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565), de Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 
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het lager onderwijs 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot 
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. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 29 september 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het 

oog op de invoering van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1981, 468) 
reeds nu te komen tot overneming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds 
met betrekking tot het lager onderwijs door de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen; 

dat in verband met de overneming van de uitkeringen uit het Gemeente-
fonds wijzigingen in de Lager-onderwijswet 1920 en enige andere wetten 
dienen te worden aangebracht; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

In de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

S-O+W 
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A 

Artikel 13, zevende lid, vervalt. 

B 

Na artikel 128 wordt ingevoegd Titel Va, luidende: 

TITEL Va 

Bepalingen betreffende uitkering van het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van het lager onderwijs 

Artikel 128bis 

1. Het Rijk doet jaarlijks aan elke gemeente een uitkering ter bestrijding 
van de door de gemeente te dragen kosten van het openbaar en bijzonder 
gewoon lager onderwijs en het buitengewoon onderwijs. 

2. De uitkering bestaat, voor zover zij betreft het gewoon lager onderwijs, 
uit de volgende onderdelen: 

a. voor de uitgaven, betrekking hebbend op het stichten en inrichten van 
schoolgebouwen, op het huren van schoolgebouwen, op erfpacht of ander 
zakelijk beschikkingsrecht, op uitbreiding, verbouwing, herstel, voor zover 
niet gewoon onderhoud betreffende en verandering van inrichting van de 
gebouwen, op aanschaffing van schoolmeubelen, op aanschaffing van 
leer- en hulpmiddelen en schoolbehoeften, voor zover die aanschaffing niet 
strekt ter vervanging van leer- en hulpmiddelen, die ten gevolge van 
langdurig gebruik niet meer kunnen worden gebruikt, of tot aanvulling van 
de voorraad schoolbehoeften in verband met de vermindering door het 
gebruik, en op het verzekeren der schoolgebouwen, een jaarlijks door Onze 
minister, de Raad voor de gemeentefinanciën gehoord, vast te stellen 
bedrag per lokaal per jaar, dat wordt bepaald met inachtneming van het 
jaar, waarin de lokalen zijn gesticht, welk bedrag voor de stichtingsjaren 
1980 en volgende wordt gedifferentieerd naar bouwaard en nieuwbouw of 
vervangende bouw, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regels; 

b. voorde uitgaven, betrekking hebbend op het onderhoud, de verlichting, 
de verwarming en het schoonhouden van de schoolgebouwen, een 
jaarlijks door Onze minister, de Raad voor de gemeentefinanciën gehoord, 
vast te stellen bedrag per lokaal, dat wordt gedifferentieerd naar de mate 
van de noodzakelijkheid van het gebruik door het gewoon lager onderwijs 
volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels; 

c. voor de uitgaven, betrekking hebbend op het onderhoud van de 
schoolmeubelen, de leer- en hulpmiddelen en de schoolbehoeften, op 
aanschaffing van leer- en hulpmiddelen en schoolbehoeften, voor zover die 
aanschaffing strekt ter vervanging van leer- en hulpmiddelen, die ten 
gevolge van langdurig gebruik niet meer kunnen worden gebruikt, of tot 
aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de 
vermindering door gebruik, en op alle andere uitgaven ten behoeve van 
het onderwijs, een jaarlijks door Onze minister, de Raad voor de gemeente-
financiën gehoord, vast te stellen bedrag per leerling, die de in de gemeente 
gelegen school of scholen bezoekt; 

d. voor de uitgaven, betrekking hebbend op het stichten en inrichten van 
gymnastieklokalen, op het huren van gymnastieklokalen, op erfpacht of 
ander zakelijk beschikkingsrecht, op uitbreiding, verbouwing, herstel en 
verandering van inrichting van de lokalen, op aanschaffing van leer- en 
hulpmiddelen, op het verzekeren der lokalen, op het onderhoud, de 
verlichting, de verwarming en het schoonhouden van de lokalen en op het 
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onderhoud van de leer- en hulpmiddelen, een jaarlijks door Onze minister, 
de Raad voor de gemeentefinanciën gehoord, vast te stellen bedrag per 
jaar per in gebruik zijnd lokaal, een en ander volgens bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen regels. 

3. Het aantal lokalen waarvoor een uitkering krachtens het tweede lid 
onder a en b kan worden verkregen, wordt voor elke school bepaald aan de 
hand van de op 16 oktober van het uitkeringsjaar bij de school behorende 
lokalen, uitgezonderd de lokalen die bij derden in gebruik zijn. Voor 
laatstbedoelde lokalen kan Onze minister, de Raad voor de gemeentefinan-
ciën gehoord, een uitkering als bedoeld in het tweede lid onder a, verstrekken. 

4. Voor de toepassing van het tweede lid wordt het aantal leerlingen 
gesteld op het gemiddelde aantal leerlingen dat op 16 januari, 16 april en 
16 oktober van het desbetreffende jaar als werkelijk schoolgaand bekend 
staat. 

5. De uitkering bestaat, voor zover zij betreft het buitengewoon onderwijs, 
voor elke gemeente, waar zich één of meer scholen voor buitengewoon 
onderwijs bevinden, uit het bedrag van de in het desbetreffende uitkerings-
jaar netto ten laste van de gewone dienst van de gemeente, of van de 
overeenkomstig een gemeenschappelijke regeling samenwerkende 
gemeenten, gebleven kosten van die school of die scholen, voor zover 
Onze minister deze kosten noodzakelijk acht. 

Artikel 128ter 

Het Rijk doet jaarlijks aan elke gemeente een uitkering ten bedrage van 
80 procent van de over het met het uitkeringsjaar overeenkomende jaar 
netto ten laste van de rekening van de gewone dienst gebleven kosten die 
voortvloeien uit de toepassing van artikel 13. 

Artikel 128quater 

Het Rijk doet op de vijftiende van elke maand van het uitkeringsjaar voor 
de in de artikelen 128bis, eerste lid, en 128ter bedoelde uitkering aan de 
gemeenten voorlopige uitkeringen tot een twaalfde gedeelte van het 
bedrag, waarop zij vermoedelijk over dat jaar recht hebben. 

Artikel 128quinquies 

Bij algemene maatregel van bestuur worden, de Raad voor de gemeente-
financiën gehoord, nadere voorschriften gegeven ter uitvoering van deze 
titel. 

ARTIKEL II 

In de Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 217) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

In artikel 4 vervalt onderdeel b en de letteraanduiding voor onderdeel a; 
de puntkomma aan het slot van laatstbedoeld onderdeel wordt vervangen 
door een punt. 

B 

Artikel 5 vervalt. 
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c 

Artikel 17, eerste volzin, vervalt. 

D 

Artikel 27, derde lid onder a, vervalt. 

ARTIKEL III 

In de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

A 

In artikel 7a, vierde lid, vervalt: of uit het Gemeentefonds. 

B 

Artikel 7c, vierde lid, wordt gelezen: 
4. Artikel 128bis, vijfde lid. van de Lager-onderwijswet 1920, is mede van 

toepassing op een experimentele school voor buitengewoon onderwijs, als 
bedoeld in het eerste lid. 

ARTIKEL IV 

In de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. (Stb. 1981, 383) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

1. In artikel 1 worden in de definitie van «verbouwing» indien het betreft 
een gebouw van een school voor kleuteronderwijs of voor gewoon lager 
onderwijs, de woorden «of de artikelen 4, derde lid, dan wel 7, zevende lid, 
van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960,» vervangen door: of de 
algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 128bis, tweede lid, en 
artikel 128quinquies van de Lager-onderwijswet 1920. 

2. In artikel 1 vervallen in de definitie van «verbouwing» indien het 
betreft een gebouw van een school voor buitengewoon onderwijs de 
woorden «in overleg met Onze ministers van Financiën en van Binnenlandse 
Zaken». 

3. In artikel 1 worden in de definitie van «vergoeding» de woorden «of 
artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet 1960» vervangen door: of 
artikel 128bis van de Lager-onderwijswet 1920. 

B 

In artikel 4, tweede lid, worden de woorden «als bedoeld in artikel 7, 
vijfde Hd, van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960» vervangen door: als 
bedoeld in de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 128bis en 
artikel 128quinquies van de Lager-onderwijswet 1920. 

ARTIKEL V 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 
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ARTIKEL VI 

De bij of krachtens de Financiële-Verhoudingswet 1960 voor uitkeringen 
uit het Gemeentefonds voor het gewoon lager onderwijs en het buitenge-
woon onderwijs gegeven voorschriften voor de uitkeringsjaren voorafgaand 
aan het in Artikel V bedoelde tijdstip, blijven van kracht ten aanzien van de 
op dat tijdstip nog niet definitief vastgestelde en verrekende uitkeringen uit 
dat fonds over die jaren. Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen 
is belast met de uitvoering van het bepaalde in de eerste volzin. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 

De Ministervan Financiën, 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
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