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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 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET ONTWERP VAN WET EN VAN DE 
MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

I. ONTWERP VAN WET 

Het intitulé luidde: 
Wet van tot wijziging 

van de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 
1974, 565), de Financiële-Verhoudings-
wet 1960 (Stb. 1961, 217), de Experi-
mentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370) 
en de Wet beheersing huisvestings-
voorzieningen k.o.-l.o. (Stb. 1981, 383) 

De tweede overweging in de 
considerans luidde: 

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

In artikel II was geen onderdeel D 
opgenomen. 

ARTIKEL VI 

De bij of krachtens de Financiële-Ver-
houdingswet 1960 voor uitkeringen 
uit het Gemeentefonds voor het 
gewoon lager onderwijs en het 
buitengewoon onderwijs gegeven 
voorschriften voor de uitkeringsjaren 
voorafgaand aan het in Artikel III 
bedoelde ti jdstip, blijven van kracht 
ten aanzien van de op dat ti jdstip nog 
niet definitief vastgestelde en verre-
kende 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. 

II. MEMORIE VAN TOELICHTING 

De artikelen. Artikel I, artikel 128bis, 
eerste volzin 

De tekst van dit artikel is, behoudens 
enkele wijzigingen van technische 
aard, gelijk aan artikel 5 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960. 

De artikelen. Artikel I, artikel 128ter 

Artikel 128ter 

Dit artikel is materieel gelijk aan 
artikel 6 van de Financiële-Verhou-
dingswet 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. 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 Gemeen-
tefonds, die gefaseerd in 1981 en 1982 
plaatsvindt. 
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