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17 614 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 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 6 januari 1983 

Alvorens ik, mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de vragen die door de leden van 
de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen in het eindverslag 
zijn gesteld, beantwoord, spreek ik gaarne tegenover de commissie mijn 
dank uit voor het op zeer korte termijn uitbrengen van het eindverslag. 

Alle aanwezige leden van de commissie verzochten mij mijn opvattingen 
te geven over de punten die in de brief van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) dd. 29 december 1982 zijn aangeroerd. In genoemde 
brief refereert de VNG aan enkele stukken van de parlementaire behandeling, 
t.w. het voorlopig verslag (17614, nr. 6, blz.3-4), de memorie van antwoord 
(17 614, nr. 7, blz. 5) en aan de tweede nota van wijziging (17 614, nr. 8). 
Echter, mijns inziens ten onrechte, refereert zij niet aan hetgeen bij de 
plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp over de 
stichtingskostenvergoeding voor dependances en noodlokalen te berde is 
gebracht. In de discussie tussen de Tweede Kamer en de Regering (Hande-
lingen Tweede Kamer blz. 1377-1378 en 1380-1381) is dit onderwerp 
uitvoerig, en naar mijn oordeel, welhaast uitputtend, aan de orde geweest. 
In mijn bijdrage aan de discussie heb ik erop gewezen dat, anders dan de 
VNG meent, reeds uit de memorie van toelichting op het wetsontwerp 
beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. blijkt dat het niet in de 
bedoeling lag zonder meer alle lokalen die op een of andere wijze bij een 
school behoren te vergoeden in het kader van het nieuwe «capaciteitssys-
teem». In die toelichting werd gesteld dat de uitkering in principe zou 
worden gekoppeld aan het aantal rechtstreeks tot de school behorende 
lokalen (Tweede Kamer, 1979-1980, 15803, nr. 3, blz. 19). De nadere 
uitwerking van dat begrip diende uiteraard in het Financiële-Verhoudings-
besluit 1960, dat mede is gebaseerd op artikel 26 van de Financiële-Verhou-
dingswet 1960 te geschieden. Zulks is nog eens expliciet medegedeeld in 
de toelichting op de begroting voor het Gemeentefonds voor 1982 (Tweede 
Kamer, 1981-1982, 17100D, nr. 3, blz. 6). Daarbij werd gesteld dat als 
uitvloeisel van de wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1960 ook het 
Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 zou worden gewijzigd. Met name zou 
daarbij geregeld moeten worden of en in hoeverre een gemeente recht zou 
hebben op vergoeding van lokalen in dependances en van noodlokalen. In 
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de brief van de VNG gaat het om een ombuigingsbeleid dat onder de 
verantwoordelijkheid van drie bewindslieden van vorige kabinetten is 
gevoerd. Bij de keuze van hun maatregelen hebben betrokkenen zich laten 
leiden door de nodige beleidsmatige en juridische zorgvuldigheid. Dat 
besparingen op rijksniveau nadelige repercussies hebben naar een ander 
- in dit geval het gemeentelijk niveau - is een eigenschap die als regel aan 
dit soort maatregelen kleeft. Een tegemoetkoming aan de wensen van de 
VNG zou een structureel gat in de rijksbegroting van ca. f 10 min. veroorzaken. 
Op grond van het bovenstaande ben ik - en met mij de bewindslieden van 
Financiën en van Binnenlandse Zaken - niet bereid tegemoet te komen aan 
de wensen van de VNG. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. refereerden aan de opmerking 
van de VNG dat het «noodzakelijkheidsbeginsel» in strijd zou zijn met de 
letter en de geest van de artikelen 18 en 19 van de Wet beheersing huisves-
tingsvoorzieningen k.o.-l.o. 

Het lijkt mij niet juist artikel 18, dat een wijziging betreft van de Financië-
le-Verhoudingswet 1960, los te zien van die gehele wet. Bezien in de 
context van die wet - en hiermee reageer ik tevens op de opmerking over 
de verhouding tussen de algemene maatregel van bestuur en de wet - zie 
ik met de introductie van het noodzakelijkheidscriterium gebaseerd op 
artikel 26 zeker geen juridische onmogelijkheid of strijd met de wet. Wel is 
het zo dat ten tijde van de totstandkoming van de Wet beheersing huisves-
tingsvoorzieningen k.o.-l.o. geen rekening is - en ook niet kon worden -
gehouden met de situatie waar wij heden ten dage voor staan. Dat neemt 
mijns inziens niet weg dat latere activiteiten van de wetgever of het bestuur 
- mits binnen het wettelijk kader - mogelijk zijn. Met andere woorden: de 
stelling van de VNG dat in dit concrete geval de algemene maatregel van 
bestuur van hogere juridische orde zou zijn dan de wet op grond waarvan 
deze is uitgevaardigd, acht ik beslist onjuist. In dit kader heb ik er, in 
aansluiting op het voorgaande, behoefte aan op één opmerking uit de brief 
van de VNG waarnaar niet uitdrukkelijk wordt gevraagd, in te gaan. De 
interpretatie door de VNG (blz. 4 van de brief) van mijn opmerking dat 
eventuele terugwerkende kracht in dit geval overigens meer formele dan 
materiële betekenis zou hebben (17614, nr. 7, blz. 5) kan ik niet onderschrij-
ven. Mijn opmerking dient te worden gezien tegen de achtergrond van het 
feit dat het destijds voorgenomen beleid ten aanzien van de noodlokalen 
tevoren in een circulaire en in de in het voorgaande reeds aangeduide 
toelichting op de begroting voor het Gemeentefonds voor het dienstjaar 
1981 was aangekondigd. Het niet meer voor vergoeding in aanmerking 
komen van leegstaande lokalen in dependances is overigens een voornemen 
dat eerst met ingang van het uitkeringsjaar 1983 van kracht zal worden. Dit 
heeft dus geen betrekking op de jaren voor 1983. Ik kan echter, gelet op de 
alarmerende toestand van 's Rijks financiën, slechts herhalen dat naar mijn 
mening het verlenen van terugwerkende kracht aan wettelijke maatregelen 
die tevoren zijn aangekondigd, in het kader van een flexibel en slagvaardig 
bestuur, noodzakelijk kan zijn. Ik stel daarbij met nadruk dat dit, zo enigszins 
mogelijk, dient te worden vermeden. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
G. van Leijenhorst 
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