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17614 Wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 
565), de Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 
217), de Experimentenwet Onderwijs (Stb. 1970, 370) en 
de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. 
(Stb. 1981, 383) inzake uitkeringen met betrekking tot 
het lager onderwijs 

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS1 

Vastgesteld 5 januari 1983 

De vaste Commissie voor Onderwijs heeft van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) een schrijven ontvangen dd. 29 december 1982, 
waarin deze Vereniging haar bezorgdheid uitspreekt over de wijziging die 
de Staatssecretaris in stuk nummer 8 in het wetsontwerp 17 614 heeft 
aangebracht. 

Na een vrij uitvoerig betoog schrijft de vereniging: 
«Samenvattende zijn wij van oordeel, dat, teneinde te bewerkstelligen 

dat de gemeenten door het nieuwe rijksbeleid geen onvermijdbare lasten 
op zich krijgen afgewenteld: 

a. voor dependances, die onvermijdelijk slechts ten dele in gebruik zijn, 
de volledige stichtingskostenvergoeding wordt ontvangen, ook voor de 
leegstaande lokalen; 

b. voor noodlokalen, die op 16 oktober 1981 op grond van de rijksrege-
lingen die bestonden vóór de genoemde onderwijscirculaire van 20 
augustus 1981 tot de capaciteit behoorden, de volledige stichtingskosten-
vergoeding ook in geval van leegstand behouden blijft. 

Wij doen daartoe op u een dringend beroep te trachten van de Staatsse-
cretaris van Onderwijs en Wetenschappen de toezegging te verkrijgen, dat: 

1. In de algemene maatregel van bestuur ex artikel 128 bis, derde lid, 
van de Lager-onderwijswet 1920 met het hiervoor gestelde onder a en b 
wordt rekening gehouden; 

2. hij bij zijn ambtgenoten van Financiën en van Binnenlandse Zaken 
erop zal aandringen, dat een eventuele wijziging van het Financiële-Ver-
houdingsbesluit 1960 (indien de Financiële-Verhoudingswet 1960 daartoe 
tenminste de mogelijkheden biedt) eveneens binnen deze grenzen blijft.» 

Alle aanwezige leden van de commissie verzochten de Staatssecretaris 
zijn opvattingen te geven over de punten die in bovenvermelde brief zijn 
aangeroerd. Zij wilden gaarne vernemen of hij de door de VNG gewenste 
toezeggingen wil doen en zo niet, waarom hij dergelijke toezeggingen niet 
wil of kan doen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. refereerden nog aan een hierboven 
niet opgenomen opmerking van de VNG over de introductie van het 
«noodzakelijk»-heidsbeginsel in artikel 128bis. Dit noodzakelijkheidsbe-
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ginsel is volgende de VNG naar letter en geest in strijd met de artikelen 18 
en 19 van de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o./l.o. 

Kan de Staatssecretaris daarop zijn visie geven? 
Ten slotte lazen zij nog in de brief: 
«Begrijpen wij de Staatssecretaris goed, dan zou het «kapstok»-artikel 26 

van de Financiële-Verhoudingswet 1960 kunnen worden gehanteerd voor 
het geven van uitvoeringsbepalingen die overigens in strijd zijn met letter 
en geest van de wet zelf. Zo zou een algemene maatregel van bestuur dus 
van hogere juridische orde zijn dan de wet op grond waarvan deze is 
uitgevaardigd». 

Deze leden zouden gaarne van de Staatssecretaris horen, hoe hij denkt 
over deze interpretatie van zijn opmerking in stuk nr. 7, blz. 5. 

Vertrouwende, dat de Regering bereid is op bovenstaande opmerkingen 
en vragen vóór de openbare beraadslaging schriftelijk te antwoorden, acht 
de commissie die beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Oskamp 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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