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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 

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 2 juli 
1982, no. 133, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan de eerste 
ondergetekende te doen toekomen. 

Wij hebben de eer U dit advies 
gedateerd 9 augustus 1982, no. 
2340/08/8229, hierbij aan te bieden. 

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 Wet op het basisonderwijs, 
in met de strekking en, in het 
algemeen, ook met de inhoud van het 
wetsvoorstel. 

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. Met de Raad 
zijn wi j het uiteraard eens dat het 
wetsontwerp een verschuiving van 
ministeriële verantwoordelijkheden 
betekent en zulks ligt, naar het ons 
voorkomt, in het eerste gedeelte van 

Aan de Koning in 

's-Gravenhage, 3 september 1982 

het Algemeen deel van de memorie 
van toelichting besloten. Naast deze 
formele wijziging brengt het wets-
ontwerp materieel voor de betrokke-
nen geen wijzigingen met zich en wi j 
achten de typering «loketverschui-
ving» dan ook naar de belanghebben-
den toe juist. 

2. Aangezien de voorgestelde titel 
Va van de Lager-onderwijswet 1920 
niet ter zake van de krachtens die titel 
te nemen beschikkingen in een 
beroepsbepaling voorziet, rijst bij de 
Raad, mede gelet op de toekomstige 
(overgangs)wetgeving met betrekking 
tot het basisonderwijs, de vraag of het 
niet wenselijk is tegen deze beschik-
kingen beroep op de Kroon open te 
stellen. Op grond van het bepaalde in 
artikel 21, tweede l id, van het Finan-
ciële-Verhoudingsbesluit 1960 staat 
op dit moment tegen de overeenkom-
stige beschikkingen op grond van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 geen 
beroep open. Voor de betrekkelijk 
korte periode waarin titel Va van de 
Lager-onderwijswet 1920 zal gelden, 
achten wij het, gegeven het uitgangs-
punt van het wetsontwerp om geen 
materiële wijzigingen in de regeling 
aan te brengen, niet zinvol om het 
voorstel van de Raad in dezen te 
volgen. Zulks levert, naar het ons 
voorkomt, geen strijdigheid op met 
het ontwerp van Overgangswet Wet 
op het basisonderwijs. Met het van 

kracht worden van de Wet op het 
basisonderwijs zal daarentegen een 
nieuwe regeling van kracht worden en 
treedt ook, voor wat betreft het 
beroepsregime, een nieuwe situatie 
in. 

3. Overeenkomstig het advies van 
de Raad is in het intitulé van het 
wetsontwerp een materiële aandui-
ding opgenomen van het onderwerp 
der voorgestelde regeling. 

4. In de considerans van het 
voorliggende wetsontwerp hebben 
wi j , zoals de Raad adviseert, in de 
tweede alinea voor de woorden 
«enige andere wetten» ingevoegd: de 
Lager-onderwijswet 1920 en. 

5. Bij de Raad is 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 

Op zich zelf is het, naar onze 
mening, niet gebruikelijk om in reeds 
uitgewerkte slot- en overgangsbepalin-
gen van wetten onderdelen te laten 
vervallen, doch nu zoals de Raad 
opmerkt, de banden tussen de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 en 
de bekostiging van het lager onderwijs 
worden verbroken, hebben wi j aan 
het voorstel van de Raad gevolg 
gegeven. 
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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 lid 
onder d van artikel 128bis bedoelde 
algemene maatregel van bestuur. 
Aangezien de eerste ondergetekende 
voornemens is voordrachten te doen 
om de algemene maatregelen van 
bestuur op grond van de artikelen 
128bis en 128quinquies van de 
Lager-onderwijswet 1920 samen te 
voegen, is er de voorkeur aan gegeven 
de ruimere omschrijving van de 
algemene maatregel van bestuur te 
handhaven. 

7. De Raad wijst er terecht op dat in 
artikel VI van het wetsontwerp 
beoogd wordt te verwijzen naar het in 
artikel V bedoelde ti jdstip, zodat wi j 
de tekst van het eerstgenoemde 
artikel hebben aangepast. 

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. In zijn genoemd advies heeft 
de Raad voor de gemeentefinanciën 
ervoor gepleit de gelden voor de 
zogenaamde randvoorzieningen 
buiten de overname te houden, 
omdat de beleidsbepaling ten aanzien 
van de besteding van de desbetreffen-
de gelden niet zozeer door het Rijk, 
doch geheel of in overwegende mate 
door de gemeenten zou geschieden. 
De desbetreffende gelden zouden 
naar de mening van de Raad voor de 
gemeentefinanciën moeten worden 
toegevoegd aan de algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds. De Raad van 
State heeft geadviseerd ter zake een 
beschouwing op te nemen in de 
memorie van toelichting. Wij zouden 
daarvan wil ien afzien, aangezien de 
onderhavige problematiek naar 
verwachting per 1 januari a.s., de 
beoogde datum van inwerkingtreding 
van dit ontwerp, iedere praktische 
betekenis verloren zal hebben, nu in 
het kader van de beleidsombuigingen 
met betrekking tot de vergoedingen 
uit het Gemeentefonds, het voorne-
men bestaat de onderhavige post 
geheel te laten vervallen. Dit beleids-
voornemen is in de circulaire van de 
derde ondergetekende van 4 augustus 
1982, kenmerk FV 82/U705, inmiddels 
aan de gemeentebesturen bekendge-
maakt. 

9. Het verdient aanbeveling, aldus 
de Raad, in de toelichting op de 
voorgestelde artikelen 128bis tot en 
met 128quinquiesvan deLager-onder-
wijswet 1920 een aanduiding te geven 
van de aard van de technische 
wijzigingen die daarin ten opzichte 
van de bepalingen uit de Financiële-
Verhoudingswet 1960 zijn aange-
bracht. Ten slotte ware volledigheids-
halve te verwijzen naar de meest 
recente wetten, houdende wijzigingen 
van de artikelen 5, 6 en 7 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960. Wij 
hebben de memorie van toelichting 
naar aanleiding van de eerste opmer-
king van de Raad uitgebreid. Aange-
zien de tweede voorgestelde aanvul-
ling naar onze mening voor de beoor-
deling van het wetsontwerp geen 
relevante informatie toevoegt, hebben 
wij gemeend de Raad in dezen niet te 
moeten volgen. 

Wij veroorloven ons U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde gewijzig-
de ontwerp van wet en de overeenkom-
stig het vorenstaande gewijzigde 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen 
A. J . Hermes 

De Minister van Financiën, a.i. 
J . C. Terlouw 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
M. G.Rood 
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