracht ware gebleven, en dit gegarandeerde bedrag uiteraard niet 
verandert door wijzigingen, welke in het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 geacht worden te zijn aan-
gebraeht; 
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Overwegende: dat ook overigens het bedrag der Rijksvergoe-
ding door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 192Ü: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

het appelleerend schoolbestuur in zijn beroep tegen de be-
schikkingen vun 27 September 1926, n°. 1210, en 28 September 
1920, n°. 1217, niet-ontvankelijk te verklaren en me t hand-
having van de beschikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 5 October 1926, n". 12.57, het 
bedrag der Eijksvergoeding voor de door het schoolbestuur aan 
de onderwijzers van de school aan de Wijnstraat 75 verschul-
digde uitkeeringeu ex art. I I I van Ons besluit van 9 December 
1925 (Staatsblad n°. 467) vast te stellen op f 212,29. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Iiaad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 19 Februari 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

LXXXIX. 
21 Maart 1927 

N°. 7. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op he t beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor schoolonderwijs op Gereformeerde grondslag, 
teRot terdam, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 Juli 1926, 
n°. 4812, afdeeling L .O.F . , tot vaststelling der Eijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1925, t en behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Adamshofstraat 15; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 24 September 1926, n°. 6700 A; 

Don Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, adviezen van 24 November 1926, n°. 1036, en 
16 Februari 1927, n°. 1036/30; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 18 Maar t 1927, n°. 1908, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat bij bovenvermelde beslissing het bedrag 
der vergoeding over 1925 voor het onderwijzend personeel is be-
paald op f 30 124,10, uit overweging o.a., dat de jaarwedde van 
bet hoofd der school f 3315,28 bedraagt, zijn garantietoelage 
f 94,72 en zijne kindertoelage f 204,60; dat het schoolbestuur 
in beroep aanvoert, dat in de aanvrage om vergoeding de kinder-
toelage voor het hoofd de rschool was berekend naar het salaris 
op 1 Januar i 1925 (6 x f 39,60 = f 237,60), terwijl daaren-
tegen in de ministerieele beschikking deze toelage is berekend 
me t inachtneming van den tijd, da t genoemd hoofd wegens 
ziekteverlof de halve jaarwedde genoot, en bepaald is op 
f 204,00; dat bij Ons besluit van 11 Mei 1926, n°. 42, de kinder-
toelage berekend wordt naar het salaris op 1 Januari van het 
betreffende jaar, zonder inachtneming van eventueele wijziging 
daarin gedurende den loop des jaars ; 

Overwegende: dat ingevolge art. 21, eerste lid van het Be-
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 de kinder-
toelage berekend wordt in evenredigheid van de wedde op den 

eersten Januar i genoten, tenzij bij latere indiensttreding; dat 
weliswaar ingevolge art. 2, tweede lid, laatsten zin, van Ons 
besluit van 29 Januar i 1924 (Staatsblad n°. 23) over den tijd 
van het daarbedoelde verlof aan den onderwijzer slechts de helft 
zijner jaarwedde of wedde wordt betaald, doch dat aan deze be-
paling niet de bevoegdheid kan worden ontleend over dat tijd-
vak mede in te houden de helft van de kindertoelage, welke uit 
hoofde van art. 21 , eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit zijne 
wedde wordt genoten, vermits in Ons besluit van 29 Januari 
1924 (Staatsblad n°. 23) alleen sprake is van de uitbetaling der 
jaarwedde of wedde, doch niet van hetgeen boven en behalve 
de wedde en toelage wordt genoten; dat derhalve aanspraak be-
staat op de onverminderde kindertoelage en deze op f 237,60 
behoort te worden vastgesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 Juli 1926, n°. 
4812, afdeeling L .O .F . , het bedrag der Rijksvergoeding voor 
bovengenoemde school over het jaar 1925 vast te stelen op 
f 30 157,10. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 21 Maart 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

XC. 
22 Maart 1927 

N». 16. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op he t beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen me t 
den Bijbel, te Dragten, gemeente Smallingerland, als bestuur 
der bijzondere lagere school aldaar, Stationsweg O 34, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 21 October 1926, n°. 1414, afdeeling 
L .O .F . , tot vaststelling van de vergoeding der krachtens art. I I I 
van Ons besluit van 9 December' 1925 (Staatsblad n°. 467) tot 
wijziging en aanvulling van he t Bezoldigingsbesluit 1925, aan 
den onderwijzer K. Rei tsma verschuldigde bijdrage; 

Gezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 31 December 1926, n°. 6894 A; 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2 Maart 1927, n°. 193; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
on Wetenschappen van 18 Maart 1927, n°. 4384, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding over het jaar 1925 voor de door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel, te Dragten, gemeente Smallingerland, aan den onder-
wijzer K. Reitsma verschuldigde uitkeering in eens heeft vast-
gesteld op f 2 0 ; dat he t schoolbestuur in beroep aanvoert, da t 
krachtens art. I I I van Ons besluit van 9 December 1925 (Staats-
blad n°. 437) aan de op 1 Januar i 1926 onder het Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 in dienst zijnde amb-
tenaren (waartoe bovengenoemde K. Reitsma behoorde) werd 



Bijlage D. | 26a 3. Onderwijsverslag 1925— 

uitgekeerd, hetgeen /ij aan wedde en toelagen méér zouden | 
hebben genoten, indien de wijzigingen in liet Bezoldigingsbe-
slnit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, welke daarin niet ingang j 
van 1 Januari 1920 zijn aangebracht, reeds van I Januari 1925 j 
of \,[i\ kracht waren geweest, zulks met dien ventende, dat 
daarbij onder meer, voor zooveel een ambtenaar op grond van 
art. 90, aooala dit luidde vóór de daarin bij dit wijsigingsbesluit . 
aangebrachte wijziging, méér beeft genoten, dan hij zou hebben 
genoten krachtens dat artikel, EOOOU dat bij dit besluit is ge-
wljzigd, die wqiiging buiten aanmerking bleef; dut de jaarwedde I 
van den onderwijzer K. Keitsma (geboren 19 Juli 18915, op 
1 Januari 1925 reeds gehuwd, op dien datum twee wettige kin-
deren beneden den leeftijd van IH jaren, geen andere beloonde 
akten en een in aanmerking komende diensttijd van 9 jaren en 
<> maanden) in 1995, berekend volgena de salarisregeling 1925, 
zonder klasse-aftrek bedroef,' f 1500 plus f .'500 (huwelijkstoe-
lage krachtens art. 20 van het ongewijzigd Bezoldigingsbesluit 
1925) is f 1800, vermeerderd met f 100 kindertoelage krachtens 
art . 21 van het genoemd Bezoldigingsbesluit; dat deze onder-
wijzer, indien de salarisregeling 1936 reeds op 1 Januari 1925 in 
werking was getreden, zou hebben ontvangen: (wederom zonder 
klasse-aftrek) van 1 Januar i 1925 tot en met 30 Juni 1925 f 1500 
plus f 200 (huwelijkstoelage krachtens art. 20 van het gewijzigd 
Bezoldigingsbesluit 1925) en van 1 Juli 1925 tot en met 
31 December 1925 f 1600 plus f 200 (huwelijkstoelage), vermeer-
derd met een kindertolage van f 120 (krachtens art. 21 van ge-
noemd gewijzigd Bezoldigingsbesluit); dat ingevolge de boven-
aangehaalde bepaling van art . I I I , sub a, van Ons besluit van 
9 December 1925 (Staatsblad n°. 467), voor de berekening der 
„uitkeering in e e n s " over 1925 de ,,huwelijkstoelage" op f300 
(minus den klasse-aftrek) gesteld blijft, zoodat de onderwijzer 
als „uitkeering in e e n s " over 1925 behoorde te ontvangen 
( 7 , 2 x f 15.00 + •/,„ x f 1600 + f 300 huwelijkstoelage) — 
( " / , , x f1500 + f300 huwelijkstoelage) = f50 , verminderd 
met den klasse-aftrek (8 pet.) en daarenboven f 20 wegens ver-
hooging van het minimum der kindertoelage in de regeling 1926, 
totaal dus f 86; 

Overwegende, dat voor de berekening van het bedrag der uit-
keering, bedoeld in art. I I I van Ons besluit van 9 December 
1925 (Staatsblad n". 467) in dit geval op grond van het be-
paaldc onder a van voornoemd artikel de bij Ons besluit van 
9 Decembebr 1925 (Staatsblad n°. 467) in art. 20 van het Be-
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 aange-
brachte wijziging buiten aanmerking blijft; dat echter het school-
bestuur hieruit ten onrechte afleidt, dat voor de berekening der 
,,uitkeering in eens" over 1925 de huwelijkstoelage op f300 
(minus den klasse-aftrek) gesteld blijft, daar immers volgens 
art. 90, zooals dit luidde vóór de daarin bij Ons besluit van 
9 December 1925 (Staatsblad n°. 467) aangebrachte wijziging, 
bij verhooging van wedde, welke ingaat na den dag der huwe-
lijkstoelage, deze verminderd wordt met het bedrag van de 
periodieke verhooging; dat, daar Onze Minister deze verminde-
ring bij zijn berekening heeft toegepast, deze op dit punt juist 
is bepaald; dat ook overigens het bedrag der Rijksvergoeding 
door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de beslissing van Onsen Minister van 

Ondei-wijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 October 1926, 
n". 141 I. aideeling L.O.F., het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de door het appelleerend schoolbestuur aan den onderwijzer 
K. Beitsma verschuldigde uitkeering, bedoeld in art. I I I van 
Ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad n». 487) vast te 
stellen Op f 90. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan don Baad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

> Oravenhoge, 99 Maart 1927. 
W I L H E L M I N A . 

I)c Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S 7. I X K. 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 

926. (Lager onderwijs.) T W 6 6 ( J 6 K a m e r . W> 

XCI. 
80 Maart 1927 

N°. 4. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIK Gons, KONINGIN DKR 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN OHANJK-NASSAU, ENZ., ENZ. , KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door he t bestuur der 
Vereeniging „Tot Heil des Volks", te Amsterdam, tegen de be-
slissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 13 November 1926, n". 9112, afdeeling L . O . F . , tot 
vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in ar t . 97 der Luger-
onderwijswet 1920 over het jaar 1925, ten behoeve van de bijzon-
dere Lagere school aldaar, Prins Hendrikkade n°. 142; 

(iezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 14 Januari 1027. n°. 6946 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 9 Maart 1927, n°. 204; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 Maart 1927, n°. 4588, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat het appelleerend schoolbestuur zijn beroep-
schrift niet, overeenkomstig art. 99, derde lid, der Lager-onder-
wijswet 1920 heeft ingediend binnen 30 vrije dagen na de dag-
teekening der beslissing van Onzen Minister; 

(iezien de genoemde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

het appelleerend schoolbestuur niet-ontvnnkelijk te verklaren 
in zijn beroep. • 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 30 Maart 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

XCH. 
80 Maart 1927 

N°. 5. 

W I J W I L H E L M I N A , nu DE GRATIE GODS, KONINGIN DKK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAX.IE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van Vrouwen tot bevordering van huiselijk geluk, 
Congregatie van Heythuyzen, tegen de beslissing van (3nx.cn  
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1996, n°. 13290, afdeeling L .O.F . , waarbij de 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920 
is geweigerd over bet tijdvak 1 Januar i tot 91 April 1925 voorde 
onder dat bestuur staande op 21 April 1925 opgeheven school 
voor gewoon lager onderwijs te Mook. Kom A 50; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 14 Januari 1927, n°. 6925 A; 
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Den Baad van StMt<•. afdeeling voor da geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 9 klaart 1927» n*. 909; 

()|i de voordracbl van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en wetenschappen van 26 Maart 11)27, n". 4594, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dut Onae Minister van onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen !>ij zijne ovengenoemde beslissing heeft gewei* 
gerd de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijs-
wet 1!)20. over liet tijdvak 1 Januari—21 April 1925 voor de 
onder genoemd bestuur staande op 21 April LOSS opgeheven 
school voor gewoon lager onderwijs te Monk, Kom A 50, uit 
overweging, dal voor de aanspraak op Rijksvergoeding ten be-
boeve de/er school voor gewoon lager onderwijs, welke over hel 
jaar 1919 in aanmerking is gekomen voor de gedeeltelijke ver-
goeding, bedoeld in art. 50 der Lager-onderwijswel 1878, over-
eenkomstig art. 59sextes dier wel wordt vereischt, dal bet aantal 
leerlingen, dal als werkelijk schoolgaande bekend staat, berekend 
naur den maatstaf van art. 21 dier wet, in geen jaar daalt be-
neden 20; dat aan deze school op 15 Januari 1925 zeventien 
leerlingen als werkelijk schoolgaande bekend stonden; dat het 
schoolbestuur in beroep aanvoert, dal hel meent voor de school 
aanspraak op de Rijksvergoeding te mogen maken krachtens 
art. 28, zesde lid, der Lager-onderwijswet 1920, waarbij bepaald 
wordt, dal tol grondslag voor hel aantal leerkrachten dient bet 
gemiddeld aantal kinderen, dat in het onmiddellijk voorafgaand 
kalenderjaar als werkelijk schoolgaande bekend stond en dat 
25 bedroeg; 

Overwegende, dat de school van den appellant over het jaar 
1910 in aanmerking is gekomen voor de gedeeltelijke vergoeding, 
bedoeld Ui art. 59 der Lager-onderwijswet 1878 en derhalve inge-
volge art. 206, lid 4, der Lager-onderwijswet 1920 voor deze 
school, om voor Rijksvergoeding in aanmerking te komen, niet 
aanwezig moet zijn het minimum aantal leerlingen, bedoeld in 
art. 96, lid 1, onder a, berekend naar <len maatstaf van art . 28 
der Lager-onderwijswel 1920, doch omtrent het minimum getal 
leerlingen de bepaling van art. S&êexiet, 1ste lid, onder a, der 
Lager-onderwijswet van 1878 van kracht blijft; dat ingevolge 
laatstgenoemre bepaling voor de Kijksvergoeding niet in aan* 
merking komen scholen, waarvan het aantal leerlingen boven zes 
jaren, dat Of) 1"> Januar i van het loopende jaar als werkelijk 
schoolgaande bekend staat , minder dan '2."> bedraagt, met dien 
verstande, dat voor een school, welke reeds vergoeding genoot, 
doch waar het aantal leerlingen beneden 25 daalt, dat genot ge-
durende drie achtereenvolgende jaren niet op dien grond ver-
loren gaat, mits in geen jaar bet aantal daalt beneden 20; dat 
blijkens de stukken het aantal leerlingen boven zes jaren, dat 
als werkelijk schoolgaande bekend staat , op 1") Januari 1925 
17 bedroeg; dat mitsdien over het jaar 1925 geen Rijksvergoe-
ding kan worden verleend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan : 

niet handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1926, n°. 13290, afdeeling L .O.F . , te bepalen, dat 
de bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Mook, Kom 
A 50, over het tijdvak van 1 Januari tot 21 April 192/5 niet in 
aanmerking kom! voor Rijksvergoeding. 

On/e Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

s Oravenhage, 30 Maart 1927. 

W I L H E L M I N A . 

Dr Miniater run Ondrrwiji, 
Kunsten en Wetenschappen, 

U \ s Z I X K. 

XCIII. 
2 April 1927 

N°. 24. 

W'i.i WILHELMINA, au ra QHATU QOOS, Korarom NB 
N K I > K I U . \ M > I : \ I ' K I X S K S VAN O R A N J K - N A S S A U , K N Z . , n r i . , KXZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door bet Etoomsch-
Katholiek kerk- en schoolbestuur St. Johannus de Dooper, te 
Wageningen, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onder 
wijs, Kunaen en Wetenschappen van 0 November 1926, 
nu. 44<)H. afdeeling L.O.F., tot vaststelling van de Rrjksvergoe-
ding, bedoeld in art. 97 iler Lager «onderwijswet 1920, over het 
jaar 1925, ten behoeve van «Ie bijzondere lagere school aldaar, 
< IrindwcL! :;»'>" : 

Gezien bel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en hel bewaarsohoolonderwijs) 
van l t Januari 1927, n". 6988 A; 

Den Raad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 9 Maart 1927, n°. 207: 

Op de voordracht van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 Maart 1927, n°. 4590, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat de appellant den in het derde lid van art . 99 
der Lager-onderwijswet 1920 voor het komen in beroep ge-
gunden termijn niet heeft in acht genomen; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

den appellant niet -ont vankei ijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 8 April 1927. 

W I L H E L M I N A. 

De Minister rur <hulcririjs, 
Kuntten en Wetenschappen, 

W A s Z I H K. 

Xt ' IY . 
5 April 1927 

X». 7. 

YVM W I L H E L M I N A , BIJ DK OKATIK Goos, KOXIXOIX DER 
X K I > K R I . A X I > K X . P l t l X S K S VAM O R A N . I K - X A S S A I " , K X Z . , K X Z . , K X Z . 

Beschikkende op hel beroep, ingesteld door het bestuur van 
het zedelijk lichaam ,,Opvoedingsgesticht 't Withof", te Et ten , 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 November 1920. n°. 8040, afdeeling 
L.O.F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school te Teteringen, Baronielaan 19; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januari 1927, n°. 69»? A; 

Den Rand van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 16 Maart 1927, n°. 230; 

. Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1927, n". 4768, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 
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Overwegende: «lat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten in 
Wetenschappen hij zijne ovengenoemde beschikking In-t bedrag 
der EUjksvergoeding over 1905 voor deze sehool heeft bepaald op 
f 29 108,18, daarbij o.ni. overwegende, dat mejuffrouw M. .1. .1. 
Kut e van (iils niet geaelit kan worden kost winster van een gezin 
te zijn, zoodat haar salaris f 2658 bedraagt; dat van de beslissing 
van Onzen Minister het sehoolbestuur bij Ons in beroep is ge-
komen, aanvoerende, «lat z.i. de genoemde onderwijlerea als 
kost winster in aanmerking komt; dat toch baar ouders geselu l-
d enleven, zoodut op haar de zorg rust voor haar bejaarde 
moeder, die een jaarlijkache toelage ontvangt van slechts f 1200, 
waarvan f 180 voor pensioen moet worden gestort; 

Overwegende, dat niet gebleken is, dat op 31 December 1924 
de inkomsten van de onderwijzeres M. En te van (Hls onmisbaar 
waren voor het levensonderhoud \;iti haar moeder; dat mitsdien 
niet is aangetoond, dat deze onderwijzeres, die op den genoem-
den datum in dienst was, over het jaar 1925 kostwinster was 
van een gezin in den zin van art. 27, eerste lid, van het Bezol-
digingsbeeluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dit 
luidde na de wijziging bij Ons besluit van 27 December 1921 
(Staatsblad n°. 584); 

Gaaien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 November 1926, 
n°. 8040, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Rijksvergoeding over 
1925 voor deze school vast te stellen op f 29 103,15. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 5 April 1927. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

XCV. 
5 April 1927 

N». 9. 

WI.I W I L H E L M I N A , nu DK GRATIE GODS, KONINGIN" DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van Hervormde 
scholen te Heerlen, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 20 November 1926, 
n°. 5898", afdeeling L.O.F., tot vaststelling der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1925, ten behoeve van de bijzondere lagere sehool aldaar, Cein-
tuurbaan 23; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januar i 1927, n°. 6987 A; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 16 Maart 1927, n°. 228; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 1 April 1927, n°. 4772, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dut Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrug der Rijksvergoeding voor bovengemelde school heeft 
vastgesteld op f 15 591,10, uit overweging, dat het salaris van 

de onderwijzeres D. van Ooijen, geboren Herrema, l 1750 be-
draagt, berekend naar een diensttijd ren tijaar, op I Juli L935; 
dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat bet recht meen! 
te hebben op eciic vergoeding van I 15 041,10; dal dit verschil 
VerOOHaakI WOrdt door het feit, dat door hel Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen liet salaris van de onder* 
wijzcres D. van OoOtjen — Herrema is vastgesteld op f 1750, be-
rekend naar ecu diensttijd van <i jaren op 1 Juli 1925; dat het 
bestuur evenwed van meening is, dat de betrokken onderwijzeres 
reeds van 1 Januari 1925 af een diensttijd van 6 jaren had; dal 
zij dus meen.'ii aanspraak te mogen maken op eene vergoeding 
van f1800 voor deze onderwijzeres; dat de/c mede volgens 
hare eigen opgave, den volgenden staat van dienst be/.it : Ui Mei 
191H tot 1 Maart 1919 verbonden aan de openbare lagere school 
n". 3 te Leerdam; I Maart 1919tol I Novembebr 1921 verbonden 
aan de openbare lagere school te Beusichem; 1 November IOL: 1 
tot 27 Augustus 1923 verbonden aan de lager onderwijsschool te 
Animcrstol; 11 September 1923 tot I Januari 1938 in dienst van 
de onderhavige vereeniging aan hare lager onderwijsschool te 
Heerlen en Bchaesberg; 

Overwegende : dat blijkens de stukken de onderwijzeres D. van 
Ooijen—Herrema. geboren op 14 Februari 1900, van Pi Mei 
1918 tot I Januari 1920 als onderwijzeres in dienst is geweeat ; 
dat zij op laatatgemefden datum dertien maanden jonger WH 
dan een en twintig; dat in verband met het bovenstaande, inge-
volge artt. 80, 1ste lid, en 82, Istc lid, van het Bezoldigings-
besluit 1920 haar diensttijd op 1 Januar i 1920 behoort te worden 
gesteld op 6 maanden; «lat zij sedert l Januar i 1920 onafge-
broken in dienst is geweest; dat mitsdien bij de bestreden beslis-
sing van Onzen Minister haar salaris te recht berekend is naar 
een diensttijd van 6 jour op 1 Juli 1925; dat ook overigens bij 
de bestreden beslissing de vergoeding met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 November 1926, n". 58983, afdeeling L.O.F. , het bedrag der * 
Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920. 
over het jaar 1925, ten behoeve van deze school vast te stellen 
op f 15 591,10. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 5 April 1927. 
W I L H E L M T N A. 

Dr Minister ran Onderwijs, 
Kunsten e» Wetenschappen, 

W \ S Z I X K. 

XCVI. 
12 April 1927 

N°. 33. 

WI.I W I L H E L M I N A , au ra OBATIS GODS, KONINGIN o n 
NEDERLANDEN. PRINSES VAN <)I:AN.IK-N\SSU-. ENZ., ENZ., F.NZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor ln- en Uitwendige Zending, te Dordrecht, als 
bestuur van eene bijzondere lagere school aldaar, Singel 291, 
tegen de beslissing van Onzen Alinister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 15 Oetober 1926, n°. 1848, afdeeling 
L.O.F. , tot vaststelling van de vergoeding der krachtens art. 111 
van Ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad n". 467) tot 
wijziging en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 1925, aan 
de onderwijzeres van die school verschuldigde uit keeringen; 
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Gezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeêling voor het 
algemeen vormend lager onderwijl en bel bewaarichoolonderwijs) 
van 18 December 1920, n°. (1895 A; 

Den Kaad van State , aideeling voor de geschillen vun bestuur, 
gehoord, advies van 38 Kaart 1927, a*. 132; 

Op de voordracht van Omten Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 5 April 1927, n". 1952, afdeêling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijn evengenoemd besluit het bedrag der 
Rijksvergoeding TOOT de krachtens art. III van Ons besluit van 
9 December 198/5 (Staatsblad n*. 4071 tot wijziging van het 
Bezoldigingsbesluit 1925 aan de aan voornoemde school werk-
eame onderwijzers verschuldigde uitkeeringen heelt vastgesteld 
of) t' 518,58, waarbij de vergoeding voor den onderwijzer J . de 
(ieus is berekend op f 10, en die voor het hoofd J. Klomp op 
nihil; dat hel schoolbestuur in beroep aanvoert, dat ten onrechte 
aan den onderwijzer A. J . de Geus diens akte voor handels-
kennis niet gehonoreerd werd; dat immers weliswaar niet de 
rooster, maar toch wel het leerplan de te behandelen stof ver-
meldde en de leerlingen op het meer uitgebreid lager onderwijs-
examen regelmatig examen doen in handelskennis; da t voorts 
ook aan ohet hoofd J . Klomp de uitkeering over 1925 toekomt, 
aangezien wegens verandering van classificatie Dordrecht eerste 
klasse werd en het gewijzigd Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren nadrukkelijk het uitzicht opende, dat de per-
soonlijke toelage niet zou worden ingekort, vervat in art. I I I van 
het wijzigingsbesluit; 

Overwegende: dat ingevolge art. 5 van Ons besluit van 
27 December 1924 (Staatsblad n°. 585) aan een onderwijzer 
eerier school voor uitgebreid lager onderwijs verhooging van zijne 
jaarwedde wordt toegekend wegens de bevoegdheid tot het geven 
van lager onderwijs in handelskennis, wanneer in dit vak aan 
de school onderwijs wordt gegeven; dat in het onderhavige ge-
val. blijkens nader door den inspecteur, op verzoek der afdee-
ling \ oor de geschillen van bestuur, verstrekte inlichtingen, aan 
de school voor uitgebreid lager onderwijs van het appelleerend 
schoolbestuur onderwijs in handelskennnis is gegeven; dat der-
halve aan den onderwijzer A. J . de (Jeus Bene verhooging van 
zijne jaarwedde toekomt wegens de bevoegdheid tot het geven 
van lager onderwijs in handelskennis; 

Overwegende : voorts ten aanzien van de vraag, of aan het 
hoofd der school J . Klomp eene uitkeering krachtens art. I I I 
van ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467) toe-
komt, dat het schoolbestuur ten onrechte deze vraag bevesti-
gend beantwoordt ; dat immers de Bijksvergoeding over 1925 
voorliet totaal bedrag van jaarwedde en persoonlijke toelage van 
het hoofd niet hooger zou zijn geweest, indien de in art. I I I van 
Ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 407( bedoelde 
wijzigingen in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Bijksambte-
naren 1925 me t inachtneming van het bij art. I I I , onder a, b. 
e en '/ bepaalde, reeds van ! Januari 1925 af van kracht waren 
geweest; dal het schoolbestuur in een nader aan de afdeêling 
voor de geschillen van bestuur. VSO den Baad van State, ge-
richt schrijven tot staving van zijn s tandpunt aanvoert, da t de 
wijzigingen, welke bij Ons besluit van 9 December 1925 (Staats-
blad n". 467) in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Kijksambte-
naren 1925 zijn aangebracht, indien deze reeds van 1 Januari 
1925 af van kracht waren geweest met inachtneming van het 
bepaalde onder o, b. c en d van art. 111 va nvoomoemd besluit 
van 9 December 1925 (Staatublad n". 467) van invloed zouden 
zijn geweest op het bedrag, dal aan ambtenaren bij art. 27 van 
liet Bezoldigingsbesluit 1925. zooals dit luidde na de daarin bij 
Ons besluit van 27 December 192! (Staatsblad n". 584) aange-
brachte wijzigingen, is gegarandeerd; dat echter dit betoog geen 
doel treft, daar immers bij laatstgenoemd artikel is gegaran-
deerd 90, onderscheidenlijk HO pet. van liet bedrag, dat de op 
31 December 1924 in dienst zijnde ambtenaren op 1 Januari 1925 
zouden hebben genoten aan wedde en toelagen volgens de art t . 
19 en .'tl van hel Bezoldigingsbesluit 1920. zooals dat luidde 
vóór de daarin bij Ons besluit van 23 April 1924 (Staatsblad 
n°. 200), aangebrachte wijzigingen, indien dit van kracht ware 
gebleven en dit gegarandeerde bedrag uiteraard niet verandert 
door wijzigingen, welke in hel Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 geacht worden ie zijn aangebracht; 

Overwegende, dat Onze Minister overigens de Hijksvergix-
ding juist heeft vastgesteld; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met wijziging van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 October 1926, 
n". 1343, afdeêling L.O.F. , het bedrag der vergoeding der 
krachtens art. III van Ons besluit van 9 December 1925 (Staats-
blad n°. 467) tot wijziging en aanvulling van het Bezoldigings-
besluit 1925 aan de onderwijzers van bovengenoemde school 
verschuldigde uitkeeringen, vast te stellen op f 591,60. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State , afdeêling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 12 April 1927. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

W A S Z I N K . 

XCVII . 
23 April 1927 

N". 24. 

i 
WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 

j NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Yereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, te Holwierde, 

I gemeente Bieruin, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 December 1926, 

: n°. 5804, afdeêling L.O.F. , tot vaststelling der Rijksvergoeding, 
I bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over he t jaar 

1925 ten ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Holwierde C 90; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeêling voor het 
: algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 

van 11 Februari 1927, n°. 7012 A.; 

Den Baad van State , afdeêling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 30 Maart 1927, n°. 293; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
j en Wetenschappen van 12 April 1927, n°. 3190, afdeêling Lager 

Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat ingevolge ar t . 99, lid 3, der Lager-onder-
wijswet 1920, het schoolbestuur binnen 30 vrije dagen na de 

, dagteekening van de beslissing van Onzen Minister bij Ons in 
i beroep kan komen; dat in dit geval de beslissing van Onzen 

Minister is gedagteekend 16 December 1926, zoodat de beroeps-
termijn op 17 Januari 1927, den dag, waarop het beroepschrift 
bij Oos is ingekomen, reeds verstreken was; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
! belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 

worden gezonden aan den Baad van State , afdeêling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 23 April 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

w A s z i N K. 
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XCVII I . 
5 Mei L9S7 

X-. 36. 

11• i Luo, 5 Mei 1927. 

De Minitfter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A 1 I I X K. 

W I L H E L M I X A . 

XC1X. 
16 M. i L996 

N°. 21. 

\\ IJ WILHELMINA, BIJ I>K ojuni OOM, Kovuroni DER 
NEDERLANDEN, 1'HIXSKS VAN OKANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door het bestuur van 
het Christelijk Instituut voor Meisjes, ie lïotterdum, tegen de 
beslissing van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 25 Oetober 1996, n*. 13674, afdeeling 
L.O.F., tot vaststelling der liijksv ergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderwijswet 1920 over hel jaar L92S ten behoeve 
van de bijzondere lagere school aldaar, van 01deiibarneveldt-
straat 40 2 '» >'i; 

Qesi 'ii bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor hel 
algemeen vormend lager onderwijs en bet bewaarschoolonderwijs) 
van 16 Februari 1927, n". 6866 A. ; 

Den Haad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 6 April 1927, n°. 306; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 27 April 1927, n°. 5434, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Eijksvergoeding voor deze school over 1925 heeft bepaald op 
f 20 054,54, waaronder een bedrag van f 3400 voor jaarwedde 
van de onderwijzeres C. M. van der Heijden; dat van deze be-
slissing het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat z.i. de genoemde onderwijzeres, die op 31 Decem-
ber 1924 als zoodanig in dienst was, op dezen da tum als kost-
winster moet worden aangemerkt, daar zij in hoofdzaak voorzag 
in het onderhoud van haar bejaarde moeder en dat van haar 
zuster, die de eerstgenoemde verzorgt; dat in verband hiermede 
haar salaris behoort te worden gesteld op f 3510; 

Overwegende: dat op grond van overgelegde stukkeu moet 
worden aangenomen, dat de onderwijzeres C. M. van der Heij-
den op 31 December 1924 bijdroeg in de kosten van noodzakelijk 
levensonderhoud van hare moeder en zuster; dat zij mitsdien 
voor de toepassing van art. 27 van het Bezoldigingsbesluit Bur-
gerlijke Bijksamhtenaren 1925. zooals dit is gewijzigd bij Konink-
lijk besluit van 27 December 1924 (Staatsblad n°. 584), als kost-
winster behoort te worden aangemerkt; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

loei wijziging \ an de bestreden beslissing van Onzen .Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 Oetober 
1926, n". 12674. afdeeling Ti.O.F., het bedrag der ltijksvergoe-
ding over 102." voor deze school vast te stellen op f 9 0 164,54. | 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal j 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Handebngen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. 

W u W I L I I K L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, 1'KINSES VAN ORANJK-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs voor Steenwijk 
en Omstreken, Ie Steenwijk, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Oetober 1927, n°. 2018, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, 
tot vaststelling van de vergoeding der krachtens art . I I I van 
Ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467), tot wijzi-
ging en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 1925, aan liet 
hoofd der school IL Mulder verschuldigde uitkeering; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 11 Februari 1928, n". 7802; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 26 April 1928, n°. 391; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 Mei 1928, n". 14310, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking als vergoe-
ding voor de krachtens art. I I I van Ons besluit van 9 December 
192."> (Staatsblad nu. 467), verschuldigde uitkeeringen aan de 
onderwijzers, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
juneto art . V I I I der wet van 30 Jun i 1924 (Staatsblad n°. 319), 
aan het best uur van voornoemde school voor uitgebreid lager 
onderwijs heeft toegekend o.m. een bedrag van f 1 ten behoeve 
van de aan het hoofd der school H . Mulder verschuldigde uit-
keerin; dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, da t H . Mul-
der ook in 1925 hoofd was van een school voor gewoon lager 
onderwijs en van eene school voor uitgebreid lager onderwijs, 
overeenkomstig art. 27, 2de lid, der Lager-onderwijswet, welke 
scholen respectievelijk telden 133 en 46 leerlingen; dat hij 
1 Januar i 1925 15 dienstjaren had en met ingang van 1 Sep-
teniber 1925 16 dienstjaren, terwijl hij in het bezit was van de 
akten Duitsch en Fransch lager onderwijs, in welke vakken aan 
de uitgebreid lager onderwijsschool les werd gegeven; dat hij 
dus vóór de wijziging van het Bezoldigingsbesluit in December 
1925 over dat jaar moest ontvangen f 100 meer dan als hoofd 
der uitgebreid lager onderwijsschool alleen, in easu f700 + 
f 100 = f 800 voor het hoofdschap (art. 7, 2de lid, bijlage A, bij 
Koninklijk besluit van 22 Oetober 1924); dat echter in 1925 dit 
art. 7 gewijzigd is door toevoeging o.a. van de bepaling, dat de 
verhooging voor het hoofdschap niet daalt beneden het bedrag, 
waarop aanspraak zou Instaan als hoofd cener school voor ge-
woon lager onderwijs, me; een aantal leerlingen, ten minste 
gelijk aan het gezamenlijk aantal leerlingen der onder hetzelfde 
hoofd staande scholen voor gewoon en voor uitgebreid lager 
onderwijs; dat naar de meening van het schoolbestuur de he-
looning als hoofd eener uitgebreid lager onderwijsschool ge-
split si dient te worden in een hoofdschapsinarge en een uitge-
breid lager onderwijsmargc, waarvan de uitgebreid lager onder-
wijsmarge i 400 bedraagt, hetgeen blijkt uit het 5de lid van 
art. 7. waarbij bepaald is, dat een hoofd zonder voldoende bij-
akten f 400 minder ontvangt en tevens uit art. 8, waarbij be-
paald is, dat een onderwijzer eener uitgebreid lager onderwijs-
Bchool eene verhooging van wedde geniet, mits hij de benoodigde 
bij-akten bezit, groot t'4(X), dat een hoofd van een school voor 
gewoon lager onderwijs met 179 leerlingen eene belooning voor 
het hoofdschap geniet van f 500( dat dus 11. .Mulder, als hoofd 
over twee scholen, met samen 179 leerlingen, niet anders mag 
ontvangen dan f 500 hoofdschapsinarge + f 400 uitgebreid lager 
onderwijsmargc; dat in dat geval de uitkeering, ingevolge art. IIT 
van het Koninklijk Insluit van 9 December 1925, hooger dan 
f 1 zou moeten zijn; 

Overwegende: dat het betoog van het schoolbestuur is ge-
grond op de stelling, dat de belooning, welke een onderwijzer 
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geniet, die is hoofd eener school voor uitgebreid lager onderwijs, 
gesplitst moet worden in een hoofdschapsmarge en een uitge-
Breid lager onderwijeniarge, waarvan de uitgebnid lager onder-
wijsmarge t loo bedraagt; dal echter deae opvatting geen steun 
vindt In art. 7, lid 1, van Ons besluit van 27 December 1924 
{Staatsblad n". 885), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
II Februari 1996 (Staatsblad n*. 98), waarin niet van voren* 
bedoelde splitsing sprake is; 

Gaaien de Lager-onderwijswet 1990: 

Rebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van «Ie bestreden beschikking van Onsen 

Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, de ver-
goeding, bedoeld in art. III van Ons besluit van !t December 
1925 (Staatsblad n". 167), voor 11. Mulder te bepalen op f 1. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

liet I , 10 Mei 1928. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z 1 H K. 

W 1 L H E L M I N A . 

23 Mei 1927 
N°. 33. 

Wi.i W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DKR 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Ilaarlcms.-he Schoolvereeniging, te Haar lem, tegen de beslis-
sing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 12 November 1926, n°. 9382, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijksvergoeding, be-
doeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, over he t jaar 
1995, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Flora-
park 14; 

Gezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van :«) December 1920, n°. 6917 A; 

Den Raad van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoofd, advies van 4 Mei 1997, n°. 195; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 17 Mei 1927, n°. 8150, afdeeling Lager 
<taderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetens 'happen bij besluit van 12 November 1926, n". 9382, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel, de vergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925 voor de 
bovenbedoelde school heeft bepaald op f 13 645,60. daarbij o.a. 
overwegende, dat overeenkomstig bet ongewijzigd Bezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925. het salaris en mits* 
dien de Rijksvergoeding van het hoofd bedraagt f3650; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep is ge-
komen, aanvoerende, dat Onze Minister ten onrechte de garantie-
toeslag ad f 190 niet bij het salaris van het hoofd heeft gevoegd; 

Overwegende: dat art. 27 van het Bezoldigingsbesluit Burger-
lijke Rijksambtenaren 1925. zooals dat artikel is gewijzigd bij 
Ons besluit van 27 December 1921 (Staatsblad i r . 584). aan 

ambtenaren als dit schoolhoud, dia "iet meer gehuwd is en geen 
kostwinner v ui een gezin is, gedurende het jaar 1925 eene per-
soonlijke toelage toekent ten bedrage van het nadeelig verschil 
tusscheii HO ten honderd \an het bedrag, dat zij op 1 Januari 
L998 souden hebben genoten aan wedde en toelagen volgens de 
arlt . 19 en 8] van hel Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Uijks-
ambtenareu 1990 (Btaaisblaé n". .')7i, zooals dat luidde vóór de 
daarin bij Ons besluit van 23 April 1924 (Staal» hl ad n°. 200) 
aangebrachte wijzigingen, indien dit van kracht ware gebleven, 
en het bedrag, dal zij thans op I Januari 1925 genieten aan 
wedde en toelagen, als bedoeld in de ai'tt. 16, 19 en 20; 

dat dit schoolhoofd op 1 Januari 1925 volgens het Bezoldi-
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad 
n°. 87), zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons besluit van 
23 April 1924 (Staatsblad n°. 200) aangebrachte wijzigingen, 
indien dit besluit van kracht ware gebleven, zou hebben ge-
noten f4300, waarvan HO pet. bedraagt f3410; 

dat hij op dien datum volgens het ongewijzigd Bezoldigings-
bi sluit 1925, afgezien van de persoonlijke toelage, bedoeld in 
art. 27 van dat besluit, op f 3650 aanspraak kon maken; 

dat mitsdien het genoemde art. 27 hier geen toepassing kan 
vinden en het schoolhoofd niet voor de persoonlijke toelage in 
aanmerking kan komen; 

dat dan ook Onze Minister voornoemd te recht bij de vast-
steiling van de vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onder-
wijswet 1920, voor de bovenbedoelde school over het jaar 1925 
geen persoonlijke toelage voor het genoemd schoolhoofd in reke-
ning heeft gebracht, terwijl ook overigens de berekening van de 
vergoeding met juistheid is geschied; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 Novem-
ber 1926, n°. 9382, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het 
bedrag der Hijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onder-
wijswet 1920, voor de bovenbedoelde school over het jaar 1925 
vast te stellen op f 13 645,60. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 23 Mei 1927. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W \ s z i x K. 

W I L H E L M I N A. 

Cl. 
25 Juni 1927 

N°. 38. 

W M W I L H E L M I N A , BIJ D I ORATIE Goos, KONINGIN DER 
N E D K R I . A X D K . V , 1'lilNSKS VAN O R A N J E - N A S S . U , iaZ., EXZ., KHZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld oor het Roomseh-
Katholick kerkbestuur van de parochie van den H . Servatius, 
te Schijndel, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 14 December 1926, 
n". 8152, afdeeling L.O.F. , tot vaststelling der Hijksvergoeding. 
bedoeld in art. 97 der Bagero-nderw'ijswèl 1920, over het jaar 
1925, ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Pompst raa t ; 
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(ic/.ieii bet advies \ an den Onderwijsraad (afdeeling VOOT bel 
nlgnmnwi roemend lager onderwijs en het bewaarsoboolonderwijs) 
van l(i Februari 1027, n". 7005 A; 

Den Ha id van State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1 Juni 1927, n°. 307; 

Op de vixirdriicht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 21 Juni 1027, n". 8062, sfdooling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen hij hesluit van 14 Decciiiher 1020, n". 8152, 
afdeeling L.O.F. , de vergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-
onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde seh<x)l over het jaar 
102;"» heeft vastgesteld op f 10 250,75, daarbij o.a. overwegende, 
dut het salaris van en mitsdien ook de llijksvergoeding voor het 
hoofd der school J . P . van Bussel behoort te worden bepaald 
op f 8605(68 (4 maanden van f 3082 + K maanden van i' 3174 
jaarwedde = f3143,33 + f462,30 kindertoelage |; dat van dit 
besluit liet schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat daarbij door Onzen Minister ten onrechte geen 
toepassing is gegeven aan het bepaalde in art. 27, eerste lid, van 
het Bezoldigingsbesluit 102.5; dat J . P . van Bussel op 31 I >eeem-
ber 1924 hoofd was van eene lagere school en van eene in het -
zelfde gebouw gevestigde uitgebreid lager onderwijskopsch<x>l; 
dat de laatstbedoelde school met ngaug van 1 Januari 1025 is 
opgeheven, zoodat J . P . van Hussel van dien datum af alleen 
hoofd was van de school voor gewoon lager onderwijs; dat inge-
volge het bepaalde in art. 27 van het Bezoldigingsbesluit 1925 
de daarbedoelde toelage o.a. wordt toegekend „aan op 18 I >ccem-
ber 1924 in dienst zijnde ambtenaren" , aan welken eiseh J . P . 
van Bussel voldeed, en daaraan niet afdoet het feit, dat de uit-
gebreid lager onderwijs kopschool met ingang van 1 Januar i 
1925 is opgeheven; dat naar zijne meening J . P . van Bussel 
overeenkomstig het bepaalde in meergenoemd art .27 over het 
tijdvak 1 Januar i tot 1 Mei 1925 aanspraak kan maken op ecu 
persoonlijke toelage ten bedrage van het nadeelig verschil tus-
schen 90 pet. van het bedrag dat hij op 1 Januar i 1925 als hoofd 
eener school voor gewoon lager onderwijs zou genoten hebben 
volgens de salarisregeling 1920, indien die regeling van kracht 
gebleven ware (90 pet. van f 3870 = f 3483) en het bedrag, 
dat hij op 1 Januar i 1925 als hoofd eener school voor gewoon 
lager onderwijs genoot volgens de regeling 1925 (f 3082), terwijl 
de toelage over het tijdvak 1 Mei tot en met 31 December 1025 
behoort te worden gesteld op f 3483 — f 3174 = f 309; dat z.i. 
J . J . van Bussel over het jaar 1925 aan jaarwedde en persoon-
lij ke toelage dan ook recht heeft op een bedrag van f 8488 en 
op eene kindertoelage van f 522,45; 

Overwegende: dat bij art . 27 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals dit luidde na de 
daarin bij Ons besluit van 27 December 1924 (Staatxblad n". 584) 
aangebrachte wijzigingen, is bepaald, dat den op 31 December 
1024 in dienst zijnde ambtenaren gedurende het jaar 1025 eene 
persoonlijke toelage wordt toegekend ten bedrage van het na-
deelig verschil tusschen 90 (of 80) ten honderd van het bedrag, 
dat zij op 1 Januar i 1025 zouden hebben genoten aan wedde en 
toelagen volgens de ar t t . 10 en 31 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1020 (Staatsblad n". 37), zooals 
dat luidde voor de daarin bij Ons besluit van 23 April 1924 
(8iaat*blad n". 200) aangebrachte wijzigingen, indien dit van 
kracht ware gebleven, en bet bedrag, dat zij thans op 1 Januar i 
1025 genieten aan wedde e nteelagen, als bedoeld in de art t . 18, 
19 en 20; dat de onderwijzer J . P . van Bussel, die op 31 Decent* 
ber 1924 in dienst was, onder de werking van vorengenoemd 
art. 27 valt; dat hieraan niet afdoet, dat hij, zooals uit nadere 
inlichtingen, ingewonnen op verzoek van de afdeeling van den 
Baad van State voor de geschillen van bestuur, is gebleken 
met ingang van 1 Januar i 1925 uit hoofde van de opheffing van 
zijne betrekking van hoofd der school voor uitgebreid lager 
onderwijs op wachtgeld werd gesteld; dat hij dan ook over het 
jaar 1025 aanspraak kan maken op de in het genoemd artikel 
bedoelde persoonlijke toelage en daarmede door Onzen Minister 
bij de vaststelling van de Rijksverogeding ten onrechte geen 
rekening is gehouden; dat overigens het bedrag der Rijksvergoe-
ding bij het bestreden besluit met juistheid is berekend; 

Qesien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en \crstaan : 

met wijziging van liet besluit van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten in Wetenschappen van il December 1926, 
n°. 8152, afdeeling L.O.F. , bet bedrag der vergoeding, bedoeld 
in art. 07 der Lagcr-onderwijsw et 1020. over het jaar 1025 voor 
de bovenbedoelde IchoOJ vast te stellen op f 10 050,57. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast nut de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift /.al 
worde'i gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van 1H stuur. 

Hel Loo, 25 Juni 1027. 

De limieter rot* Onderwije, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W .V S Z t X K 

W I I. Il E L M 1 N A. 

C i l . 
4 Juli 1927 

N". 24. 

W'n W I L H E L M I N A , BIJ DK GRATIK OODS, KOXIXGIN DER 
NKOKKLAXIIKX, PKIXSKS VAX OKAXJK-NASS.W, KXZ., m i , , KXZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Yerceniging ,,De Klont van Socterwoudeschool", te 's Graven-
hage, tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 12 Januari 1927, n". 6870, 
afdeeling L.O.F., tot vaststelling van de liijksvergoeding, be-
doeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 
1925, ten behoeve van de bijzondere lagere School aldaar, Cv pres-
straat 5 ; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 21 April 1027, n". 7101 A.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 15 Juni 1027, n". 496; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 20 Juni 1027. n". 9286, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij besluit van 12 Januari 1027, n". 6870. afdee* 
ling L.O.F., bet bedrag van de vergoeding, bedoeld in art . 97 
der Lager-onderwijswet 1020. voorde bovenvermelde school over 
het jaar 1025 heeft vastgesteld op f 18 276.10, o.a. daarbij o\ cr-
wegende. dat het salaris van den onderwijzer C. Spoor f 3150 
bedraagt en zijne kindertoelage f 283,50; dat van dit besluit het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
onderwijzer t ' . Spoor nevens de boofdakte de akte handelskennis 
bezit en met maximum aantal dienstjaren had bereikt, zoodat 
zijn salaris 00 pef. van f 3000 of f 3240 bedraagt, en niet. zooals 
Onze Minister van oordeel is, f3150; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde stukken de onder-
wijzer C. Spoor op i Janauri 1025 22 dienstjaren had: dat hij 
dus op dien datum volgens het bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 102o (Staatsblad n". 37). zooals dat luidde 
vóór de daarin bij Ons besluit van 23 April 1924 (Staatsblad 
n". 200) aangebrachte wijzigingen, aanspraak zou hebben kunnen 
maken op 15 periodieke verhoogingen elk van f 100; dat derhalve 
zijn salaris op dien da tum volgens de evenbcdoelde bezoldigingS-
regeling zou hebben bedragen t'3400, verhoogd met f 100 wegens 
het bezit van de akte handelskennis, dus te zamen f 3500; dat 
in verband hiermede Onze Minister te recht het salaris van den 
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genoemden onderwijzer heeft bepaald op f 8150; «lat ook voor het 
overige door Onzen Minister lui bedrag der vergoeding met 
juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-ondcrw ijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

mei handhaving van de bestreden beslissing van Onzen Minis-
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
voor deze school over het jaar 1925 vast ie stellen op i 1H 276,10. 

Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
heiast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
winden gezonden aan den liaad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het 1 M O , 1 Juli 1927. 

W I L H E L M 1 N A. 

De Minister van Onderwijl, 
Kunsten en Wetenschappen, 

\V A 8 Z I N K. 

cm. 
11 .Juli 1927 

X". 30. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE Gons, KONINGIN D U 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN OBANJE-NASSAC, E.VZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door he t Roomseh-
Katholiek kerkbestuur der parochie van het H . H a r t van Jezus, 
te 's Oravenhage, tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Januar i 1927, 
n°. 4802-', afdeeling L .O.F . , tot vaststelling van de Rijksver-
goeding, bedoeld ii: art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
bet tijdvak 1 September 1925 tot 1 Januar i 1920, ten behoeve 
van de bijzondere Bchool voor uitgebreid lager onderwijs aldaar, 
Rubenstraat 140; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 80 April 1927. <r. 7147 A.; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 22 Juni 1927, n°. 515; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 Juli 1927, n°. 9402, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dal Onze .Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenooinde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over het tijdvak van 1 September 1925 tot 1 Januar i 1926 
ten behoeve van de bijzondere school voor uitgebreid lager onder-
wijs van den appellant aan de Ituhenstraat 145 heeft vastgesteld 
o]> f4158,88, daarbij overwegende, dat het salaris van het hoofd 
der Bchool f 1100,07 bedraagt (4 maanden jaarwedde f3300 plus 
garantietoelage f 200); dat van dit besluit liet schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de garantietoelage 
z.i. naar f 30(1 bad moeten werden berekend, daar 90 pet . van do 
vroegere weelde van hel hoofd f8600 bedraagt; 

Overwegende: dal krachtens art. 27 van het Bezoldigings-
besluil Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, zooala dit luidde 
ingevolge de wijziging bij Ons besluit van 27 December 1924 
(Staatsblad n°. 584), de persoonlijke toelage voor bet geheele 
jaar 1925 wordt berekend naar het nadeelig verschil tusschen 
90 ten honderd van bel bedrag, dat de ambtenaren, op wie voor-
noemd artikel van toepassing is, op 1 Januar i 1925 zouden heb-
ben genoten aan wedde en toelagen volgens de ar t t . 19 en 31 

van hel Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 
{Staatsblad n". 37), zooals da t luidde vóór de daarin bij Ons 
besluit van 23 April 1924 (Staatsblad n°. 200) aangebrachte 
wijzigingen, indien dit van kracht ware gebleven, en het bedrag, 
da t zij op 1 Januar i 1925 genieten aan wedde en toelagen, als 
bedoeld in de ar t t . 16, 19 en 20 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925; dat vorenbedoeld nadeelig 
Verschil op 1 Januar i 1925 voor het hoofd van de uitgebreid 
lager onderwijsschool van den appellant, destijds nog hoofd van 
de ongesplitste meer uitgebreid lager onderwijsschool van den 
appellant, ( 200 was, daar de wedde volgens het liezoldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 op dien datum f3400 
en 90 pet. Van bet z.g. gegarandeerde salaris f8600 bedroeg; 
da t Onze Minister te recht ook over de laatste vier maanden 
van 1925 de garantie-toelage overeenkomstig den toestand op 
1 Januari 1925 heeft berekend naar een bedrag van f 200, al 
bedroeg de jaarwedde volgens het Bezoldigingsbesluit Burger* 
lijkt' Rijksambtenaren 1925 in dat tijdvak slechts f 8800; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Januar i 1927, 
n°. 48022, afdeeling L .O.F . , het bedrag der Rijksvergoeding 
over het tijdvak 1 September 1925 tot 1 Januar i 1926 voor de 
uitgebreid lager onderwijsschool van den appellant vast te stellen 
op f 4153,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van Sta te , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 11 Jul i 1927. 

Dr Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

W I L H E L M I N A . 

CIV. 
11 Jul i 1927 

N°. 81. 

Wit WI 1.11 KLM IXA. UU DE GRATIE GODS, KOXIXGIX DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJ'E-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Rooinseh-
Katholiek parochiaal kerkbestuur , ,St . Lamber tu s " , te Veghel, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 Januar i 1927, n°. 384, afdeeling 
IJ.O.F., tot vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld in 
art . 97 der Lager-onderwijswet 1020, over het jaar 1925, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Middegaalspad; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 30 April 1927, n". 7079 A. 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 22 Juni 1927, n°. 513; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 7 Juli 1927, n". 9460, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij besluit van 22 Januar i 1927, n". 384, afdee-
ling L.O.F. , het bedrag der vergoeding, bedoeld in art . 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde school over het 
jaar 1925 heeft vastgesteld op f 19 210,25, daarbij o.a. over-
wegende, dat de hoofdinspecteur van het lager onderwijs in de 
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eerste hoofdinspectie il<' aanwijzing van de/e school all eenige 
leerschool der bijzondere kweekschool voor onderwijzeressen, te 
Veghei, alleen heel! goedgekeurd voor wal betreft de klassen 
voor gewoon lager onderwijs; dal derhalve de onderwijzeres 
F, J . Tummera, die gedurende Int jaar 1938 was heiast met het 
geven van onderwijs in de klassen zeven B en acht, voor de 
verhoogiiig van jaarwedde met !!380, bedoeld in art. 9 van het 
Koninklijk besluit van 27 December 1934 (Btaatêblad n°. 386), 
nat in aanmerking kan worden gebracht; dal van dit besluit 
hei schoolbestuur hij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dut de klasse zeven li beschouwd Inoet worden als eelle der 
klassen voor gewoon lager onderwijs, daar de school met ingang 
van l April 1928 is gereorganiseerd van eene uitgebreid lager 
onderwijsschool, volgens de wet van 1878, tot eene school voor 
gewoon lager onderwijs, volgens art. 8, tweede lid, der Lager-
onderwijswet 1920; dat tot klasse zeven H worden toegelaten 
de kinderen, die de zesde klasse doorloopen hebben; dat het Ie 
onderwijzeres F. J. Tummers alsnog voor de hierbedoelde ver-
booging in aanmerking wenscht te zien gebracht; 

Overwegende: dat de hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de eerste hoofdinspectie op 17 Maart 1938 beeft goedgekeurd 
de aanwijzing van de Roomsch-Katholieke lagere meisjesschool 
te Veghei als leerschool voor de bijzondere kweekschool voor 
onderwijzeressen aldaar, echter met deze beperking, dat de 
goedkeuring slechts betrof de klassen voor gewoon lager onder-
wijs; dat blijkens de overgelegde stukken vóór 1 April 1925 
niet, doch na dien da tum wèl, in de zevende en de achtste 
klasse der school gewoon lager onderwijs werd gegeven: dat in 
verband hiermeed het salaris van de onderwijzeres F. J . Tum-
niers, die gedurende het jaar 1925 was belast met het geven van 
onderwijs in de klassen zeven li en acht der school, over April 
en volgende maanden van dat jaar behoort te worden verhoogd 
invoege als in art. 9 van Ons gewijzigd besluit van 27 December 
1924 (Staatsblad n°. 585) is aangegeven; dat Onze Minister 
hiermede in het bestreden besluit ten onrechte geen rekening 
heeft gehouden; dat voor het overige het bedrag der vergoeding 
door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met wijziging van het besluit van Onzen Minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Januari 1927, n°. 384, 
afdeeling L.O.F. , het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager onderwijswet 1920, over het jaar 1925 voor 
deze school vast te stellen op f 19 382,75. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den liaad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Het Loo, 11 Juli 1927. 

De Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen, 

w v s z I x K. 

W I L H E L M I N A . 

CV. 
1 Augustus 1<)27 

N°. 77. 

WI.I W I L H E L M I N A , uu M ORATIE GODS, KOXIXGIX DER J 
NEDKRLAHDKN, PRINSEN VAX OUAXJE-NASSAU, EXZ., EXZ., EXZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der I 
Vereeniging , ,De Twee Roomsch-Katholieke Parochién van 
Zwolle", te Zwolle, tegen de beslissing van Onzen Minister i 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 November I 
1926, n°. 6463*, afdeeling L.O.F. , tot vaststelling der Rijks-

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. , 

vergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
Over het jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere school, 
aldaar, Koestraat 1 ; 

(iezien bet advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bet 
algemeen vormend lager onderwijs en bet bewaarschoolonderwijs) 
van 29 Januari 1927, n". 6077 A.; 

Den. Kaad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 16 Maart IU27, n". 229; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
iii Wetenschappen van 27 Juli 1927, n". 4770, afdeeling Lager 
(Inderwija Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beslissing het bedrag 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 
1920, over bet jaar 1926, voor voornoemde school heeft vast-
gesteld op I 20 468,84, daarbij overwegende, dat het gemiddeld 
aantal leerlingen dezer school voor meer uitgebreid lager onder-
wijs, als bedoeld in art. 48/cr der Lager-onderwijswet 1878, over 
het jaar 1924 bedroeg 293 kinderen, waarvan 69 leerlingen in 
het zevende en de hoogere leerjaren; dat in verband hiermede, 
ingevolge bet bepaalde in art . VI I I , tweede lid, juncto art. V I I I 
der wet van 30 Juni 1924 (Staafublad n". 319) over het jaar 1925 
de 1! ijksvergoeding kan worden verleend voor het hoofd en 
z.ev < n onderwijzers van bijstand, met dien verstande, dat buiten 
aanmerking blijven de onderwijzers, die, te rekenen van l Juli 
1924, boven dat aantal aan deze school in functie zijn getreden; 
dal dientengevolge geen Rijksvergoeding kan worden verleend 
voor den onderwijzer M. M. Claassen over het tijdvak 1 Januar i 
tot en met 15 September 1925, voor den onderwijzer G. (i . J . 
Geelkerken over het tijdvak 10 September tot 31 December 1925 
en voor den onderwijzer J . A. H. Teurlings over het geheele jaar 
1925, aangezien anders die vergoeding voor een grooter aantal 
leerkrachten zou worden genoten, clan de wet tot-laat; dat het 
salaris, voor zoover dat voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt. voor den onderwijzer M. M. Claassen f770 bedraagt; 
dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat zijn school, zijnde 
een meer uitgebreid lager onderwijsschool, als bedoeld in art. 
48ter der wet van 1*7H. volgens art. VII der wet van 30 Juni 
1924 [Staatëblad n*. 319), moet worden beschouwd als een 
samenstel van eene school voor gewoon lager onderwijs en eene 
school voor uitgebreid lager onderwijs, beide staande onder het-
zelfde hoofd, hetwelk door den Minister bij zijne bovenaange-
haalde beschikking is over het hoofd gezien; dat in de kop-
klaasen, met eene bevolking van gemiddeld 69 leerlingen, werk-
zaam waren één hoofd en drie onderwijzers, en in de zes lagere 
klassen, met eene bevolking van gemiddeld 224 leerlingen, zes 
leerkrachten; dat. aangezien na l Juli 1924 vacaturen zijn 
ontstaan aan genoemde school, toen het oogenhlik was aange-
broken om de afvloeiing voor de kopklassen en de lagere school 
te doen plaats hebben, overeenkomstig art. VUT der wet van 
80 Juni 1924; dat in strijd hiermede de ministerieele besi hik-
king de meer uitgebreid lager onderwijsschool als één geheel 
beschouwende, géén Rijksvergoeding toekent voor de onder-
wijzers M. M. Claassen, O. (5. J . van Geelkerken en J . A. H . 
Teurlings. omdat dezelve na 1 Juli 1924 in functie zijn ge-
treden, terwijl naar de meening van het schoolbestuur de uit-
gebreid lager onderwijsschool, waar sinds December 1928 geen 
mutatie in het personeel plaats vond, niet valt onder de bepa-
lingen der wet van 30 Juni 1924; dat de toepassing dezer wet 
alleen geldt voor de lager onderwijs school, waar na 1 Juli 1924 
één of meerdere vacaturen zijn vervuld, en bet niet aangaat 
een meer uitgebreid lager onderwijsschool in haar geheel te 
doen vallen onder de bepalingen der wet 1924 op het oogenhlik, 
dat aan één der beide scholen, waaruit deze school is samen-
gesteld, eene vacature na 1 Juli 1924 Wordt vervuld; dat het 
gevolg van deze foutieve ininisicricele beschouwing is. dat 
feitelijk de vier onderwijskrachten voor de kopklassen alleen, 
immers alleen de zoogenaamde uitgebreid lager onderwijsmarge 
geninetend, door het Rijk worden vergoed, terwijl aan de lagere 
school 2 onderwijskrachten onvergoed blijven; dat mede een 
gevolg van deze onjuiste opvatting is. dat het schoolbestuur 
voor de kopklasen geen overtollige leerkracht van de gemeente 
vergoed kan krijgen, omdat het Rijk deze alk' vier vergoedt, 
met-tegenstaande er voor deze kopklassen met eene bevolking 

3'.) 
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vim 66 leerlingen alechta in aamerking konden kooien voor liet 
Kijk één hoofd en twoo onderwij/.i rs van bijstand, terwijl voor 
da M l lagere klassen met eene bevolking vuil 224 leerlingen 
slechts vier leerkrachten door hel Rijk worden vergoed, niet-
tegenataande overeenkomst i gde bepaling van art, 97, juncto 
nrt. 28, voor de/c lagere school vijf onderwijzers \ oor Hijksvcr-
goeding in aanmerking komen; dat derhalve ook voor do/o 
lagere school aan de gemeente geen vergoeding voor een ovcr-
tallige leerkracht kan worden gevraagd, omdat zulks wel voor 
dan zesden onderwijzer zou opgaan, maar niet voor den rijfden, 
die rechtens ten laste van hel Rijk moet komen; dat het der-
halve verzoekt te In-slissen, dat één onderwijzer aan de uitge-
hrcid lager onderw ijsschool en één aan de lagere openbare school 
van meergenoemde meer uitgebreid lager onderw ijsschool niet in 
aanmerking komen voor Rijlo vergoeding, opdat deze door de 
gemeente Zwolle als boventallige kunnen werden vergoed; 

Overwegende, dat ingevolge art. VI I I . lid 2, van de wei van 
30 Juni 11(24 (ètaatêblae] n". 819), de Kijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1930, over de dienstjaren 1924 
tot en met 1029 word! berekend volgens de op 91 December 
1923 geldende regelen, met dien ventende evenwel, dat daarbij 
builen aanmerking blijven de onderwijzers, die, te rekenen van 
1 Juli 1924. in dienst treden boven het aantal, gesteld in art. 36 
dier wet, zooals dat artikel van ] Juli 1924 tot en met 31 Deeem-
ber 1929 wordt gelezen; dat dit art. 28 van 1 Juli 1924 tot en 
met 31 Deeember 1929 ingevolge art. V der wet van 30 Juni 
1924 {Staatsblad n". 319), de verhouding bepaalt tusschen het 
aantal leerlingen en het aantal onderwijzers aan de scholen voor 
gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs; dnt het 
artikel eehter niet de verhouding bepaalt tusschen het aantal 
leerlingen en het aantal onderw ijzers aan de scholen voor moer 
uitgebreid lager onderwijs, als een geheel beschouwd; dat het 
artikel niettemin voor de vaststelling van de Kijksvergoeding 
kan worden toegepast op meer uitgebreid lager onderwijsacholen, 
wanneer men deze ingevolge art. V i l van de wet van 30 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 319), beschouwt als een samenstel] van 
ten school vuur gewoon lager onderwijs en een school voor uit-
gebreid lager onderwijs, als bedoelo in art. 3 der Lager-onder* 
wijswet 1920, beide staande onder hetzelfde hoofd; dat men dus. 
eerst na de meer uitgebreid lager onderwijsschool te hebben ge-
splitst in kopklassen en lagere klassen, voor elk dezer afdec-
lingen afzonderlijk kan bepalen, hoeveel onderwijzers daaraan 
volgens voornoemd art. 28 werkzaam moeten zijn en. voor de 
toepassing van voornoemd art. VI I I , kan nagaan, of aan de 
kopklassen, beschouwd als school voor uitgebreid lager onder-
wijs, onderwijzers, te reken envan 1 Juli 1924, in dienst zijn 
getreden boven het getal, gesteld in art. 28 en of zulks het ge-
val is geweest aan de lagere klassen, beschouwd als eene schooi 
voor gewoon lager onderwijs, staande onder hetzelfde hoofd als 
de als school voor uitgebreid lager onderwijs beschouwde kop-
klaaaen; 

Overwegende: dat volgens de op .'il December 1929 geldende 
regelen aan het appelleerend schoolbestuur voor zijne school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs Kijksvergoeding toekomt 
voor het hoofd en negen onderwijzers van bijstand: dat. om 
hierbij buiten aanmerking te laten de onderwijzers, die. te 
rekenen van 1 Juli 1924, in dienst zijn getreden boven bte getal, 
gesteld in art. 28, BOOala het luidt van 1 Juli 1924 tot en met 
31 December 1929, de school voor meer uitgebreid lager onder-
wijs overeenkomstig art. VI I I moet worden gesplitst in kop-
klaaaen <-n andere klassen en afzonderlijk omtrent de onder-
wijzers in de kopklassen en omtrent die in de lagere klassen 
Dtoel worden nagegaan, of daaronder behooien, die benoemd zijn 
na 1 Juli 1924 boven het getal, dat bovenbedoeld art. 28 voor de 
kopklassen. als school voor uitgebreid lager onderwijs be-
schouvvd, en voor de lagere klassen, als een school voor gewoon 
laL'cr onderwijl beschouwd, beide staande onder hetzelfde hoofd, 
vaststelt; dat. aldus beschouwd, geen der onderwijzers van de 
kopklassen en één onder\vijzer aan de lagere klassen buiten aan-
merking moet worden gelaten; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

I lebben goedgevonden en vers taan: 

met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten e nWetensehappcn van 24 November 

1936, n". 54633, afdeelina U.Q.F., het bedrag der Bijkaver-
goeding over 1925 voor de school van den appellant vast te 
stellen op f 22 «97,84. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met da uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan dan Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

Soestdijk, 1 Augustus 1927. 

De Minister tan Onderwij», 
Kunsten en Weteneehappen, 

VV A S Z I N K . 

W I L 11 E L M l N A . 

( V I . 
2 September IH27 

\". 30. 

Wii WILHELMINA, vu ra OKATDS Goos, Koxixmx raa 
\I:I>KIU.AXI>KX, 1'RIXSKS VAN ORAX.IK-NASSAI -, KXZ., KXZ., KXZ. 

Lts .hikkende op het beroep, ingesteld door het lioomsch-
Katholiek parochiaal kerkbestuur van de H . Lucia, te Mierlo, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 9 April 1927, n°. 8118', afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Kijksvergoeding, be-
doeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, 
ten behoeve van de bijzondere lagere school, aldaar, Dor]) E 9 1 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 8 Juni 1927, n". 7264 A; . 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 27 Juli 1927, n°. 006; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 Augustus 1927, n°. 10726, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijkavergoeding over 1925 voor deze school heeft bepaald 
oj) f 7971,88, waarvan f294 1 als vergoeding voor het salaris van 
het hoofd M. C. van den Heuvel; dat van de beschikking van 
Onzen Minister het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoelende, dat bij het invullen van model H voor het hoofd 
der school M. C. van den Heuvel, een abuis is gemaakt, daar 
deze hoofdonderwijzeres geen bevoegdheid , ,Handelskennis ' ' 
bezit, doch wel een bevoegdheid „wi skunde" ; dat deze hoofd-
onderwijzeres hare akte 77J) heeft behaald in 1879 onder de wet 
van 1S57. welke de bevoegdheid wiskunde insluit; dat voor ge-
DOemde bevoegdheid het Bezoldigingsbesluit 1925 eene uitkee-
ring verleent van f 50, zoodat het salaris van M. C. van den 
Heuvel over 1925 bedraagt f 2990, wat aan haar ook door het 
bestuur der school is uitbetaald; 

Overwegende: dat bij de bestreden beslissing van Onzen 
Minister rekening is gehouden met de opgaven, vermeld in het 
bij art. 9, 2de lid. van Ons besluit van 1 September 1928 (8toatl-
blad n". 482) bedoelde formulier, model I I ; dat de omstandig* 
beid, dat bij de invulling van dit formulier een abuis is begaan. 
geen aanleiding mag geven om af te wijken van de bovenge* 
melde opgaven, welke mede als basis voorde aanvrage om Rijks* 
vergoeding moeten worden beschouwd; dat derhalve de beschik-
king van Onzi n .Minister van Onderw ijs, Kunsten en Weten-
schappen behoor! te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 15*20: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 April 
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11)27, n". H11H', afdeeling Lager Onderwijs Financieel, hel be-
drag der lt ijksvergoeding «ver 1925 voor desa teboo] vast te 
stellen Op I 7971,88. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belust met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
wolden gezonden aan den Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravanbage, 9 September 1927. 

\V I I, H K L M I N A. 

l)c liinitter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S 7. I K K. 

CVII . 

2 September 1927 
N». 31. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging „Koomseh Katholieke Parochie-school te Koer-
mond" , tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 31 Maart 1927, n°. 5970, afdee-
ling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijks ver-
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over 
het jaar 1925, ten behoeve van de bijzondere school voor uit-
gebreid lager onderwijs aldaar, Wilhelminaplein; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor hel 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaurschoolonderu ijs) 
van 8 Juni 1927, n". 7283 A, 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 27 Juli 1927, n°. 602; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 Augustus 1927, n°. 10724, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1925 voor deze school heeft bepaald 
op f 13 381,26, daarbij overwegende, dat , met inachtneming van 
art. 27 van het ongewijzigde Bezoldigingsbesluit Rijksamb-
tenaren 1925, het salaris en mitsdien ook de Rijksver-
goeding over 1925 voor het hoofd H. H . Mooren f 40(58 
bedraagt, vermeerderd met f336,12 kindertoelage; dat van 
de beslissing van Onzen Minister het schoolbestuur bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het hoofd der school H. H . 
Mooren over 1924 hetzelfde bedrag aan salaris als thans door 
het schoolbestuur berekend, nl. f 4149 genoot als hoofd der-
zelfde inrichting, die in dat jaar nog stond onder bestuur van 
het Roomsch-Katholiek Jongenspatronaat ; dat met ingang van 
1 Januari 1925 de school om administratieve redenen kwam 
onder het bestuur van de Vereeniging ,,Roomsch-Katholieke 
Parochiesehool van Roermond"; dat voor dezen overgang de 
school werd opgeheven en niet ingang van denzelfden datum 
weer opgericht onder hot nieuwe bestuur; dat hetzelfde perso-
neel aan do school bleef verbonden, dezelfde leerlingen haar 
bleven bezoeken; dat het aantal leerlingen op 28 Februari 1925 
96 bedroeg, welk getal ingevolge art. 28, 7de lid der Lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar 1925 als grondslag geldt; dat 
voor het jaar 1924 dit aantal ingevolge art. 28, 6de lid, 99 was; 
dat het bestuur daarom de marge voor het hood der school ingo-
volge art. I I I , punt 10, van het Koninklijk besluit van Ui Decem-
ber 1920 [StaaUblad n°. 899) handhaafde op f 1200, terwijl bij 

de bt-ivkcning door Onsen Munster de marge werd bepaald op 
e f 1100; dut het bestuur van oordeel is, dat bij de bepaling van 

de marge voor het hoofd eener nieuw op Ie richten school het 
aantal leerlingen In aanmerking moet komen, dat ook het aantal 

s onderwijzers bepaalt, terwijl volgens de opvatting van Onzen 
I Ministor bij oen nieuw op te richten school het hoofd altijd de 
e luugste marge zou krijgen, wat niet in overeenstemming te 

brengen is met art. I I I , punt 10, van bet genoemde besluit; 
dat bij de berekening van Onzen Minister niet hot oog op 
art. I I I , punt 14, waar sprake is van een verliooging, die het 
gevolg is van hel stijgen van hot aantal leerlingen, de lagere 
marge is berekend, terwijl in Int onderhavige geval roods bij de 
opening der school op 1 Januari 1925 het hoogere aantal leer-
lingen aanwezig was, zooilat er van stijging geen sprake kan 
zijn, in welk geval ingevolge art. 111, punt 10, tweede zin, de 
marge toch mol f 100 verhoogd dient te worden; 

Overwegende: dat krachten! art. I I I , punt 10, van ODS be-
sluit van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899). de onder-
wijzer, die hoofd is eener school voor uitgebreid lager onderwijs, 
als bedoeld in het 4de lid van art . 3 der Lager-onderwijswet 
19200 als zoodanig eene verhooging van jaarwedde geniet van 
f ll(K); dat ten aanzien van deze op 1 Januar i 1925 geopende 
school Onze Minister over 1925 de vergoeding ter zake van het 
hoofdschap te recht op dit bedrag hooft \sist gesteld; dat welis-
waar art. 111, punt 10, van Ons evengenoemde besluit, in de 
2de zinsnede bepaalt, dat de evengenoemde verhooging f 100 
meer bedraagt, wanneer de school voor uitgebreid lager onder-

I wijs 70 of meer leerlingen heeft, doch dat blijkens punt 14 van 
het besluit, deze meerdere verhooging eerst ingaat met den 
ls ten Januar i van het jaar volgende op dat, waarin het voor de 
verhooging vereischte aantal leerlingen is geconstateerd; dat in 
dit geval het voor de verhooging vereischte aantal leerlingen 
volgens de bepalingen der wel eerst in het jaar 1925 kon worden 
geconstateerd; dat mitsdien over 1925 op de meerdere verhoo-
ging geen aanspraak kan worden gemaakt ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1'.I2<I: 

Hebbeu goedgevonden en volstaan : 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 Maart 1927. 
n°. 5970, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1925 voor deze sehool vast te stollen op 
f 13 381,26. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met do uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan don Baad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Qravenhage, 2 September 1927. 

W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen, 

w \ B U I K. 

CVII1 . 
2 September 1927 

X'. 46. 

W M W I L H E L M I N A , nu DE GRATIE GODS, KONINGIN- DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORAN.IE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen mot 
den Bijbel te Diemen, Weeaperkarapel, Watergraafsmeer en 
Ouder-Amstel, te Diemen, tegen de beslissing van On/en 
Minister van Onderwijs, Kunsten on Wetenschappen van 
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"_'u December 1926, n°. 13574, afdeeling Lagt iOndt I-W ijs Finan-
i ieel, tot vaststelling der tlijksvergoeding, bedoeld In art. 97 
der Lager-onderwijswet 1930, over het jaar 1020, ten behoeve 
van de bijzondere lagere sohool aldaar, Oud-Diemerlaan 45; 

Gezien bel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
ilgi meen vormend lager onderwijs en bel bewaarschoolonderwijs) 
van 18 Juni 1927, n°. 7023 A; 

Den Raad uan State, afdeeling voor de gesebillen van bestuur, 
geboord, advies van 10 Augustus 1927, n". 636; 

()|> de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 Augustus 11)27, n". 10658, afdeeling 
[jager Onderwijs financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
de Rijksvergoeding ingevolge art. 97 der Lager •onderwijswet 
1920 over bet jaar 1925 beeft bepaald op (9917,54; dat Onze 
.Minister daarbij heeft overwogen, dat de onderwijzer W. 
Vennema mei ingang van ü Juni 1Ü25 weid geschorst, met be-
liouil van salaris; dal overeenkomstig art. 94, 1ste lid, sub b, 
der Lager-onderwijswet 1920 deze schorsing voor niet langer dan 
een maand kon worden toegepast en dat W. Vennema tot aan 
den dag van zijn ontslag, welke door het schoolbestuur was be-
paald op 1 November. 1925, niet meer in de school is werkzaam 
geweest; dat onder deze omstandigheden zijne jaarwedde van 
!< Jul i 1925 ai niet meer voor Rijksvergoeding in aanmerking 
kan Komen; dat in verband met het vorenstaande, overeen-
komstig het ongewijzigde Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks-
ambtenaren 1925 liet salaris en mitsdien de Rijksvergoeding 
van dezen onderwijzer moet worden bepaald op f 1643,12 (jaar-
wedde 11-128,80 + kindertoelage f214,32); dat voorts overeen-
komstig dat besluit die vergoeding voor den onderwijzer J . C. 
Hamel moet bedragen I 2057.42 (jaarwedde f 1997,75 + kinder-
toelage f59 ,67) ; dal overigens de in de aanvrage voorkomende 
berekeningen juist zijn; dat bet schoolbestuur in beroep aan-
voert, dat bet aan \Y. Vennema verleend oneervol ontslag is 
ingetrokken en hem eervol ontslag uit den dienst is verleend op 
gmnd van lichaamsgebreken, onder gelijktijdige toekenning van 
pensioen; dal uit dien hoofde het door het bestuur gegeven 
oneervol ontslag als onrechtrratig moet worden aangemerkt en 
medbe uit dien hoofde de dienstbetrekking op lti April 1926 
(datum van ingang van het pensioen) als geëindigd moet worden 
beschouwd; dat uit bet Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen toegezonden model E blijkt, dat over hut 
tweede tijdvak 1926 den beer W. Vennema nog geen ontslag was 
verleend en er dan ook gedurende de afwezigheid van hem geen 
tijdelijke leerkracht benoemd is. omdat het bestuur de beslissing 
van den Raad van Beroep afwachtte; dat door de heeren I I . van 
de Vegte, J . van der Molen en J . ('. Wirtz desgevraagd aan het 
bestuur werd verklaard, dat geen beslissing, als thans door 
Onzen Minister genomen mogelijk was; 

Overwegende: dat uit de stukken moet worden afgeleid, dat 
de onderwijzer W. Vennema met ingang van 9 Juni 1925 met 
behoud van salaris voor eene maandn is geschorst, welke schor-
sing eerst met 'i maanden en later tot het ingaan van zijn ont-
slag is verlengd; dal ingevolge art. 94, 1ste lid, onder b, der 
Lager-onderwijswet 1920 deze schorsing voor niet langer dan 
eene maand kon worden toegepast; dat derhalve Onze Minister 
bij zijne bestreden beschikking te recht heeft overwogen, dat de 
jaarwedde van den onderwijzer W. Vennema van 9 Juli 1925 
at niet meer vooi' Rijksvergoeding iu aanmerking kan komen; 

Gezien de Lager-onderwijswel 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bel beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 2 September 1927. 
W 1 1. II E 1. M 1 X A. 

/>< Minister van Onderwijê, 
Kunsten < >i Wetenschappen, 

\\ A s Z I N K. 

CEL 
8 September 1927 

N°. 43. 

WIJ WILHELMINA, u i D* QUITO GODS, KONINGIN DEK 
KiDKBuuromr, PIUXSKS VAN OKAN.IK-NASSAU, m i . , ur i . , m . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging tot voortzetting en instandhouding van de te Arn-

I hem gevestigde school voor lager en meer uitgebreid lager onder-
| wijs voor meisjes, te Arnhem, legen de beslissingen van Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
| 6 Januar i 1927, nos. 14156' en 14156», afdeeling L. O. F . , tot 
. vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
! onderwijswet 1920 over het tijdvak 1 September tot 31 Decem-

ber 1925 ten behoeve van de op 1 September 1925 door reorgani-
satie ontstane scholen, namelijk een voor uigebreid lager onder-
wijs en een voor gewoon lager onderw ijs aldaar, Markstraat 24; 

Oezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
; algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
: van 18 Mei 1927, n". 7051 A; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 27 Juli 1927, n°. 581; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 27 Augustus 1927, n°. 10722, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister bij zijne evengenoemde be-
slissingen het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het tijdvak 1 September tot 
31 December 1925 ten behoeve van de op 1 September 1925 door 
reorganisatie ontstane scholen, namelijk een voor uitgebreid 
lager onderwijs en een voor gewoon lager onderwijs van den 
appellant heeft vastgesteld op onderscheidenlijk f 2100 en 
f 2300, daarbij overwegende, dat het gemiddeld aantal leer-
lingen over het jaar 1924 berekend volgens art. 28, zesde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, voor de klassen 7 tot en met 9 
der gereorganiseerde school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
18 bedroeg en voor de klasse 1 tot en met 6, 80; dat het school-
besluur van deze besluiten bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat de in de ininisterieele beschikkingen bedoelde ge-
middelden blijkens verificatie ten gemeentehuize voor de zes 
lagere klassen 54 en voor de drie hoogere 43 bedragen en dat zij 
dienovereenkomstig eene vergoeding vragen conform de aan-
vraag in model G, in Januar i 1926 tot Onzen Minister gericht; 

Overwegende: dat op de door het schoolbestuur op 16 Januari 
1926 ingediende aanvragen om Rijksvergoeding, model G, voor 
zijn uitgebreid lager onderw ijsschool en voor zijn school voor ge-
woon lager onderwijs het gemiddeld aantal leerlingen op 16 Sep-
teinbei' L925 was opgegeven in plaats van het gemiddeld aantal 
leerlingen op lti Maart. 16 Juni , 16 September en 16 December 
1924. onderscheidenlijk van de zes lagere en de drie hoogere 
klassen der toen bestaande meer uitgebreid lager onderwijs-
BChool; dat derhalve zonder nadere gegevens de Rijksvergoeding 
niet kon worden vastgesteld; dat Onze Minister de door het 
schoolbestuur ingediende modellen E, betreffende het gemid-
deld aantal leerlingen op de vier voornoemde data in 1924 tot 
grondslag van zijne beschikkingen heeft genomen; dat op deze 
modellen waren ingevuld onder de kolom ,,alleen voor scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs** het aantal leerlingen voor het 
eerste leerjaar, 2de leerjaar, 3de leerjaar en hoogere leerjaren; 
dat deze gegevens ook onvoldoende waren, om daarop de vast-
stelling der Rijksvergoeding te gronden, daar niet waren opge-
geven het aantal leerlingen in de zes lagere en de drie kopklassen 
doch van de 1ste, 2de en 3de klasse afzonderlijk en de 4de tot 
9de gezamenlijk; dat in de bestreden beslissingen abusievelijk 
de opgave voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar als opgave van het 
aantal leerlingen der kopklassen en de opgave omtrent de hoogere 
leerjaren als opgave van het aantal leerlingen der zes lagere 
klassen is opgevat; dat derhalve de beschikkingen voor her-
zieuing in aanmerking komen en de Rijksvergoedingen alsnog 
overeenkomstig het juiste gemiddeld aantal leerlingen over 1924 
dienen te worden vastgesteld; 
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Overwegende: daarbij ten aanzien van de school voor uitge-

breid lager Oflderw^js, dat voor de /e school voor uitgebreid lager 
onderwijl bet salaris ren bel hoofd en drie onderwijlen van 
bijstand voor Hijksvergoeding in aanmerking kan komen; dat 
deze vergoeding over het tijdvak 1 September tot en met 
31 December 1936 mei toepassing van het ongewijzigde Bezol-
digingsbesluit Burgerlijke Kijksambtenarcn 1025 moet worden 
bepaald KMC de na té noemen leerkrachten op de bedragen, 
ai hter ieders naam vernield, te weten: S. C van Steenbergen 
I 1100 (1 meenden naar een jaarwedde van f .'(800); A. J . (Jool 
I 1000 (4 maanden naar een Jaarwedde van I .'iOOO); C. Kastein 
f 1000 (1 meenden naar een jaarwedde van £3000); J . T. M. 
Bueninok (968,88 [4 maanden naar een jaarwedde van I'2800); 
dal dientengevolge de totale vergoeding voor deze school over 
voormeld idijvak moet worden bepaald op (4088,88; 

Overwegende: ten aanzien \an de school voor gewoon lager 
onderwijs, dat met toepassing van het t weide lid van art. 27 
der Lager-onderwijswet 1920, voor deze school voor gewoon lager 
onderwijs Rijksvergoeding kan worden toegekend voor de onder-
wijzeres M. \Y. C. Goedeljee en A. ü . C. S tout ; dat deze ver-
goeding, met toepassing van het ongewijzigd Bezoldigiugsbe-
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 moet worden bepaald 
voor M. W. C. Goedeljee op f 783,33 = (4 maanden naar eene 
jaarwedde van f 2350) en voor A. D. C. Stout op f 766,67 = 
(4 maanden naar eene jaarwedde van f 2300), berekend naar een 
diensttijd van 14 jaren op 1 September 1925; dat de totale ver-
goeding voor deze school voor gewoon lager onderwijs over het 
tijdvak 1 September tot en met 31 December 1925 derhalve 
bedraagt f 1550; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beslissingen van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Januari 1927, nos. 141561 en 14156*, afdeeling L .O.F . , het 
bedrag der Rijksvergoeding over het tijdvak 1 September tot 
31 December 1925 voor de uitgebreid lager onderwijsschool van 
den appellant vast te stellen op f 4033,33 en voor de school voor 
gewoon lagre onderwijs op f 1550. 

Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten t n Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden nan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 3 September 1027. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w t u i l K. 

cx. 
39 September 1997 

N[•. 20. 

WM WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KOXIXGIX Da 
NEDERLANDEN. 1'RIXSKS VAN OKANJE-NASSAI", EX/.. . EX/. . . EXZ. 

Beschikkende "|> het beroep, ingesteld door het bestuur van 
het Sint Luciagestioht, te Botteraam, tegen de beslissing van I 
Onzen Minister \an Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 
17 November 1938, n". 9024, afdeeling L.O.F., tol vaststelling 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 
1020, over het jaar 1025, ten behoeve van de bijzondere lagere 
school te Schoten, Tugelaatraat; 

Gezien hei advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschool onderwijs) 
van •'!() December 1998, n ' . M A ; 

Den Raad van State , afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2 Maart 1027 nu. 192; 

Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1928—1929. \ 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 24 Beptember 1027, n". 4886, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onse Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding voor de bovengemelde school 
over 1925 beeft vastgesteld op f 10 279,16, uit overweging, dat 
overeenkomstig art. X'III. tweede lid, der wel van 80 Juni 1924 
[Staatsblad n". 819), bij de berekening der Rijksvergoeding 
buiten aanmerking blijven de onderwijsere, die DS 80 Juni 1924 
aan de school in functie zijn getreden boven het aantal, gesteld 
in art. 2H der Lager-ondcrw ijsvvet 1020, zooals dat artikel thans 
luidt; dat dientengevolge de Rijksvergoeding niet kan worden 
verleend voor de onderwijzeres H. M. Jnnus , die op 1 Januari 
1025 boven dat aantal aan de school in functie t rad; dat het 
schoolbestuur in beroep aanvoi rt, dat Onze Minister ten onrechte 
art. VI11 der wet van .'M) .Juni 1994 {Staatsblad n". 819) heeft 
tot gepast ; dal toch de bedoeling van deze overgangsbepaling is 
geweest om in voorkomende gevallen de Rijksvergoeding te ver-
b e n e n voor meer onderwijzers dan het aantal , gesteld in art. 28, 
zooals dal artikel thans luidt, behoudens de beperking, dat bij 
de toepassing van die overgangsbepaling buiten aanmerking 
blijven de onderwijzers, die na .'50 Juni 1924 in functie zijn ge-
treden boven het aantal, in evenbedoeld art. 28 gesteld; dat 
echter, wanneer, zooals in casu, de Rijksvergoeding gevraagd 
wordt voor een aantal onderwijzers, gelijk aan het aantal, ge-
steld in evenbedoeld art. 28, van de toepassing van een over-
gangsbepaling geen sprake is en dus ook de vraag, of een der 
onderwijzers, waarvoor de Rijksvergoeding gevraagd wordt, na 
30 Juni 1924 aan de school in functie is getreden, buiten be-
sohouwing behoort te blijven; dat wanneer de Rijksvergoeding 
gevraagd wordt voor niet meer onderwijzers, dan het aantal, 
gesteld in art. 28 der wet, de schoolbesturen volkomen vrij zijn 
in de keuze van de leerkrachten, die zij voor vergoeding in aan-
merking willen brengen; 

Overwegende : dat het geschil tusschen Onzen Minister en het 
schoolbestuur loopt over de vraag, of bij de berekening van de 
Rijksvergoeding voor voornoemde school de bepaling van 
art. VI I I , lid 2, der wet van 30 Jun i 1924 (Staatsblad n". 319) 
toepassing moet vinden; dat deze bepaling in het algemeen voor-
schrijft, dat de Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
onderwijswet 1920, over de dienstjaren 1924 tot en met 1929 
berekend wordt volgens de op 31 December 1923 geldende 
regelen, met dien verstande evenwel ,dat daarbij buiten aan-
ïnerking blijven de onderwijzers, die, te rekenen van 1 Juli 1924, 
in dienst treden boven het aantal, gesteld in art. 28 dier wet, 
zooals dat artikel van 1 Jul i 1924 tot en met 31 December 1929 
wordt gelezen; dat de bewoordingen van deze bepaling geen aan-
leiding geven voor de meening, welke het schoolbestuur aan-
hangt, dat zij niet meer van toepassing is, wanneer he t aantal 
leerkrachten, dat voor Hijksvergoeding in aanmerking komt, in 
overeenstemming is gekomen met de nieuwe schaal van art. 28 
der Lager-onderwijswet 1020; dat derhalve Onze Minister te 
recht geen Rijksvergoeding heeft toegekend voor het salaris van 
de onderwijzeres H. M. Janus , doch wel voor dat van de onder-
wijzeres (.'. M. Hokkeling; dat het bedrag der Hijksvergoeding 
ook overigens door Onzen Mins t e r met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Heb.len goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 17 November L936, 
n°. !Mr24. afdeeling L .O.F . , het bedrag der Hijksvergoeding, be-
dotdd in art . 07 der Lager-onderwijswet HJ20 over het jaar 1925 
VOOr deze School Vast te stellen < >p f 10 279,16. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten in Wetenschappen Is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling VOOT de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 29 Beptember 1027. 
W I L II E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenseha/ipen, 

w v s /. I s K. 

10 
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CXI. 
1 October 1927 

N°. S. 

WH W I L H E L M I N A , BIJ DI GRATIE GODS, KONINGIN D U 
NEDERLANDEN, 1'HINSES VAN ORAN.IK.-XASSAU, ENZ., BNX., U I , 

Beschikkende op bel beroep, ingesteld door bel bestuur der 
Vereeniging tut stichting en tnstandbouding van vrije Christe-
lijkc scholen op Gereformeerden grondslag, te Dordrecht, tegen 

eslissing van Onzen Minister ren Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 28 Beptember 1996, n". 850O1, iifdeelin^ 
Lager Onderwijs Financieel, tol vaststelling van de Kijksvergoe-
ding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1930 over het 
n a r 1925, ten behoeve van de bijzondere lagere s<-ln><>1 aldaar, 
Singel 98; 

Oezien lift advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderw ijs en lul bewaarsehoolonderwijs) 
van 19 November 1920, n". 0887 A; 

Oen Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 12 Januar i 1927, n". 40; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten 
en Wetenschappen van 28 Beptember 1927, n". 794, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen l>ij besluit van 28 September 1920, n". 8550', 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der Bijksver-
goeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor 
de bovengenoemde school over liet jaar 1925 heeft vastgesteld 
lip f 11 558,86, o.a. uit overweging, dat overeenkomstig art. 
VII I . 2de lid, der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319) voor 
de berekening van de Rijksvergoeding buiten aanmerking blijven 
de onderwijzers, die na 30 Juni 1924 aan de school in functie zijn 
getreden boven het aantal , gesteld in art. 28 der Lager-onder-
wijswe! 1920, zooals dat artikel thans luidt; dat dus het salaris 
van J . E. van de Weg, die vóór genoemden datum aan de school 
in functie trad. over het geheele jaar 1925 door het Kijk behoort 
te worden vergoed; dat daarentegen het salaris van de onder-
wijzers C. Schout. A. Korteweg-Suhr, N. Baan en H . C. van 
Gelder, die allen na dien da tum aan de school in functie traden, 
niet voor Rijksvergoeding in aanmerking komt; dat van dit be-
sluit het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe-
rende. dat ingevolge art. 28 der Lager-onderwijswet 1920 ge-
durende hel jaar 1925 recht op Rijksvergoeding bestond voor de 
salarissen van het hoofd der school en vier onderwijzers van bij-
stand; dat blijkens Ons besluit van 19 October 1923, n". 22, voor 
hel geval het verplicht aantal onderwijzers van bijstand aan 
eene school wordt overschreden, het schoolbestuur het recht 
beet: te beslissen, wie van de onderwijzers het VOOT Rijksver-
goeding in aanmerking wil doen komen; dat art . VII I . 2de lid, 
der wet van 30 Juni 1921 {Staalublad n». 319) aan dit recht niet 
afdnit. wijl — zooals uit de geschiedenis der bepaling duidelijk 
blijkt —- deze overgangsbepaling in laatstgenoemde wet is opge-
Domen, ten einde in verband met de wijziging bij die wet in ' 
art. 2H der Lager-onderwijswet 1920 aangebracht. eene geleide- i 
lijke afvloeing van boventallig onderwijzend personeel der school j 
mogelijk te maken, doch niet om bovendien, nadat het aantal 
leerkrachten, dat voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, in • 
overeenstemming was gekomen nu t de nieuwe schaal van art. 28, | 
aan de gemeenten en schoolbesturen de vrijheid van keuze der 
leerkrachten, welke als verplicht beschouwd zouden worden, te 
ontnemen: dat z.i. mitsdien ten onrechte Rijksvergoeding voor 
de leerkrachten C. Schout, A. Korteweg-Suhr, X. Baan en H. C'. 
van (ielder is geweigerd: 

Overwegende: dat volgens het bepaalde in art. VIII , 2de lid, I 
<!er wet van 80 Juni 1924 (Staatsblad n". 319), de Kijksvergoe-
ding voor de bovenbedoelde school over het jaar 1925 kan wor-
den verleend voor vijf onderwijzers van bijstand, met dien ver-
stande, dat buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die, te 
rekenen van 1 Juli 1924, in dienst treden boven het aantal , ge-
steld in art: 28 der Lager-onderwijswet 1920, zooals dat artikel 
van 1 Juli 1924 tol en met 31 Decembebr 1929 wordt gelezen; 

dot het aantal onderwijzers, gtsleld in art. '28, zooals dit artikel 
van 1 Juli 1921 tot en met 31 December 1929 wordt gelezen, op 
vier is te stellen; dat de leerkrachten C. Schout, A. Korteweg-
Suhr, N. Haan en 11. (.'. van < leider na 80 Juni 1924 aan de 
school in lunet ie zijn getreden boven laatstgenoemd aantal; dal, 
mitsdien hunne salarissen niet voor Rijksvergoeding in aaumer-
knig kunnen komen; dat echter wel vergoeding kan worden ver-
leend voor de onderwijzeres .1. E. van de Weg, die vóór 1 Juli 
1924 aan de school in functie trad; dat derhalve het bezwaar 
van het schoolbestuur tegen het bedrag der Rijksvergoeding, 
KOOala dit door Onzen Minister is bepaald, ongegrond is, terwijl 
ook overigens het bedrag der vergoeding met juistheid is be-
rekend; 

Oezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verslaan: 

mei handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 September 1926, 
n". 8550', afdeeling Lager Onderwijs Financieel, de Bijksver-
goeding voor de bovengenoemde school over het jaar 1925 vast 
te stellen op I 11 55.1,80. 

Onze Minisier van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Reed van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 1 October 1&27. 

W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

( 'XII . 
1 October 1927 

N» 9. 

WI.I W I L H E L M I N A , III.I DE GKATIK GODS, KONINGIN DHR 
NEDEHLAXDEX, PRINSES VAX ORAXJE-NASSAU, ENZ., EK*. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor in- en uitwendige zending, te Vriezenveen, 
tegen het besluit van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wétens-happen van 21 Juli 1920, n°. 5498', afdeeling L .O.F . , 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1920. over het jaar 1925. ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, Wcsterhaar A 231; 

Gezien hel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend Lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 29 October 1920. n". 6890 A; 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 15 December 1926, n°. 1108; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 September 1927, n". 14712, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen bij zijn besluit van 21 Juli 1920, n°. 5498'. 
afdeeling L.O.F. , het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwijswel 1920. voor de bovengenoemde 
school over 1925 beeft vastgesteld op (6860,84, daarbij o.a. 
overwegende, dat het gemiddeld aantal leerlingen dezer school 
voor gewoon lager onderwijs over 1921 bedroeg 100 kind. ren: 
dat in verband hiermede zoowe' volgens art. 28 der Lager-onder-
w ijswit 1920. zooals dat artikel in 1923 werd gewijzigd, als vol-
gens dat artikel, zooals het luidt krachtens art. V der wet van 
30 Juni [924 [8taatablad i r . 319) over het .jaar 1925 de Rijksver-
goeding kan worden verleend voor het hoofd en niet meer dan 
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drie onderwijlen van bijstand, benevens TOOT de plaataver< 
rsngstnr rui dan onderwijzer J, C. van Dijk, die over bet tijdvak 
1 Januari—30 April mat ziekteverlof afwezig was; dal In UT-
hand hiermede liet salaris, hetwelk voor Rijksvergoeding in aan-
merking komt, voor de onderwijzeres B. M. Salet over het tijd-
vak 1 Januari—BO April 183S (804,08 bedraagt; dat van dit 
besluit het schoolbestuur hij Ons in beroep is gekomen. aan-
vocrende, dat z.i. het salaris der onderwijzeres K. M. Salet 
uol< over h t tijdvak 1 stel 1935— 1 Augustus 1886 voor Bijkaver-
goeding in sanmerking moet worden gebracht, aangezien naar in 
verband met hare al ir van benoeming niet vóór ! AugUStUS 1826 
ontslag kon worden gegeven; 

Overwegende: dat art. VIII, *> 2, der wei van 80 Juni 1834 
[Btaatêblad n°. 818) de strekking heelt, over de dienstjaren 1834 
tot en met 1920 aan de schoolbesturen de jaarwedden van niet 
minder onderwijzers te doen vergoeden, dan waarop zij kraehtens 
de op 81 December 1838 geldende regelen aanspraak' zonden 
hebben gemaakt; dat aan deze bepaling door een schoolbestuur 
echter niet het recht kan worden ontleend om, wanneer, sooals 
hier, ten gevolge van den achteruitgang van het leerlingental. 
ook bet aantal onderwijzers, waarvoor naar luid van art. 97 der 
wet vergoeding kan worden toegekend, is gedaald, niettemin 
voor een grooter aantal Brjksvergoedingen te ontvangen, op 
welke meerdere vergoeding ook krachtens de voorheen geldende 
bepalingen geen aanspraak kan worden gemaakt; dat in ver-
band hiermede Onze Minister te recht heeft beslist, dat de 
onderwijzeres E . M. Salet over het tijdvak 1 Mei 192.5 tot 
1 Augustus 1925 niet voor Rijksvergoeding in aanmerking kan 
komen; dat daarin geen verandering wordt gebracht door het 
feit, dat aan de genoemde onderwijzeres in verband met den 
in hare akte van benoeming voorgeschreven opzeggingstermijn 
niet vóór 1 Augustus 1925 ontslag kon worden gegeven; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het besluit van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 Juli 1920, 
n°. 54981, afdeeling L .O.F . , het bedrag der vergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde 
school over het jaar 1925 vast te stellen op f 6660,34. 

On/.e Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 1 October 1927. 

W I I. H B 1. M T X A. 
De Minister va7i Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

w A s z i H K. 

CXJJI. 
3 October 1927 

V. 14. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIK GODS, KONINGIN DSB 
Ni:i)i:i{i.\M)KN. P B I K S U VAN ORAN.IK-XASS vi", KNZ.. KNZ.. KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag, 
te Charlois. „buurtschap de Hei" , gemeente Botterdam, 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs. Kunsten en 
Wetenschappen van 24 Augustus 1926, n°. 4850-, afdeeling 
L .O.F . , tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. '.'7 
der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 192."), ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, Letostraat 5; 

Gaaien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor bet 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderw ijs) 
van 26 October 1926, n°. 6772 A; 

Den Raad \au State, afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 1."> December 1896, n°. 1106; 

<)|i<le voordracht van Onzen Ministervan Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 38 September 1927, u°. 14708, afdeeling 
Lager ((nd'Tu ijs Financieel: 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne evengemelde beslissing net bedrag der 
Rijksvergoeding voor de bovengenoemde school over 1835 heeft 
vastgesteld op l 18006 68, daarbij overwegende, dat op grond 
\an art. VIM, tweede lid, der wet van 80 Juni 1834 (Staatsblad 

; n". 818) geen vergoeding kan wolden verleend voor de jaarwedde 
van de onderwijzeres W, A. Bollekamp, aangezien deze na 
.'KI Juni 1834 aan deze school in functie is getreden liovell het 
aantal leerkrachten, vereisebt volgens bet thans geldende art. 28 
der Lager-onderwijswet ; dat evenwel de jaarwedde van den 
onderwijzer X. .1. Boggeveen, die op 1 November 1922 in functie 
is getreden, over het geheele jaar 1836 ten laste van het Rijk 
komt; dat bet schoolbestuur m beroep aanvoert, dat het ge-
middeld aantal leerlingen der school in 192 1. berekend overeen-
komatig art. 28. zesde lid, der Lager-onderwijswet 1830, 908 
bedroeg; dat ingevolge art . 2H der wet gedurende het tijdvak 
1 Maart—81 December 1928 recht op Rijksvergoeding bestond 
voor de salarissen van het hoofd der school en vier onderwijzers 
van bijstand; dat blijkens Ons besluit van 19 October 1838, 

; n". 22, voor het geval het verplichte aantal onderwijzers van 
bijstand aan een school wordt overschreden, het schoolbestuur 
het recht heeft te beslissen, wien van de onderwijzers bet voor 
Rijksvergoeding in aanmerking wil doen komen; dat art. VI I I . 

| tweede lid. der wet van 80 Juni 192-1 {Staatsblad n". 319) aan 
j dit recht niet afdoet, wijl —- zooals uit de geschiedenis der be-

paling duidelijk blijkt — deze overgangsbepaling in laatstge* 
i noemde wet is opgenomen, ten einde in verband met de wijzi-

ging bij die wet in art. 28 der Lager-onderwijswet 1920 aanga* 
braoht, een geleidelijke afvloeing van boventallig onderwijzend 
personeel der school mogelijk te maken, doch niet om boven* 
dien, nadat het aantal leerkrachten, dat voor Rijksvergoeding 

• in aanmerking komt, in overeenstemming was gekomen met de 
, nieuwe schaal van art. 28, aan de gemeenten en schoolbesturen 
! de vrijheid van keuze der leerkrachten, welke als verplicht be-
I schouwd zouden worden, te ontnemen; dat , overeenkomstig de 

geldende jurisprudentie, bet bestuur zijn wensch hieromtrent 
j duidelijk bij de invulling der kolommen 12—14 van model G 

heeft doen blijken, namelijk dat over het tijdvak van I Maart — 
| 31 December 1925 het salaris van de onderwijzeres W. A. Bolle-

kamp, en niet dat van den onderwijzer X. J . Boggeveen voor 
Rijksvergoeding in aanmerking zou komen; dat mitsdien over 
het tijdvak van 1 Maart—31 December 1925 ten onrechte Rijks-
vergoeding voor de onderwijzeres W. A. Bollekamp is geweigerd 
en daarentegen voor den onderwijzer X. J . Roggeveen is toe-
gestaan; 

Overwegende: dat het geschil tussehen On/en Minister en 
het schoolbestuur loopt over de vraag, of bij de berekening van 
de Rijksvergoeding voor voornoemde school de bepaling van 
art. VI I I . lid 2. der wet van 30 Jun i 1924 (Staatsblad n°. 319) 
toepassing moet vinden; dat deze bepaling voorschrijft, dat de 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1890, 
over de dienstjaren 1924 tot en met 1929 berekend wordt vol-
gens ilc op 31 December 1838 geldende regelen, met dien ver-
Stande evenwel, dat daarbij buiten aanmerking blijven de onder-
wijzers, die te rekenen van 1 Juli 1924. in dienst treden boven 
het aantal , gesteld in art . 38 dier wet, zooals dat artikel van 
1 Juli 192-1 tot en met 31 December 1929 wordt gelezen: dat de 
bewoordingen van deze bepalingen geen aanleiding geven voor de 
meening. welke het schoolbestuur aanhangt , dat zij niet meer 
van toepassing is. wanneer het aantal leerkrachten, dat voor 
Rijksvergoeding in aanmerking komt, in overeenstemming is 
gekomen met de nieuwe schaal van art . 28 der Lager-onderwij-,-
wet 1930; 'lat dei-halv Onze Minister te recht geen Rijksvergoe-
ding heeft toegekend voor het salaris van de na I Juli 1921 bij 
genoemde school in Functie getreden onderwijzeres W. A. Bolle-
kamp; doch wel voor dat van den sinds l November 1922 aan 
de school verbonden onderwijzer X. .1. Roggeveen; dat het be-
drag der Rijksvergoeding ook overigens door Onzen Minister niet 
juistheid is berekend; 
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Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Di Minister ren Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S / I N K. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 September 1027, n°. 13080, af deeling ; 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen liij besluit van 38 Augustus 1026, n". 46042, 
nfdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der vergoe-
ding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet L920, over 1025 
voor de bovenbedoelde school heeft bepaald op f 11 865,34, o.a. 
uil overweging, dat overeenkomstig art. LXIV, § 2, der wet vun 
16 Februari 1928 (Staatsblad n". 38), zooala die paragraaf is ge- i 
wijzigd bij de wel van 28 •Juni 1023 (Staatsblad n°. 287), juncto j 
art. VI I I , 2de lid, der wet van 80 Juni 1024 (Staatsblad 
n". 819) voor de berekening van de K ij ks vergoed ing buiten aan-
merking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1928 aan de 
school in functie zijn getreden boven bet aantal, ges te ld ' in 
ari . 28 der Lager-ondel vv ijsw et 1020, zooals dat artikel kraeh-
tens art. XIII der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) 
wordt gelezen; dat dientengevolge de Rijksvergoeding niet kan 
worden toegekend voor de onderwijzeres Ö. L. I I . Ognibeni, die 
np 28 Jun i Wl\ boven dat aantal aan de school in functie t rad; 
dat die vergoeding evenwel kan worden verleend voor de onder-
wijzeres A. H . La Rondelle, die reeds vóór 15 Hei 1023 aan 
deze school was verbonden; dat van dit besluit het schoolbestuur 

bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat l . i . Onze 
Minister ten ODreehte § 2 vun art. LXTV der wet van 18 Februari 
1023 (Staatsblad n". 38) heeft toegepast; dat toch de bedoeling 
van deze overgangsbepaling is geweest om voor de op 1 Januari 
1023 bestaande scholen voor gewoon lager onderwijs in voor-
komende gevallen de ltijksvergoedinu te \ erleeneti voor meer 
onderwijzen, dan het aantal, gesteld in art . 28, zooals dat 
artikel sedert 1 Januari 1023 luidde, behoudens de beperking, 
dal bij de toepassing van die overgangsbepaling buiten aanmer-
king bleven de onderwijzers, die na 15 Mei 1023 in functie waren 
getreden boven het aantal , in evenbedoeld art. 28 gesteld; dat 
echter, wanneer, zooals in dit geval, de Rijksvergoeding ge-
vraagd wordt voor een aantal onderwijzers gelijk aan het aantal, 
gesteld in evenbedoeld artikel 28, vun de toepassing van eene 
overgangsbepaling geen sprake is en dus ook de vraag, of een 
der onderwijzers, waarvoor de Kijksvergoeding gevraagd wordt, 
na 15 Mei 1023 aan de school in functie is getreden buiten be-
schouwing behoort te blijven; dut wanneer de Kijksvergoeding 
gevraagd wordt voor niet meer onde.rwijzers dan het aantal, 
gesteld in art. 28 der wet, de schoolbesturen volkomen vrij zijn 
in de keuze van de leerkrachten, die zij voor vergoeding in aan-
merking willen brengen; da t het s tandpunt , dat in gevallen als 
het onderhavige steeds de bovenbedoelde § 2 toepassing moet 
vinden, tot onaanvaardbare consequenties zou leiden; 

met handhaving van de bestreden beslissing' van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Augustus 1026, n°. 40042, afdeeling Lager Onderwijs Finan-
cieel, het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 27 der 
Lager-onderwijswet 1020, over het jaar 1025 voor de boven-
genoemde school vast te stellen op f 11 865,34. 

Onze Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 3 October 1027. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

w t l I I I T I , 

Rebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 Augustus 1026, 
n''. 1880*, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrug der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1020, 
over 1025 voor voornoemde school vast Ie stellen o]) f 13 005,53. | 

On/e Mini-ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschuppen is i 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad ven State, afdeeling voor de ] 
g( schillen van bes)uur. 

's Gravenhage, 8 October 1927. 

W I L II F. L M I X A. 

CXIV. 
8 October 1027 

X'. 15. 

W H W I L H E L M I N A , BIJ ra ORATIE GODS, KONINGIN m 
Xi-:m:ir.vM>K\. P U N S E S VA» ORANJI-NASSAD, D l . , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomseh-
Katholiek kerkbestuur der parochie van de H . H . Apostelen 
Petrus en Paulus, te Leidschendam, gemeente Veur, tegen de 
beslissing van Onzen Minister vun Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 23 Augustus 1020. n°. 46042, afdeeling 

Onderwijs Financieel, tot vaststelling van de Rijksvergoe-
ding, bedoeld in art . 07 der Lager-onderwijswet 1020, over het 
jaar 1025. ten behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, 
Damstraat 4 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
S October 1926, n°. 6740 A : 

Den Raad van State , afdeeling voorde geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 2-1 November 1926, n*. 1061 ; 

Overwegende: dat volgens het bepaalde in art. LXIV, § 2, 
der wet van 16 Februari 1025 (Staatsblad n°. 38), zools die 
paragraaf is gewijzigd bij de wet van 23 Juni 1023 (Staatsblad 
n°. 287) juncto ar t . V I I I , 2de lid, der wet van 30 Juni 1024 
(Staatsblad n°. 310), de Rijksvergoeding ten behoeve van de 
bovengenoemde school over 1025 kan worden verleend voor vijf 
onderwijzers van bijstand, met dien verstande, dat buiten aan-
merking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1023 aan de 
school in functie zijn getreden boven het aantal , gesteld in 
art. 28, zooals dut luidt krachtens art. X I I I der wet van 

i 16 Februari 1023 (Staatsblad n°. 38); dat het aantal onder-
wijzers, gesteld in art . 28, zooals dit luidt krachtens art. X I I I 
der wet van 16 Februari 1023 (Staatsblad n°. 38) over 1025 voor 
de bovenbedoelde school eveneens op vijf is te stellen; dat de 

; onderwijzeres G. L. M. Ognibeni op 28 Juni 1024 aan de school 
| in functie is getreden boven het laatstgenoemd aantal ; dat 

mitsdien hare jaarwedde niet voor Rijksvergoeding in aanmer-
• king kan komen; da t echter wel Rijksvergoeding kan worden 

verleend voor de jaarwedde der onderwijzeres A. H . La Ron-
j delle, die vóór 16 Mei 1023 aan de school werkzaam was; dat 
i derhalve het bezwaar van het schoolbestuur tegen het bedrag 

der Rijksvergoeding, zooals dit door Onzen Minister is bepaald, 
j ongegrond is; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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cxv 8 October 1937 
N". ld. 

WIJ WILHELMINA, JSI.I DI HIIATIK CIIH>, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, 1'IUXSKS VAN ORANJE-NASK.AU, UU., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door hel Roomsch-
Katholiek kerkbestuur der parochie ren den II Lambertus, te 
Hengelo (Overijssel), tegen de beslissing van Onsen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen \an 29 Juni 1920, 
n'. .">IHHK, afdwling Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling 
der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der L;i^er-onder\x ijswet 
1030, over hel jaar 1035, ten behoeve vsn de bijzondere lagere 
school aldaar, .Marktstraat 14; 

Gezien liet advies van den Onderwijsraad (aldeeling voor het 
algemeen vormend lager onderw ijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 11 September 1925, n". 0650 A; 

Den Raad van State, aldeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 3 November 1926, nu. 981; 

Op de voordracht van On/en Minister van Onderw ijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 September 1927, n". 13414, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking het bedrag 
der Rijksvergoeding over 1925 voor deze school heeft bepaald 
op f 21 561,33, daarbij overwegende, dat het gemiddeld aantal 
kinderen dezer school over 1924 bedroeg 544; dut in verband 
hiermede zoowel volgens art. 28, zooals dat luidt krachtens 
art. XIII der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) als 
krachtens art. 28, zooals dat thans luidt, de Rijksvergoeding kan 
worden verleend voor het hoofd en niet meer dan elf onderwijzers 
van bijstand, met dien verstande, dat overeenkomstig art. VIII, 
2de lid, der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n \ 810) buiten 
aanmerking blijven de onderwijzers, die, te rekenen van 1 Juli 
1924 aan de school in dienst zijn getreden boxen het aantal, ge-
steld in art. 28, zooals dat luidt krachtens art. V dier wet; dat 
in verband hiermede het salaris van de onderwijzeres H. S. 
Moormann van 1 Januari—1 September 1925, van de onder-
wijzeres 1{. M. J. Burm van 1 Januari—81 December 1035 en 
van de onerxvijzeres M. Th. Evers van 1 September—31 Decem-
ber 1035 niet voor Rijksvergoeding in aanmerking komt; dat 
daarentegen het salaris van de onderwijzeressen H. Boebers, 
W. M. Wieiik en B. Kuipers van 1 Januari—31 December 1925 
en van J. A. M. Pol van 15 December—81 December 1925 wel 
voor Rijksvergoeding in aanmerking kan warden gebracht; dat 
de Rijksvergoeding voor de onderwijzeres Moormann over het 
tijdvak 1 September—31 December 1925 f608 bedraagt; dat, 
met toepassing vsn het bepaalde in art. 27 van hel Be/.oldigings-
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren L035, sooals dal artikel is 
gewijzigd bij Ons besluit van 27 December 1024 [8taatablad 
n°. 584), het salaris van de onderwijzeres B. Kuipers f 1152 
bedraagt; dal van de beslissing van Onzen Minister het school-
bestuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat door de 
Miuisterieele beslissing het bestuur z.i. ten onrechte beperkt 
wordt in zijn vrijheid, om bepaalde onderwijzeressen voor Rijks-
vergoeding in aanmerking te brengen; dat immers bet aantal 
leerkrachten, dat het bestuur voor Rijksvergoeding in aanmer-
king brengt, niet uitgaat boven het aantal, gesteld in art. 28 der 
Lager-onderwijswet, zoodat in het onderhavige geval door het 
bestuur de evenbedoelde overgangsbepaling (art. VIII) niet 
wor.lt toegepast; 

Overwegende: dat art. VIII, 2dc lid. der wet van 80 Juni 
l'.i24 [StaaUblad n'. 810) bepaalt, dat de Rijksvergoeding, be-
doeld in de artt. 56 en 07 der Lager-onderwijswet 1030, over de 
dienstjaren 1034 tot en met 1030 wordt berekend volgens de op 
31 December 1038 geldende regelen, met dien verstande even-
wel. dat daarbij buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die, 
te rekenen van 1 Juli 1924. in dienst treden boven het aantal, 
gesteld in art. 28 dier wet. zooals dat artikel van 1 Juli 1034 tot 
enen met 31 December l'.l2(.t wordt gelezen; dat het sciloob 
bestuur dienovereenkomstig, in verband met het gemiddelde aan-
tal leerlingen der school over 1034 aanspraak heelt op vergoeding 
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van de jaarwedden en wedden van het hoofd der school en van 
elf onderw •ijzeressen van bijstand; dat bij de bestreden beslissing 
van Onzen Minister ook VOOT dil aantal de Rijksvergoeding is 
toegekend; dat onder dit getal echter niet kunnen worden bc-
grepen de onderwijzeressen II. S. Moormann, van 1 Januari tot 
en mei 31 Augustus 1925, R M. .1. Burn, van 1 Januari tot en 
met 31 December 1925, en M Th. Bvers, van I September tot 
en met 31 December 1925, aangezien deze onderwijzeressen 
onderscheidenlijk op I Juli 1924, 1 September 1924 en 11 Januari 
1925 in dienst zijn getreden boxen het aantal, gesteld in art. 28 
der Lager-onderwijswet 1030, sooals dit artikel krachtens art. V 
der wet van 30 Juni 1924 UBtaoUbUd n". 319) van 1 Juli 1924 
tot en met 31 December L030 wordt gelezen; dat het bedrag der 
Rijksvergoeding ook overigens door Onzen Minister met juist-
heid is berekend; 

(lezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 Juni 1926, nu. 
5488, afdeeling Lager Onderwijs Fiuaneieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1925 voor deze school vast te stellen op 
f21 561,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stute, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Oravenhage, 3 October 1037. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen 

w \ s z I N K. 

W I L H E L M I N A . 

CXVI. 
3 October 1087 

X°. 17. 

Wn WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DEK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur van 
het St. Lucia-Oesticht, te Rotterdam, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 October 1036, n". 4868, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, 
tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
[jager•onderwijswet 1030, over het jaar 1925, ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, Robert Fruinstraat 33; 

Gezien bet advies van den Onderwijsraad (aldeeling voor het 
algemeen vormend lager onderxvijs en het bexvaarschoolonderwijs) 
van 3 December 1036, n» 6850 A; 

Den Raad van State, aldeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 26 Januari 1927, n". 98; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 September 1927, n". 1288, afdeeling 
Lager Onderxvijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze 
Wetenschappen bij zijne e 
der Rijksvergoeding over 
op f 11 008,84, uit overwe 
LNIY der wet van 16 Feb 
die paragraai is gewijzigd 
hUid u°. 287) junetio art. 
192-1 {8taaUblad n". 810), 
voor de jaarwedde van d< 
aangezien deze na 15 Mei 
treilen boxen het aantal lee 
maals geldend art. 28 der 

Minister van Onderxvijs, Kunsten en 
vengenoemde beschikking het bedrag 
L035 VOOr deze school heeft bepaald 
ging, dal op grond van § 2 van art. 
ruari 1038 (Staatêblad n". 88), zo, .als 
bij de wet van 2:1 Juni 1038 {Sl,i,its-
VIII. 2de lid. der wet van 30 Juni 
geen vergoeding kan worden verleend 
• onderwijzeres 0. T. M. Hout man, 
1028 aan de school in functie î  ge-

rkrachten, vereisen! volgens bet toen* 
Lager-onderwijswet; dat daarentegen 

!1 
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de jaarwedde van de onderwijzeres M. P. Simons, die voor ge-
]i>x• 111< 1 eii datum Mtn dfl school werkzaam was, tan laste van Eet 
Rijk komt; dat de jaarwedden van de onderwijzeressen P . C. J . 
Hense en M. P . Simons respectievelijk f 1500 en f 1360 be-
dragen; dat overigens de in de aanvrage voorkomede bereke-
ningen juist zijn; da t van de beslissing van Onzen Minister het 
schoolbestuur hij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z.i. S 3 van art. LXIY der wet van Ui Februari 1023 (Staatsblad 
n". 88) in de bestreden beschikking ten onrechte is toegepast; 
«lat toch de bedoeling van deze overgangsbepaling is geweest om 
vóór de op 1 Januari 1023 bestaande scholen voor gewoon lager 
onderwijl in voorkomende gevallen de Kijksvergoeding te vcr-
leenen voor meer onderwijzers dan het aantal, gesteld in art. 28, 
zooals dat artikel sedert 1 Januari 1023 luidde, behoudens de 
beperking, dat bij de toepassing van die overgangsbepaling 
buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1023 
in functie waren getreden boven het aantal in evenbedoeld 
art. 28 gesteld; dat echter, wanneer, zooals hier, de Rijksver-
goeding gevraagd wordt voor een aantal onderwijzers, gelijk aan 
het aantal , gesteld in evenbedoeld art. 28, van de toepassing 
van een overgangsbepaling geen sprake is en dus ook de rraag, 
of een der onderwijzers, waarvoor de Kijksvergoeding gevraagd 
wordt, na 15 Mei 1023 aan de school in functie is getreden, 
buiten beschouwing behoort te blijven; dat naar zijne meening, 
wanneer de Kijksvergoeding gevraagd wordt voor niet meer 
onderwijzers dan het aantal , gesteld in art. 3 8 d e r Wet, de school-
besturen volkomen vrij zijn in de keuze van de leerkrachten, die 
zij voor vergoeding in aanmerking willen brengen; dat de ondei-
wijzeresHoutman ook over liet jaar 1024 voor de Kijksvergoeding 
in aanmerking is gekomen; 

Overwegende: da t het geschil tusschen Onzen Minister en het 
schoolbestuur loopt over de vraag, of bij de berekening van de 
Kijksvergoeding voor voornoemde school de bepaling van art. 
LX IV, § 2, der wet van 16 Februari 1023 (Staatsblad n°. 38). 
zooals dat is gewijzigd bij de wet van 30 Juni 1023 (Staatsblad 
n°. 2H7) toepassing moet vinden; dat volgens deze bepaling de 
Kijksvergoeding, bedoeld in art . 07 der Lager-onderwijswet 1020 
o.m. ten behoeve van scholen voor gewoon lager onderwijs wordt 
berekend naar den maatstaf van het getal onderwijzers gesteld 
in het 1ste tot en met het 4de lid van art . 28, zooals dat artikel 
vóór 1 Januari 1023 luidde, met dien verstande, dat buiten san-
merking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1023 aan de 
school in functie zijn getreden boven het aantal gesteld in 
art. 28, zooals dit na de wijziging van de wet van 16 Februari 
1023 (Staatsblad n°. 38) luidde; dat de bewoordingen van deze 
bepaling geen aanleiding geven voor de meening, welke het 
schoolbestuur aanhangt, dat zij niet meer van toepassing zoude 
zijn wanneer het aantal leerkrachten, dat voor Kijksvergoeding 
in aanmerking komt, in overeenstemming is gekomen met de 
nieuwe schaal van art . 28 der Lager-onderwijswet 1020; dat 
derhalve Onze Minister te recht geen Kijksvergoeding heeft toe-
gekend voor het salaris van de na 15 Mei 1923 aan de school in 
Functie getreden onderwijzeres C. T. M. Houtman, doch wel 
vóór dien datum aan de school in functie getreden onderwijzeres 
M. 1'. Simons; dat het bedrag der Kijksvergoeding ook overigens 
door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1020: 

ll i lilien goedgevonden en vers taan: 
nu t handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 Oetober 1026. 
n". 4868, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Kijksvergoeding, bedoeld in art. 07 der Lager-onderwijswet 1020 
over 1925 voor voornoemde school vast te stellen op f 11 003,34. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden ge/.ouden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's (iravenhage, 3 Oetober 1027. 
W I L H E L M I N A . 

I)i Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

CXV1I 
3 Oetober 1027 

N». 18. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN D>B 
NKDKHI.ANDKN, I'HINSKS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., Drs, 

Beschikkende op bef beroep, ingesteld door bei Bestuur der 
twee Kooinsch-Katholieke 1'aroehiën van Zwolle, !e Zwolle, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 November 1920, n". 5460, Afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel, tot vaststelling der Rijksvergoe-
ding, bedoeld in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het 
jaar 1925, ten behoeve (Tan de bijzondere lagere school aldaar, 
Bleerestraal 31'; 

Oezien bel advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van II Januari 1927, n". 6926 A: 

Hen Ka ad van State , atdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 0 Maart 1927, n°. 208; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 20 September 1927, n". 4592, Afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel' 

Overwegende: dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
het bedrag der Rijksbijdrage voor bovenbedoelde school over het 
jaar 1925 beeft bepaald op f 12 278 uit overweging: dat het ae-
middeld aantal leerlingen, berekend volgens art . 28, zesde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1024, voor deze 
school bedroeg 267 kinderen: dat in verband hiermede volgens 
art. VI I I , 2de lid. der wet van 80 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319) 
de Bijksvergoeding kan worden genoten voor het hoofd en voor 
vijf onderwijzers van bijstand, met dien verstande, dat buiten 
aanmerking blijven de onderwijzers, die te rekenen van 1 Juli 
1924 boven dat aantal aan deze school in functie zijn getreden; 
dat dientengevolge geen Kijksvergoeding kan worden verleend 

| voor den onderwijzer J . F . A. van Vechel, die op 16 September 
: HrM aan deze Echool in functie t rad: dat daarentegen deze ver-
• goeding wel kan worden toegekend voor den onderwijzer A. W. 
I van der Ven, gedurende het geheele jaar 1926 tot een bedrag van 
l f 110/2; dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat op model O 

houdende aanvrage om Bijksvergoeding de jaarwedde van den 
; onderwijzer J . 1'. van Vechel ten bedrage van f 1248 + f 8 
I wegens uitkeering over 1925. ingevolge art. I I I van Ons besluit 

van 9 December 1925 (Staatsblad n". 487) aan bet Kijk in reke-
i ning is gebracht: da; er geen bepaling bestaat, ingevolge welke 

de (aatstebenoemde onderwijzer buiten de Kijksvergoeding moet 
! vallen en ook art. 97 der Lager-onderwijswet 1920 zich er niet 

tegen verzet, dat de minst gesalarieerde onderwijzer als boven-
tallig geldt: 

Overwegende: dat het geschil tusschen Onzen Minis tèren bet 
schoolbestuur loopt over de vraag, of bij de berekening van de 
Bijksvergoeding voor voornoemde school de bepaling van art. 
VII I , lid 2. der wel van 80 Juni 1921 [Staatsblad n°. 319) toe-
passing moet vinden; dat deze bepaling in hel algemeen voor-
schrijft) dat de Kijksvergoeding. bedoeld in art. 97 der Lager-

', onderwijswet 1920, over de dienstjaren 1924 tol en met 1929 
berekend wordt volgens ,] , . op 31 Heceliiber 1925 geldende reijc-
len, met dien verstande evenwel, dat daarbij buiten aanmerking 
blijver, de onderwijzers, die. te rekenen van 1 Juli lt>24 in dienst 
treden boven het aantal, gesteld in art. 28 dier wet, ZOOals dat 
artikel van I Juli 1924 lot en met 31 December 1929 wordt 
gelezen; dal de bewoordingen van deze bepaling geen aanleiding 
geven voor de meening, dat zij niet meer van toepassing is. wan-
neer het aantal leerkrachten, dal voor Kijksvergoeding in aan-
merking komt. in overeenstemming is gekomen met de nieuwe 

i schaal van art. 28 der Lager-onderw ijsvv el 1920; dat derhalve 
Onze Minister terecht geen Kijksvergoeding heeft toegekend voor 
het salaris van den onderwijzer J . F. A. van Vechel, doch wel 
voor dat van den onderwijzer A. W. van der Ven; dat het bedrag 
der Rijksvergoeding ook overigens door Onzen Minister met 
juistheid is berekend; 
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Gezien de Lager-onderwijswet 1890: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beslissing van Onsen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van '22 November 1920, 
n°. 5460, Afdeclirig Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-nnderw ijswet 1880 
over het jaar 1923 voor deze school vast te stellen op I 18 278. 

Onze Minister san Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gesonden aan den Raad vnn State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's (Iravenhage, .'i Octobef 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minisier van Onderwijs, 
Kuntten en Wetenschappen, 

W A S I I X K. 

CXVII1. 
3 October 1927 

N». 19. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KOXIXGIX DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORAXJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het bestuur der 
Vereeniging van Fraters , te Tilburg, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 December 1926, n°. 40482, afdeeling Lager Onderwijs Finan-
cieel, tot vaststelling der Bijksvergoeding, bedoeld in art . 97 
der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school te St. Michiels-Oestel, Stokhoek 
C 38; 

üezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 11 Februari 1927, n°. 7015 A; 

Den Baad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 30 Maart 1927, n°. 294; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 September 1927, n°. 5188, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij zijne ovengenoemde beschikking het bedrag 
der Bijksvergoeding over 1925 voor deze school heeft bepaald 
op f 15 991,33, daarbij o.m. overwegende, dut overeenkomstig 
art. 1, sub ƒ, der wet van 28 Juni 1923 (Staatsblad n°. 287) 
jnncto art. VI I I . 8de lid, der wet van 30 Juni 1924 (Stuatsblail 
n°. 319), bij de berekening der Bijksvergoeding buiten aanmer-
king beboaren te blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 
aan de school in functie zijn getreden boven het aantal , gesteld 
in art. 28 der Lager-onderwijswet 1920, zooals dat artikel krach-
tens art. X I I I der wet van 16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) 
wordt gelezen; dat dientengevolge de Bijksvergoeding niet kan 
worden toegekend voor den onderwijzer H. J . Zeegers, die op 
16 September 1923 boven het aantal aan de school in functie 
t rad; dat die vergoeding evenwel kan worden verleend voor den 
onderwijzer I I . J . P . van Herpt , die reeds vóór 15 Mei 1923 aan 
de school was verbonden; dat van de beslissing van Onzen 
Minister het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat z.i. Onze Minister hier ten onrechte § 2 van 
art. LXIV der wet van 16 Februari 1925 (Staatsblad n°. 38} 
heeft toegepast; dat toch de bedoeling van desa overgangsbepa-
ling is geweest om voor de op 1 Januar i 1923 bestaande scholen | 
voor gewoon lager onderwijs in voorkomende gevallen de Bijks- ! 
vergoeding te verleenen voor meer onderwijzers dan het aantal, ! 
gesteld in art. 28, zooals dat artikel sedert 1 Januar i 1828 
luidde, behoudens de beperking, dat bij de toepassing van die 
overgangsbepaling buiten aanmerking blijven de onderwijzers, 

die na 15 Mei 1928 in functie waren getreden boven het aantal, 
in evenbedoeld ar!. 2H gesteld; dat echter wanneer, SOOall hier, 
de Bijksvergoeding gevraagd wordt vooreen aantal onderwijzers, 
gelijk aan het aantal, gesteld in evenbedoeld art. 28, van de toe-
passing van een overgangsbepaling geen sprake is en dus ook de 
vraag, of een der onderwijzers, waarvoor de Rijksvergoeding ge-
vraagd wordt, na 15 Mei 1828 aan de school in functie is ge-
treden, buiten beschouwing behoort te blijven; dat naar de 
111 Welling van het schoolbestuur, wanneer de Rijksvergoeding 
gevraagd wordt voor niet meer onderwijsere dan het aantal, ge-
steld in art. 28 Ier wet, de schoolbesturen volkomen vrij zijn in 
de keuze van de leerkrachten ,die /.ij voor vergoeding in aan-
merking willen brengen; 

Overwegende: dat het geschil tusschen Onsen Minister en lul 
schoolbestuur loopt over de vraag, of bij de berekening van de 
Rijksvergoeding voor voornoemde school de bepaling van 
art. LXIV, | 2, der wet van 16 Februari 1828 (Staatsblad n". 38), 
zooals dat is gewijzigd bij de wet van .'!() .Juni 1888 (Staatsblad 
n°. 287), toepassing moet vinden; dat volgens deze bepaling de 
Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97, der Lager-onderwijswet 
1920 o.m. ten behoeve van scholen voor gewoon lager onderwijs 
wordt berekend naar den maatstaf van het getal onderwijzers, 
gesteld in het 1ste tot en met het 4de lid van art . 28, zooals dat 
artikel vóór 1 Januari 1923 luidde, met dien verstande, dat 
buiten aanmerking blijven de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 
aan de school in functie zijn getreden boven het aantal, gesteld 
in art. 28, zooals dit na de wijziging van de wet van 10 Februari 
1923 (Staaxblad n". 38) luidde; dat de bewoordingen van deze 
bepaling geen aanleiding geven voor de meening, welke het 
schoolbestuur aanhangt, dat zij niet meer van toepassing zoude 
zijn wanneer het aantal leerkrachten, dat voor Rijksvergoeding 
in aanmerking komt, in overeenstemming is gekomen met de 
nieuwe schaal van art. 28 der Lager-onderwijswet 1920; dat der-
halve Onze Minister te recht geen Bijksvergoeding heeft toege-
kend voor het salaris van den na 15 Mei 1923 aan de school in 
functie getreden onderwijzer H . J . Zeegers, doch wel voor den 
vóór dien datum aan de school in functie getreden onderwijzer 
H . J . P . van Herp t ; dat het bedrag der Bijksvergoeding ook. 
overigens door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met handhaving van de beslissing van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 December 1928, 
n°. 40482, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Bijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der Lager-onderwijswet 1920, 
over 1925 voor voornoemde school vast te stellen op f 15 901,33. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Baad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 3 October 1927. 
W I L H E L M I N A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunst ra rn Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

CXIX. 
17 October 1827 

N». 23. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIX DEK 
NEDKRI.AXDEX, PRIXSES VAN ORANJE-NASSAU, KXZ., EXZ., KXZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Bestuur dei-
Parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Utrecht tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 1 October 1926, n°. 5276», afdeeling L.O.F. , 
tot vaststelling der Bijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager-
onderwijswet 1920, over het jaar 1925 ten behoeve van de bij-
zondere lagere school aldaar, Dekeii-Rocsstraat 6; 
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l i c / i in het adviis v; 111 den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend Uwer onderwqe en hei ln-w aartehoolondenrijs) 
van 19 November 1990, n". 6909 A. ; 

Den Baad van State, aldeeling voor de geschillen van beatuür, 
gehoord, adviea van 12 .Januari 1027, n" 31 ; 

op de voordracht van Onsen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 October 1027, n". 702, afdeeUng Lager 
Onderv ijs Financieel: 

Overwegende, dat Onze Minister bij bovengemelde beslissing 
di' Rijksvergoeding, bedoeld in arl 97 der Lager-onderwijswet 
1930 beeft bepuald op f 17 000,89 ui: overweging o.a., dal tot 
bel geven van bijzonder onderwijs o. e. wordt vereischt het 
bewijs, bedoeld in art. 107, onder c , der Lager-onderwijswet 
1990; dat men sonder het bezit van 'lat bewijs niet bevoegd is 
hij/onder onderwijs te geven: dat de onderwijzeres A. A. M. de 
Jong, IIIJ baar weder in functie treden aan de/e school na een 
werk/aam zijn in de gemeente Amsterdam, een nieuw bewijs, 
afgegeven door burgemeester en wethouders der gemeente 
Utrecht behoefde; dat zij echter niet in het bezit was van dit 
bewijs* dal mitsdien haar jaarwedde niet voor Rijksvergoeding 
in aanmerking kan komen, zooall reeds met betrekking tot de 
vaststelling dier vergoeding over bet jaar 1024 werd beslist bij 
Ons besluit van 27 Maart 1996, n". 14; «lat het schoolbestuur in 
beroep aanvoert, dat dom het verleenen van een studieverlof aan 
de onderwijzeres A A. M. de Jong van I October 1023 tot 
uiterlijk 1 Juli 1994 het dienstverband aan de school (Deken-
IJoesstraat 0) niet verbroken was en dus van vervallen van het 
dd. II September 1021 verleende bewijs, bedoeld bij art. 107, o., 
geen sprake kan zijn; da; het geven van vakonderwijs te Amster-
dam gedurende enkele uren per week tijdens dat verlof en nog 
wel buiten medewelen van het schoolbestuur h.i. niet kan doen 
vervallen het recht, verleend bij art. 107. c, der Lager-onder-
wijawet 1020. omdat meerdere leerkrachten voor verschillende 
gemeenten het bewijs, bedoeld bij art. 107, e., bezitten, zonder 
dal bet bezit van hel eelie bew ijs hel recht aan het andere bewijs 
ontleend, opheft; dat alleen verlof, geen ontslag is verleend en 
dus het dienstverband niet verbroken werd; dat eene administra-
tieve fout bij de invulling van model E. toch zeker het inhouden 
van Rijksvergoeding niet billijkt, indien, als in dit geval wordt 
aangetoond, deze invulling absoluut op eene vergissing berust; 
dat het ook de meening van den Onderwijsraad is, dat geen 
nieuw bewijs, als 'oedoeld bij art. 107, eerste lid, letter e, der 
Lager-onderwijswet 1020. wordt vereischt, aangezien het dienst-
verband van de onderwijzeres A. A. M. de Jong aan de school 
Deken-Boesstraat 6 onverbroken heeft voortbestaan, daarge-
laten, of het geoorloofd was. dat zij gedurende haar verloftijd 
ergens anders vakonderwijs gaf; 

Overwegende, dat ingevolge art. 107, eerste lid, onder c, der 
'•onderwijswet 1990, dat burgemeester en wethouders der 

gemeente, waar het onderwijs zal gegeven worden, de in bedoelde 
wetsbepaling onder a. en b. vermelde stukken hebben gezien en 
in orde bevonden; da; ui: dit voorschrift voortvloeit, dat een 
nieuw bewijs, als hier bedoeld, vereischt wordt bij elke verande-
ring in de gemeente, waar het onderwijs zal gegeven worden; 
dat hel aan de onderwijz.it es A. A. M. de Jong afgegeven bewijs 
van burgemeester en wethouders van Utrecht zijne geldigheid 
heef! verloren, doordat zij na de uitgifte van dat bewijs in 
Amsterdam onderwijs heel; gegeven: dat daaraan niet afdoet, 
dat. terwijl zij in laatstgemelde gemeente onderwijs gaf, het 
dienst verband met hel bestuur der bijzondere lagere school te 
Utrecht, waar zij was verbonden, niet was verbroken; dat dan 
ook bij lic bestreden beslissing terecht is overwogen, dal de jaar-
wedde der bovenbedoelde onderwijzeres niet voor l!ijksvergoe-
diiiL' in aanmerking kan komen: dat overigens het bedrag der 
Rijksvergoeding me', juist beid is berekend; 

Oezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de bestreden beslissing van Onzen 

Minister van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen het bedrag 
der Rijksvergoeding, bed el I in art. 07 der Lager-onderwijswet 
1020. over het jaar 102."> ten behoeve van deze school vast te 
stellen op f 17 660,89. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Laad van State, afdeeling voor do 
geschillen vnn bestuur. 

Het Loo, 17 October 1027. 
W I I. Il E L M l N A. 

Df Ministar MM Ondtruijs, 
Kunsten m Wetenschappen, 

W A S Z I X K. 

CXX. 

17 October 1997 
N'. 25. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ D I ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I X S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek kerkbestuur te Xieuw-Heeten, gemeente Raalte , tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 6 Mei 1927, n°. 5384, afdeeling L .O.F . , tot 
vaststelling \ a n de Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten behoeve van 
de bijzondere lagere school aldaar, F 208b; 

Oezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 16 Juli 1927, n». 7361 A; 

Den Raad van Sta te , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 14 September 1927, n°. 744; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 October 1927, n°. 12312, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij beslissing van 6 Mei 1927, n°. 5384, afdeeling 
L .O.F . , de vergoeding, bedoeld bij art. 97 der Lager-onderwijs-
wet 1920, voor de bovengenoemde school over het jaar 1925 
heeft vastgesteld op f 6747,34, o.a. uit overweging, dat overeen-
komstig art . 3 , eerste lid, van het Koninklijk besluit van 
29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 23) aan de gehuwde vast aan-
gestelde onderwijzeres, die hare bevalling tegemoet ziet, een 
verlof moet worden verleend van ten minste 3 maanden vóór het 
tijdstip, waarop de bevalling kan worden verwacht, en ten minste 
één maand daarna, en dat volgens het tweede lid van dat artikel 
gedurende dat tijdvak de helft van hare jaarwedde moet worden 
ingehouden; dat de bevalling van de onderwijzeres I). C. A. C. 
de Meer—van Ximwegen 29 April plaats vond; dat dientenge-
volge over het tijdvak van 20 Januari tot 20 Mei haar de halve 
jaarwedde moet worden uitgekeerd; dat derhalve, overeen-
koinstig hel ongewijzigde Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Kijks-
ambtenaren 1925 het salaris en mitsdien de Rijksvergoeding voor 
deze onderwijzeres moet worden bepaald op f 1426; dat van dit 
besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voereiide, dat z.i. Onze Minister zich ten onrechte op het stand-
punt stelt, dat aan de onderwijzeres I). (_'. A. C. de Heer—van 
Ximwegen over het tijdvak van 29 Januari tot 29 Mei 1025 de 
halve jaarwedde behoorde te worden uitgekeerd; dat toch uit 
het bepaalde in art. 3, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 
29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 23) geenszins volgt dat aan do 
onderwijzeres in quaestie, ook nu zij zelve daarop geen aan-
spraak maakte, een verlof moest zijn verleend, ingaande ten 
minste drie maanden vóór het tijdstip, waarop de bevalling kon 
worden verwacht, en eindigende ten minste één maand na de 
bevalling; dat het meent , dat het bepaalde in het eerste lid van 
art. .'5 van voornoemd Koninklijk besluit aldus behoort te worden 
verstaan, dat een verlof als naar bedoeld door het schoolbestuur 
moet worden verleend, wanm er de onderwijzeres zoodanig ver-
lof 'verlangt en bovendien kan worden verleend, wanneer het 
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schoolbestuur dut wenschelijk acht, doch dat bovengenoemd 
artikel er zich geenszins tegen verzet, dat het schoolbestuur van 
zijn recht om ongevraagd verlof te verleenen en de onderwijzeres 
van haar recht om verlof te verlangen geen gebruik maken ; da t 
het ook niet de bedoeling van den wetgever kan zijn geweest 
om in deze, ook voor he t geval het schoolbestuur en de onder-
wijzeres van hunne rechten geen gebruik wenschen te maken, 
een imperatief voorschrift te geven, nu de omstandigheden, in 
verband waarmede zoodanig voorschrift zou moeten worden op-
gevolgd, zonder meer aan het schoolbestuur onmogelijk bekend 
kunnen zijn; 

Overwegende: dat bij art . 3, eerste lid, van Ons besluit van 
29 Januar i 1924 (Staatsblad n°. 23) ten aanzien van het open-
baar lager onderwijs is bepaald, dat aan de gehuwde vast aan-
gestelde onderwijzeres, die hare bevalling tegemoet ziet, een 
verlof wordt verleend, ingaande ten hoogste vier en ten minste 
3 maanden vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan worden 
verwacht en eindigende ten hoogste 2 maanden en ten minste 
ééne maand na de bevalling; dat de duidelijke bewoordingen 
van dit voorschrift geen plaats laten voor de opvatting, dat het 
verlof met goedvinden van de onderwijzeres ook voor korteren 
duur kan worden verleend; dat dus ingevolge het vermelde voor-
schrift, hetwelk krachtens art 91 der Lager-onderwijswet 1920 
mede geldt voor het personeel van het bijzonder lager onderwijs, 
aan de onderwijzeres D . C. A. C. de Beer—xan Nimwegen, 
wier bevalling verwacht werd tegen 29 April 1925, niet later 
verlof had behooren te zijn verleend dun op 29 Januar i 1925; da t 
in verband daarmede Onze Minister bij het bestreden besluit t e 
recht dezen da tum als aanvangsdatum van het verlof heeft aan-
gemerkt; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 

met handhaving van de beslissing vnn Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 Mei 1927, n°. 5384, 
afdeeling L .O .F . , het bedrag der Rijksvergocding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, voor de 
bovengenoemde school vast te stellen op f 6747,34. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

H e t Loo, 17 October 1927. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

W A S Z I N K . 

W I L H E L M I N A . 

CXXI. 
17 October 1927 

N°. 28. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Roomsch-
Katholiek Parochiaal Kerkbestuur te Zeddam, gemeente Bergh, 
tegen de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 Maart 1927, n°. 15 154, afdeeling 
L .O.F . , tot vaststelling v a n . d e Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Vinkwijk 2 5 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 12 Jul i 1927, n°. 7265 A.; 

Handelingen der Staten-Generaal . Bijlagen. 1928—1929. 

Den Raad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
geboord, advies van 14 September 1927, n°. 733; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 11 October 1927, n°. 12 324, afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende, dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij beslissing van 26 Maart 1927, n°. 15 154, 
afdeeling L .O.F . , het bedrag der vergoeding, bedoeld in art. 97 
der Lager-onderwijswet 1920, voor de bovenbedoelde school over 
het jaar 1925 heeft vastgesteld op f 8128,83, daarbij o.a. over-
wegende, dat overeenkomstig art. 3, eerste lid, van het Konink-
lijk besluit van 29 Januar i 1924 (Staatsblad n°. 23) aan de ge-
huwde vast aangestelde onderwijzeres, die hare bevalling tege-
moet ziet, een verlof moet worden verleend van ten minste drie 
maanden vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan worden 
verwacht, en ten minste één maand daarna, en dat volgens het 
tweede lid van dat artikel gedurende dat tijdvak de helft van 
hare jaarwedde moet worden ingehouden; da t de bevalling van 
de onderwijzeres C. E . A. Pas—Puntman op 2 Mei 1925 plaats 
vond; da t dientengevolge over het tijdvak van 2 Februari tot 
2 Juni 1925 haar de halve jaarwedde moet worden uitgekeerd; 
dat derhalve overeenkomstig het ongewijzigde Bezoldigingsbe-
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 het salaris en mitsdien 
de Rijksvergoeding voor deze onderwijzeres moet worden bepaald 
op f 1505 (jaarwedde f 1380, kindertoelage f 125); dut van dit 
besluit het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, aan-
voerende, dat z.i. Onze Minister zich ten onrechte op het stand-
punt stelt, dat aan de onderwijzeres C. E . A. P a s — P u n t m a n 
over het tijdvak 2 Februari tot 2 Juni 1925 do halve jaarwedde 
behoorde te worden uitgekeerd; dat toch z.i. uit het bepaalde in 
art. 3, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 29 Januar i 1924 
(Staatsblad n°. 23) geenszins volgt, dat aan de onderwijzeres in 
kwestie, ook nu zij zelve daarop geen aanspraak maakte , een 
verlof moest zijn verleend, ingaande ten minste drie maanden 
VÓÓr het tijdstip, waarop de bevalling kon worden verwacht, en 
c'ndigende ten minste één maand na de bevalling; dat het 
meent, dat het bepaalde in bet eerste lid van ar t . 3 van voor : 

noemd Koninklijk besluit aldus behoort te worden verstaan, dat 
een verlof, als daar bedoeld, door het schoolbestuur moet wor-
den verleend, wanneer de betrokken onderwijzeres zoodanig ver-
lof verlangt, en bovendien ongevraagd kan worden verleend, 
wanneer la t schoolbestuur dat wenschelijk acht, doch dat boven-
genoemd artikel er zich geenszins tegen verzet, da t het school-
bestuur van zijn recht om ongevraagd verlof te verleenen en de 
onderwijzeres van haar recht om verlof te verlangen geen ge-
bruik maken; da t het ook niet de bedoeling van den wetgever 
kan zijn geweest, om te dezen aanzien ook voor het geval het 
schoolbestuur en de onderwijzeres van hunne rechten geen ge-
bruik wenschen te maken, een imperatief voorschrift t e geven, 
nu de omstandigheden, in verband waarmede zoodanig voor-
schrift zou moeten worden opgevolgd, zonder meer aan een 
schoolbestuur onmogelijk bekend kunnen zijn; 

Overwegende, dat bij art . 3, eerste lid, van Ons besluit van 
29 Januar i 1924 (Staatsblad n°. 23) ten aanzien van het openbaar 
lager onderwijs is bepaald, dat aan de gehuwde, vast aangestelde 
onderwijzeres, die hare bevalling tegemoet ziet, een verlof wordt 
verleend, ingaande ten hoogste vier en ten minste drie maanden 
vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan worden venvacht, en 
eindigende ten hoogste twee maanden, en ten minste ééne maand 
na de bevalling; d a t de duidelijke bewoordingen van dit voor-
schrift geen plaats laten voor de opvatting, dat het verlof met 
goedvinden van de onderwijzeres ook voor een korteren duur kan 
worden verleend; da t dus ingevolge het vermelde voorschrift, 
hetwelk krachtens art . 91 der Lager-onderwijswet 1920 mede 
geldt voor het personeel bij het bijzonder lager onderwijs, aan 
de onderwijzeres C. E . A. Pas—Puntman, wier bevalling blij-
kens de overgelegde stukken tegen 23 Mei 1925 werd verwacht, 
niet later verlof had behooren te zijn verleend dan op 23 Februari 
1925; dat derhalve Onze Minister zich bij het bestreden besluit 
terecht niet heeft vereenigd met den door het schoolbestuur op-
gegeven aanvangsdatum van het verlof, t .w. 21 April 1925, doch 
als dezen datum, niet 2 Februari 1925, doch 23 Februari 1925 
had moeten aannemen; dat in verband hiermede de jaarwedde 
van de genoemde onderwijzeres over 1925 behoort te worden 
gesteld op f 1428,30, terwijl hare kindertoelage f 150 bedraagt; 
dat mitsdien het bestreden besluit behoort te worden gewijzigd; 
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< li zien <le Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en vers taan: 
met wijziging van In-t besluit van On/en Minister van Onder-

wijs, Kunsten en Wetenschappen van M Maan 1927, n*. 10 164, 
afdeeling L.O.F., bet bedrag der Rijksvergoeding over 1925 voor 
de bovengenoemde tchool u- bepalen op f 8202,13. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast Mirt ilc u i tvoe r ing van d i t bes lu i t , w a a r v a n aïscl i r i ï t zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 17 Ootober 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen 

W A S Z I N K . 

CXXII 
22 December 1927 

N°. 78. 

W I J W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, P R I N S E S VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door he t bestuur der 
Hengelosche Schoolvereeniging, t e Hengelo (Overijssel), tegen 
debeslissing van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen van 25 Maart 1927, n°. 5492, afdeeling Lager Onder-
wijs Financieel, tot vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school aldaar, Wolter ten Cate-
s t raa t ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarsehoolonderwijs) 
van 16 Juli 1927, n°. 7271 A; 

Oen Kaad van State , afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 16 November 1927, n°. 729; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, a. i., van 20 December 1927, n°. 14518, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister bij zijn evengenoemde be-
slissing het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in art . 97 der 
Lager-onderwijswet 1920 over he t jaar 1925 voor de school voor 
gewoon lager onderwijs van den appellant heeft vastgesteld op 
f 8849,86, daarbij overwegende, dat in verband me t het gemid-
deld aantal leerlingen der school over 1924, krachtens het 2de 
lid van ar t . V I I I der wet van 30 Jun i 1924 (Staatsblad n°. 319) 
de Rijksvergoeding kan worden verleend voor het hoofd en drie 
onderwijzers van bijstand, behoudens liet geval van in functie 
t reden na 15 Mei 1923; dat , door de in art. 28 der Lager-onder-
wijswet aangebrachte wijziging, van 15 Mei 1923 af één der aan 
de scho3l verbonden onderwijzers is komen te behooren tot het 
niet verplichte aantal, voor wien evenwel op grond van de over-
gangsbepaling van het 2de lid van ar t . V I I I der Wijzigingswet 
van 1924 nog aanspraak bestaat op Rijksvergoeding; dat onder 
deze omstandigheid geen vergoeding kan worden toegekend voor 
de wedde van den onderwijzer J . C. J . Overbeek, aangezien 
deze eerst op 14 Januar i 1925 in functie t rad; dat evenwel het 
salaris van den onderwijzer G. F .Kranen over het geheele jaar 
1925 voor Rijksvergoeding in aanmerking kan komen; dat tot het 
geven van bijzonder onderwijs onder meer wordt vereischt het 
bezit van het bewijs, bedoeld in ar t . 107, 1ste lid, sub c, der 
Lager-onderwijswet 1920; dat zonder dit bewijs m e n onbevoegd 
is bijzonder onderwijs te geven; dat het hoofd J . G. van Bussch-
bach op 8 October 1925 in het bezit van genoemd bewijs kwam 
en derhalve zijn salaris eerst van dien da tum voor Rijksvergoe-
ding in aanmerking kan komen; dat de salarissen, berekend 
volgens het ongewijzigd Bezoldigingsbesluit 1925, behooren te 
worden bepaald op he t bedrag achter iedere naam vermeld : 

W . J . Royaards f 1549,75; J . G. van Busschbach f 586,53 + 

f 17,(506 (kindertoelage) = f604,13; M. van Stappen f2328; 
<i. V. Kraan f2160; dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat van 1 Januari 1925 tot 28 Juni 1925 als hoofd der school 
werkzaam was mejuffrouw W J . Royaards, die met ingang van 
laatstgenoemden d a t u m haar ontslag n a m ; da t haar opvolger 
J . G. van Busschbach werd aangesteld met ingang van 1 Sep-
tember 1925, en in dien tusschentijd G. F . Kranen in zijn 
functie van waarnemend hoofd, het hoofd der school was; dat 
ondanks de verklaring in de Ministerieele beschikking, dat over 
1925 Rijksvergoeding kan worden verleend voor he t hoofd en 
drie onderwijzers, over het tijdperk van 28 Juni tot 1 September 
geen vergoeding voor het hoofd wordt gegeven, m a a r alleen een 
vergoeding voor de salarissen van drie onderwijzers, mejuffrouw 
M. van Stappen, G. F . Kranen en mejuffrouw W. J . Manssen 
wordt toegekend; da t het bestuur zijns inziens over dit tijdperk 
recht beeft op vergoeding voor het salaris van G. F . Kranen als 
waarnemend hoofd en daarenboven voor da t van drie onder-
wijzers, mejuffrouw M. v. Stappen, mejuffrouw W. J . Manssen 
en mejuffrouw J . I I . Abresch; dat zijns inziens daarom de ver-
goeding moet worden verhoogd met liet bedrag van het salaris 
van mejuffrouw Abresch over het tijdvak van 28 Jun i tot 1 Sep-
tember, nl. met f 331,75; 

Overwegende: dat art . 97, lid 1, der Lager-onderwijswet 1920 
bepaalt, dat over elk dienstjaar het Rijk aan de besturen der 
bijzondere scholen, die aan de in de art t . 88 tot en me t 96 ge-
stelde voorwaarden hebben voldaan, de jaarwedden en de wed-
den der hoofden en onderwijzers vergoedt volgens denzelfden 
maatstaf als volgens de art t . 56 en 57 ten aanzien van de ge-
meenten wordt gevolgd; 

dat volgens art . 56, lid 1, vergoed worden de jaarwedden der 
hoofden en der volgens de ar t t . 27 en 28 verplichte onderwijzers, 
alsmede de wedden van hen, die overeenkomstig ar t . 41 zijn 
aangewezen voor tijdelijke waarneming eener betrekking van 
onderwijzer of van hoofd der school; dat derhalve de wedde van 
hem, die overeenkomstig art . 41 de betrekking van hoofd der 
school tijdelijk waarneemt, vergoed wordt naas t en boven de 
jaarwedden van het hoofd en de verplichte onderwijzers; dat dus 
de wedde van G. F . Kranen, die van 28 Jun i tot 31 Augustus 
1925 overeenkomstig ar t . 41 der wet waarnemend hoofd was, 
gedurende dit tijdvak voor vergoeding in aanmerking komt op 
grond van zijne betrekking als tijdelijk waarnemend hoofd; dat 
daarnaast , in verband me t het gemiddeld aantal leerlingen der 
school over 1924, krachtens lid 2 van art . V I I I der wet van 
30 Jun i 1924 (Staatsblad n \ 319) over 1925 en bijgevolg ook 
over voormeld tijdvak van 28 Juni—31 Augustus 1925, Rijks-
vergoeding kan worden verleend voor drie onderwijzers van bij-
stand, mi ts zij niet na 15 Mei 1923 aan de school in functie zijn 
getrden ' dat blijkens nader op verzoek van de afdeeling voor de 
geschillen van bestuur ingewonnen inlichtingen de onderwijzeres 
J . H . Abresch sinds 1 September 1921 aan de lagere school van 
den appellant werkzaam is ; dat in verband met het vorengaande 
ook haar jaarwedde van 28 Juni—31 Augustus voor 1925 voor 
vergoeding in aanmerking komt ; dat haar salaris, berekend naar 
een diensttijd van 10 jaren op 1 April 1925 over dit tijdvak be-
hoort te worden bepaald op f 352,80; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van de bestreden beslissing van Onzen Minister 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 Maart 1927, 
n°. 5492, afdeeling Lager Onderwijs Financieel, het bedrag der 
Rijksvergoeding over 1925 te bepalen op f 9202,66. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

He t Loo, 22 December 1927. 
W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen a. i. 

J . B. KA N. 
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CXXIII. 
9 Maart 1928 

N°. 30. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE ORATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door het Bestuur der 
Onze Lieve Vrouwestiehting te Amersfoort, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 14 October 1927, n°. 9140, Afdeeling Lager Onderwijs Finan-
cieel, tot vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1925 ten behoeve van de 
onder dat bestuur staande bijzondere lagere school te Bussum, 
Brinklaan B 82; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs, 
van 14 December 1927, n°. 7777; 

Den Baad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, advies van 22 Februari 1928, n°. 190; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 5 Maart 1928, n°. 2568, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel; 

Overwegende: dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen bij besluit van 14 October 1927 het bedrag der 
Bijksvergoeding voor de bijzondere lagere school van den appel-
lant te Bussum, Brinklaan B 82, over het jaar 1925 heeft vast-
gesteld op f 9904, dat Onze Minister daarbij heeft overwogen, 
dat op grond van art. 201, 3de lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
juneto art. VIII, 2de lid, der wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad 
n°. 319) voor deze school voor meer uitgebreid lager onderwijs de 
Rijksvergoeding over 1925 kan worden toegekend voor 4 onder-
wijzers van bijstand, behoudens infunctietreding na 30 Juni 
1924; dat overeenkomstig art. VII der wet van 30 Juni 1924 
Staatsblad n°. 319) voor de toepassing der bepalingen betref-
ende de vergoeding van het Rijk aan de besturen der bijzondere 

lagere scholen van 1 Juli 1924 af, een school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs als een samenstel van een school voor gewoon 
lager onderwijs en een school voor uitgebreid lager onderwijs 
wordt beschouwd, waarbij, indien de school ten minste 9 achter-
eenvolgende leerjaren omvat, de slotzin van het tweede lid van 
art. 27 der Lager-onderwijswet 1920 toepassing kan vinden; dat 
de onderhavige school gedurende het jaar 1925 slechts 8 achter-
eenvolgende leerjaren omvatte; dat de gemiddelde schoolbevol-
king over 1924 bedroeg 69 leerlingen, waarvan 38 in de klassen 

van het tweede tot en met het zesde leerjaar; dat voor die klasse 
vormende de school voor gewoon lager onderwijs, overeenkomstig 
art. 28 der Lager-onderwijswet 1920, zooals dat artikel thans 
luidt, en gelet op het feit, dat de school slechts 8 leerjaren omvat, 
geen Rijksvergoeding kan worden verleend voor een onderwijzer, 
die na 30 Juni 1924 aan deze school is in functie getreden; dat 
in verband met het vorenstaande de Rijksvergoeding voor de 
onderwijzeres A. G. I. M. Haakman van den Bergh, die op 
1 September 1925 als klasse-onderwijzeres van het 5de en 6de 
leerjaar aan deze school in functie trad, niet kan worden toe-
gekend ; dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, dat het het 
recht had, om minder dan 9 leerjaren te hebben en mitsdien 
vergoeding vraagt ook voor den vierden onderwijzer van 1 Sep-
tember 1925 tot 31 December 1925; 

Overwegende: dat Onze Minister op de in zijne beschikking 
aangegeven gronden terecht heeft beslist, dat geen Bijsvergoe-
ding kan worden toegekend voor een onderwijzer, die werkzuam 
is in de klassen van het tweede tot en met het zesde leerjaar en 
na 30 Juni 1924 bij deze school is in dienst getreden; dat het 
schoolbestuur nu wel aanvoert, dat het minder dan 9 leerjaren 
aan de school mocht hebben, doch dat deze omstandigheid niet 
medebrengt, dat het aanspraak kan maken op Rijksvergoeding 
voor meer onderwijzers dan in verband met de artt. VII en 
VIII van de wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad n°. 319), geoor-
loofd is; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van de bestreden beschikking van Onzen 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het bedrag 
der Rijksvergoeding voor voornoemde school van den appellant 
over het jaar 1925 vast te stellen op f 9904. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur. 

's Gravenhage, 9 Maart 1928. 

W I L H E L M I N A . 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschap-pen, 

W A S Z I N K . 


