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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. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP-

PEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 26 oktober 1982 
Op 29 september 1982 is bij uw Kamer aanhangig gemaakt het wets-

ontwerp 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. (1981, 383) inzake uitkeringen met betrekking tot het lager onderwijs 
(17614). Bij de memorie van toelichting van dat wetsontwerp was ten 
onrechte niet als bijlage het desbetreffende advies van de Onderwijsraad 
gevoegd. Ik doe u derhalve dit advies dd. 23 februari 1982 alsnog toekomen. 

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

ADVIES VAN DE ONDERWIJSRAAD 

Aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 

's-Gravenhage, 23 februari 1982 

In antwoord op bovenvermeld schrijven, dat mede namens de Staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken en de Minister van Financiën werd 
verzonden, bericht de Derde Afdeling van de Onderwijsraad u, dat overne-
ming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds met betrekking tot het 
lager onderwijs door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen haar 
met het oog op de komende invoering van de Wet op het basisonderwijs 
als een logische stap voorkomt. 

De afdeling merkt daarbij op, dat zij wel begrip heeft voor de wens, geuit 
in het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën (spoedshalve heeft 
de afdeling daar ondershands kennis van genomen) om de zogenaamde 
randvoorzieningen buiten die overneming te houden, maar dat zij die wens 
niet onderschrijft. Naar de mening van de afdeling is het niet goed mogelijk 
voor de randvoorzieningen een uitzondering te maken op grond van het 
feit, dat het beleid ten aanzien daarvan geheel of in overwegende mate tot 
de verantwoordelijkheid van de gemeenten behoort. Datzelfde argument 
kan immers ook ten aanzien van andere posten worden aangevoerd. De 
Minister zal bij het vaststellen van de verschillende bedragen weliswaar 
zekere normen hanteren, doch naar het oordeel van de afdeling zijn de 
gemeenten volledig vrij om bij de vaststelling van het bedrag per leerling 
op grond van artikel 55bis of als openbaar onderwijs in een gemeente 
ontbreekt, op grond van artikel 101, vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 
1920 van die normen afte wijken. Die normen zijn immers geen uitgangspunt 
bij de vaststelling van het bedrag per leerling, doch de kosten van het 
openbaar onderwijs resp. de redelijke behoeften van een in normale 
omstandigheden verkerende school. Naar de mening van de afdeling is 
hierbij duidelijk sprake van een eigen beleid en een eigen verantwoordelijk-
heid van de gemeenten. 

De afdeling is het wel eens met de Raad voor de gemeentefinanciën, dat 
de slechte ervaringen met betrekking tot de vaststelling van de kosten voor 
het kleuteronderwijs door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
nopen tot bezinning. Twee zaken lijken daarbij met name van belang, te 
weten: een tijdige vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 128bis, 
en een voldoende niveau van die bedragen. 

Ten slotte wijst de afdeling er nog op, dat de toelichting bij artikel 128ter 
haars inziens niet juist is. De verwijzing naar artikel 6 van de Financiële-
Verhoudingswet 1960 bevreemdt haar in ieder geval zeer, aangezien dat 
artikel reeds krachtens de wet van 24 december 1970, Stb. 608, is vervallen. 
Bedoeld zal zijn te verwijzen naar artikel 7. Zelfs dan is de toelichting echter 
niet correct, aangezien bedoeld artikel 7 veel meer omvat dan alleen de 
kosten van de uitvoering van artikel 13 van de Lager-onderwijswet 1920. De 
bewering dat artikel 128ter materieel gelijk is aan artikel 6 (lees: 7) van de 
Financiële-Verhoudingswet, juncto artikel 14 van het Financiële-Verhou-
dingsbesluit 1960, verdient derhalve heroverweging. 

De afdeling adviseert u gelet op het voorgaande een wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920 en de Financiële-Verhoudingswet 1960 als in het 
voorliggende ontwerp bedoeld te bevorderen. Zij vertrouwt er daarbij op, 
dat met haar opmerkingen rekening zal worden gehouden bij het opstellen 
van het definitieve bij de Staten-Generaal in te dienen wetsontwerp. 

Namens de afdeling voornoemd, 

I. A. Diepenhorst, voorzitter 
H. Drop, secretaris 
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