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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 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Met het ontwerp van wet wordt beoogd om ten aanzien van de uitkeringen 
aan de gemeenten voor het lager onderwijs te komen tot een situatie 
waarbij - in overeenstemming met de regeling in het kleuteronderwijs - de 
verantwoordelijkheid voor het beleid en de bekostiging daarvan in een 
hand berusten. In concreto betekent dit dat, na aanvaarding van dit 
ontwerp van wet, de uitkeringen aan de gemeenten voor het lager onderwijs 
niet meer afkomstig zullen zijn uit het voor dat doel uit de begroting van 
Binnenlandse Zaken gevoede Gemeentefonds, waarover de ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën het beheer voeren, doch uit de 
begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Hiermede wordt bovenbedoeld 
beginsel verwezenlijkt, terwijl bovendien een regeling tot stand komt die in 
de lijn ligt van het bepaalde in de Wet op het basisonderwijs. Zoals bekend, 
zal bij inwerkingtreding van laatstgenoemde wet de verantwoordelijkheid 
voor beleid en bekostiging berusten bij de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

De datum van inwerkingtreding zal bij Koninklijk besluit worden bepaald. 
Wij streven ernaar die datum in ieder geval ruim voor de inwerkingtreding 
van de Wet op het basisonderwijs te laten plaatsvinden, zodat in het 
organisatorische vlak alle maatregelen die gepaard gaan met de overheve-
ling van de bedoelde uitkeringen, kunnen worden getroffen zonder dat de 
invoering van de Wet op het basisonderwijs, die daarna plaatsvindt, extra 
wordt belast. Er zal dan immers bij het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen reeds de nodige ervaring zijn opgedaan. De voorgestelde 
wijziging behelst in feite slechts een «loketverschuiving». In het vergoe-
dingssysteem, zoals neergelegd in de Financiële-Verhoudingswet 1960, 
worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 

De spreiding van beide operaties zal, naar wij stellig verwachten, zowel 
de overheveling van de uitkeringen als de invoering van de Wet op het 
basisonderwijs ten goede komen. 
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De artikelen 

ARTIKEL I 

Artikel 128bis 

De tekst van dit artikel is gelijk aan artikel 5 van de Financiële-Verhou-
dingswet 1960, zij het dat de zinsnede «uit het fonds wordt jaarlijks aan 
elke gemeente een uitkering gedaan» wordt vervangen door: «Het Rijk 
doet jaarlijks aan elke gemeente een uitkering» en de woorden «Onze 
ministers in overleg met Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen» 
zijn vervangen door: «Onze minister». Het is de bedoeling om in het 
uitvoeringsbesluit te bepalen, zoals ook op basis van de Financiële-Verhou-
dingswet 1960 in artikel 10 van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 
(Stb. 1963, 81) was geregeld, dat voor het gewoon lager onderwijs vóór 1 
juli van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar voorlopige bedragen 
zullen worden vastgesteld. 

Na enige tijd vindt vaststelling van de definitieve bedragen, waarover de 
Raad voor de gemeentefinanciën zal worden gehoord, plaats. Voor het 
buitengewoon onderwijs zullen de gemeenten eveneens tijdig op de 
hoogte worden gesteld door middel van een circulaire - waarover de Raad 
voor de gemeentefinanciën wordt gehoord - welke kostencategorieen voor 
vergoeding in aanmerking zullen komen en tot welke hoogte dit het geval 
zal zijn. 

Op dit moment is in voorbereiding een ontwerp van wet tot wijziging van 
de Lager-onderwijswet 1920 dat er onder meer toe strekt dat op beperkte 
wijze ook onderwijs in niet in die wet geregelde vakken kan worden 
gegeven. Als deze wetswijziging tot stand komt, zal dit een technische 
bijstelling van artikel 128bis tot gevolg hebben. 

Artikel 128ter 

Dit artikel is materieel gelijk aan artikel 6 van de Financiële-Verhoudingswet 
1960 juncto artikel 14 van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 voor 
zover het betreft de kosten die voortvloeien uit artikel 13 van de Lager-
onderwijswet 1920. Evenals in artikel 128bis het geval is, wordt de zinsnede 
«uit het fonds wordt jaarlijks aan elke gemeente een uitkering gedaan» 
vervangen. Vermeld artikel 6 moet overigens voorlopig nog gehandhaafd 
blijven voor de afwikkeling van de integratie van een deel van de uitkering 
sociale zorg in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, die gefaseerd 
in 1981 en 1982 plaatsvindt. 

Artikel 128quater 

Dit artikel is gelijk aan artikel 17, eerste volzin, van de Financiële-Verhou-
dingswet 1960. 

Artikel 128quinquies 

Dit artikel is de pendant van artikel 26 van de Financiële-Verhoudingswet 
1960. Na aanvaarding van het voorliggende wetsontwerp zullen de bepalin-
gen van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 die betrekking hebben op 
de uitkering lager onderwijs worden overgenomen in een afzonderlijke 
algemene maatregel van bestuur, op te stellen onder verantwoordelijkheid 
van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 
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ARTIKEL IV 

In de wijzigingen onder A1 en A2 is een verwijzing opgenomen naar de 
algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 128bis, tweede lid, en 
artikel 128quinquies van de Lager-onderwijswet 1920. Daarmede wordt 
gedoeld op de bepalingen in de te ontwerpen algemene maatregel van 
bestuur die het equivalent zullen zijn van de artikelen 4, derde lid, en 7, 
zevende lid, van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960. 

ARTIKEL VI 

Deze bepaling beoogt buiten twijfel te stellen dat ook de onderwijsuitke-
ringen aan de gemeenten over aan het tijdstip van overgang van deze taak 
naar het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voorafgaande jaren 
- voor zover afwikkeling daarvan nog niet heeft plaatsgevonden - op grond 
van de destijds geldende regelingen zullen worden verzorgd door de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen. Op de begroting van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken zullen na de inwerkingtreding van deze 
wet daarvoor derhalve geen gelden meer worden gereserveerd. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
A. J. Hermes 

De Ministervan Financiën, a.i. 
J. C. Terlouw 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
M. G.Rood 
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