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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 

B ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 2 juli 1982, 
no. 132, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, de 
Minister van Financiën en de Minister 
van Binnenlandse Zaken, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een wetsontwerp met 
memorie van toelichting 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). 

1. De Raad van State stemt, gelet 
op de memorie van toelichting 
alsmede op hetgeen met betrekking 
tot deze aangelegenheid is betoogd in 
de toelichting op de mede bij de Raad 
aanhangig gemaakte ontwerp-Over-
gangswet op het basisonderwijs, in 
met de strekking en, in het algemeen, 
ook met de inhoud van het wetsvoor-
stel. Het is de Raad evenwel opgevallen 
dat in de toelichting onder «Algemeen» 
wordt opgemerkt dat de voorgestelde 
wijziging in feite slechts een «loketver-
schuiving» behelst. Het college vraagt 
zich af of aldus de aard van de 
wijziging wel geheel juist is getypeerd, 
nu zij toch ten minste ook medebrengt 
een verschuiving van ministeriële 
verantwoordelijkheden. 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 9 augustus 1982 

2. De voorgestelde titel Va van de 
Lager-onderwijswet 1920 voorziet ter 
zake van de krachtens die titel te 
nemen beschikkingen niet in een 
beroepsbepaling. Mede gelet op de 
toekomstige (overgangs)wetgeving 
met betrekking tot het basisonderwijs, 
rijst de vraag of het niet wenselijk is 
tegen deze beschikkingen beroep op 
de Kroon open te stellen. 

3. De Raad geeft voorts in overwe-
ging in het intitulé van het voorl iggen-
de wetsontwerp, overeenkomstig 
punt 3 van de Aanwijzingen inzake de 
wetgevingstechniek, een materiële 
aanduiding op te nemen van het 
onderwerp der voorgestelde regeling. 

4. Ter zake van de considerans van 
het voorliggende wetsontwerp merkt 
het college op dat het hem wenselijk 
voorkomt in de tweede alinea daarvan 
voor de woorden «enige andere 
wetten» in te voegen: de Lager-onder-
wijswet 1920 en. 

5. Nu de band tussen de bepalingen 
van de Financiële-Verhoudingswet 
1960 en de bekostiging van het lager 
onderwijs wordt verbroken, is bij de 
Raad de vraag gerezen of het, mede 
ter voorkoming van misverstanden, 
niet wenselijk zou zijn, ook onderdeel 
a van artikel 27, derde lid, van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 
thans te schrappen. In dit verband 

merkt het college op dat evenbedoelde 
schrapping niet zal leiden tot herleving 
van de oude bepalingen (vergelijk het 
gestelde in punt 49 van de Aanwijzin-
gen inzake de wetgevingstechniek). 

6. In verband met de beperkte 
strekking van artikel 4 van de Wet 
beheersing huisvestingsvoorzieningen 
k.o.-l.o., kan naar de mening van het 
college in de krachtens artikel IV, 
onderdeel B, van het ontwerp in het 
tweede lid van eerstgenoemd artikel 
in te voegen zinsnede verwezen 
worden naar de in het tweede l id, 
onder d, van artikel 128bis bedoelde 
algemene maatregel van bestuur. 

7. Het komt de Raad voor dat in 
artikel VI van het wetsontwerp 
beoogd wordt te verwijzen naar het in 
artikel V bedoelde ti jdstip, zijnde de 
datum waarop de voorgestelde 
regeling in werking zal treden. 

8. In de memorie van toelichting 
heeft het college een passage gemist, 
waarin wordt ingegaan op het advies 
van de Raad voor de gemeentefinan-
ciën van 16 februari 1982, 16 RGF 
128/22. Het is wenselijk dat in het 
algemene gedeelte van de toelichting 
alsnog aandacht wordt besteed aan 
dat advies. 

9. Het verdient aanbeveling in de 
toelichting op de voorgestelde 
artikelen 128bis tot en met 128quin-
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quies van de Lager-onderwijswet 
1920 een aanduiding te geven van de 
aard van de technische wijzigingen 
die daarin ten opzichte van de 
bepalingen uit de Financiële-Verhou-
dingswet 1960 zijn aangebracht. Ten 
slotte ware volledigheidshalve te 
verwijzen naar de meest recente 
wetten, houdende wijziging van de 
artikelen 5, 6 en 7 van de Financiële-
Verhoudingswet 1960. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 


