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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 18 november 1982 

De vaste Commissie voor Onderwi js en Wetenschappen1 heeft 
de eer als volgt verslag uit te brengen over haar voor lopige bevindingen 
aangaande dit wetsontwerp. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstel l ing van het 
ontwerp van wet kennis genomen. In beginsel w i lden zij het voorstel 
positief tegemoet t reden. Wel hadden zij nog enkele vragen. 

De aan het w o o r d zijnde leden was een zekere inconsequent ie opgeval len 
in het standpunt van de Regering, waar enerzijds in de memor ie van 
toel icht ing word t aangevoerd dat het wenseli jk is de invoering van het 
onderhavige wetsontwerp «ruim voor de inwerk ingtreding van de Wet op 
het basisonderwi js te laten plaatsvinden, zodat in het organisatorische vlak 
alle maatregelen die gepaard gaan met de overhevel ing van de bedoelde 
uitkeringen, kunnen worden getroffen», terwi j l anderzijds in reactie op 
opmerk ingen ter zake van de Raad van State de invoer ing van een beroeps-
bepaling als in de Wet op het basisonderwijs is voorzien, word t afgewezen. 

Zou het niet wensel i jk zi jn, zo vroegen deze leden, voor de invoer ing van 
de Wet op het basisonderwi js ervaring te laten opdoen met de 
procedures ten aanzien van een beroep op de Kroon met betrekking tot het 
voorgestelde ten aanzien van de uitkering van het Rijk aan de gemeenten 
voor de kosten van het lager onderwijs? 

Het was deze leden voor ts opgeval len dat de Regering geen moeite heeft 
wi l len doen om in te gaan op het advies van de Raad voor de gemeentef i -
nanciën van 16 februar i 1982, 16 RFG 128/22, o m de gelden voor de 
zogenaamde randvoorzieningen buiten de overname te houden. In an twoord 
op opmerkingen ter zake van de Raad van State deelt de Regering mee 
geen reden te zien daarop in te gaan «aangezien de onderhavige problema-
tiek per 1 januari a.s.... iedere praktische betekenis verloren zal hebben, nu 
in het kader van de bele idsombuig ingen met betrekking tot de vergoedingen 
uit het Gemeentefonds, het voornemen bestaat de onderhavige post 
geheel te laten verval len». 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden het niet temin op prijs indien de 
Regering zou wi l len ingaan op het voorstel van de Raad voor de gemeente-
f inanciën. De aan het w o o r d zijnde leden hadden wel iswaar kennis genomen 
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van het voornemen van de Regering de bedoelde vergoeding te laten 
vervallen, maar stelden tevens vast dat de Kamer daarin tot heden nog niet 
heeft bewilligd. Zij stelden voorts de vraag of gezien de zoeven genoemde 
opvatting van de Regering instemming met het onderhavige wetsvoorstel 
niet tevens zou inhouden instemming met het voornemen van de Regering 
de bedoelde vergoeding uit het Gemeentefonds ten behoeve van de 
randvoorzieningen te beëindigen. Tot dit laatste waren de leden van de 
P.v.d.A.-fractie niet zonder meer bereid. 

Ten slotte stelden zij de vraag of - nu met ingang van 1983 geen gelden 
voor onderwijsuitkeringen op de begroting van het Departement van 
Binnenlandse Zaken meer worden gereserveerd, - eventuele uitkeringen 
aan gemeenten over de afgelopen jaren zonder meer ten laste komen van 
de begroting van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen dan 
wel extern zullen worden gefinancierd. 

De leden van de C.D.A. fractie constateerden dat het onderhavige 
wetsontwerp een «loketverschuiving» tot doel heeft, waarbij geen inhoude-
lijke wijzigingen worden aangebracht in het vergoedingssysteem van de 
Financiële-Verhoudingswet. 

Deze leden wensten te vernemen welk bedrag per 1983 via de onderwijs-
begroting zal worden uitgekeerd na inwerkingtreding van dit wetsontwerp, 
en welk het corresponderende bedrag was dat in 1982 via het Gemeentefonds 
werd uitgekeerd. 

Op welke wijze is deze post in de meerjarenraming verwerkt? 
Hoe wordt de overgang van een aantal ambtenaren van het Departement 

van Financiën naar dat van Onderwijs en Wetenschappen tot stand gebracht, 
in technisch-organisatorische en rechtspositionele zin? 

Omwille van de personele consequenties hechtten deze leden aan 
spoedige inwerkingtreding van het voorliggende wetsontwerp. 

Het was leden van de fractie van de V.V.D. opgevallen, dat de Raad van 
State in haar advies opmerkte, dat de voorgestelde wijziging ten minste 
ook een verschuiving van de ministeriële verantwoordelijkheden zal 
meebrengen. De Regering antwoordde hierop, dat er inderdaad formeel 
sprake is van een dergelijke verschuiving. De Regering achtte echter 
praktisch gesproken de typering «loketverschuiving» juist. 

Tegen de achtergrond van de voorgestelde bezuinigingen op de onderwijs-
begroting en alle beroering die deze de laatste maanden veroorzaakt 
hebben, gevoegd bij de door het vorige kabinet gehanteerde bezuinigings-
methodiek, achtten deze leden de vrees gerechtvaardigd, dat de verschuiving 
van ministeriële verantwoordelijkheden een grotere betekenis heeft dan 
een louter formele. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
maakte in haar reactie van 10 november 1982, kenmerk 2-6391, gewag van 
haar zorg over de toenemende tekorten op de onderwijsbegrotingen van 
de gemeenten. 

Een nadere toelichting van de Regering op de (mogelijke) gevolgen van 
de verschuiving van de ministeriële verantwoordelijkheden leek genoemde 
leden derhalve gewenst. 

De leden van de fractie van de V.V.D. namen er voorts kennis van, dat in 
de nota van wijziging wordt voorgesteld de inwerkingtreding te doen 
plaats vinden op 1 januari 1983, zonodig met terugwerkende kracht. 

In het advies van de Raad van State (punt 2) wordt de vraag gesteld of 
het niet wenselijk zou zijn een beroepsmogelijkheid op te nemen. In het 
Nader Rapport wordt dat niet zinvol geacht i.v.m. de «betrekkelijk korte 
periode», die ligt tussen datum van inwerkingtreding (derhalve 1 januari 
1983) en het van kracht worden van de Wet op het basisonderwijs. Indien 
de «betrekkelijk korte periode» te lang zou duren, zou de suggestie van de 
Raad van State toch overwogen moeten worden. 

Derhalve vroegen de eerdergenoemde leden zich af of de Regering kan 
aangeven hoe lang deze periode vermoedelijk zal zijn. 
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De leden van de V.V.D.-fractie stelden het voorts op prijs als de Regering 
nog nader in zou gaan op de opmerkingen van de Onderwijsraad m.b.t. het 
maken van een uitzondering voor de randvoorzieningen. 

Ten slotte vroegen zij de Regering aan te geven of er in het algemeen 
financiële consequenties aan voorliggend wetsontwerp verbanden zullen 
zijn, en zo ja, welke, 

Kennisname van dit wetsontwerp bracht de leden van de D'66-fractie tot 
de constatering, dat hiermee een logisch gevolg van het aannemen van de 
Wet op het basisonderwijs in het geding is. 

Zij konden zich er dan ook grotendeels mee verenigen. Slechts op enige 
min of meer technische punten wensten zij de Regering nader te ondervra-
gen. 

Zo vroegen zij, ingaande op suggesties van de kant van de Raad van 
State en de Raad voor de gemeentefinanciën aangaande de randvoorzie-
ningen buitengewoon onderwijs, welke consequenties er voor dit wetsont-
werp zouden zijn, indien het regeringsvoornemen «de onderhavige post 
geheel te laten vervallen», door de Kamer niet zou worden gevolgd. Zij 
wensten op dit moment in het kader van dit ontwerp van wet daar nog 
geen uitspraak over te doen. 

De D'66-fractie had met enige bevreemding geconstateerd, dat de 
opmerkingen van de Onderwijsraad aangaande artikel 6 van de Financiële-
Verhoudingswet 1960, geen enkele reactie bij de Regering hebben opge-
roepen. Zij wenste daar alsnog opheldering over te krijgen. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling 
en met instemming kennisgenomen van de onderhavige wetswijziging. Zij 
zouden willen volstaan met het stellen van nog enkele nadere vragen. 

Waarop is de verwachting gebaseerd dat de spreiding van beide operaties 
zowel de overheveling van de uitkeringen als de invoering van de Wet op 
het basisonderwijs ten goede zal komen? 

Met betrekking tot het buitengewoon onderwijs rees de vraag welke 
kostencategorieën niet voor vergoeding in aanmerking zullen komen, en 
tot welke hoogte dit het geval zou kunnen zijn? 

Wanneer kan de afronding van de voorbereiding van het 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, tegemoet worden gezien? Om welke vakken 
en welke beperkingen zal het hierbij gaan? 

Wanneer zullen 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, redactioneel 
bekend worden gemaakt? 

ARTIKELEN 

ARTIKEL I 

B 

Titel Va 

Artikel 128bis 

Blijkens de toelichting is artikel 128bis vrijwel gelijk aan artikel 5 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960, behoudens een technische bijstelling. Dit 
artikel 5 zal komen te vervallen. In dit verband was de aandacht van de 
leden van de P.v.d.A.-fractie gevallen op een bijdrage van drs. A. C. Toet in 
«DE NEDERLANDSE GEMEENTE» van 22 oktober 1982, waarin de auteurde 
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Regering ervan beschuldigt de wetgevende bevoegdheden van het parle-
ment met voeten te treden, door via een wijziging van artikel 4, eerste lid, 
van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 het begrip «lokaal» zo te 
herinterpreteren dat de stichtingskostenvergoeding niet langer wordt 
gedifferentieerd naar de mate van noodzakelijkheid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden hierop graag een reactie van de 
Regering vernemen. Zij waren na het lezen van bedoelde bijdrage in «DE 
NEDERLANDSE GEMEENTE» te meer in twijfel gebracht omtrent de 
bedoeling van de Regering door middel van het onderhavige wetsontwerp 
uitsluitend een «loketverschuiving» te bereiken. 

In dit verband herinnerden de aan het woord zijnde leden ook aan de 
opmerkingen die ter zake van artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet 
door het toenmalige lid van de Eerste Kamer de heer Kolthoff zijn gemaakt. 
(Zie: Handelingen van de Eerste Kamer, 1979, 3 juli, blz. 1252). 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen op welktijdstip de gemeenten 
de genoemde circulaire tegemoet zouden kunnen zien, die betrekking heeft 
op de vergoedingen voor het buitengewoon onderwijs. 

De leden van de D'66-fractie vroegen of het niet wenselijk is, gezien het 
voornemen van de Regering, verwoord op blz. 6 van het Nader Rapport 
over de Algemene Maatregelen van Bestuur ex. artikel 128bis en 128 
quinquies samen te voegen, artikel 128 quinquies zo te refraseren, dat het 
duidelijk is, dat er één AMvB komt die de hele titel Va bestrijkt. 

Artikel 128ter 

Het had de leden van de P.v.d.A.-fractie verbaasd dat van de zijde van de 
Regering in het geheel niet lijkt te zijn ingegaan op de opmerkingen van de 
Onderwijsraad in de voorlaatste alinea van haar commentaar, waar op een 
mogelijke onjuistheid wordt gewezen. Deze leden zouden ter zake graag 
opheldering verkrijgen. 

Het nieuwe artikel 128ter van de Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt dat 
het Rijk 80% van de netto, ten laste van de gemeenten gebleven, kosten op 
grond van artikel 13 van dezelfde wet vergoedt, zo merkte de S.G.P.-fractie 
op. Dit artikel is de pendant van artikel 6 van de Financiële-Verhoudingswet 
1960 juncto artikel 14, eerste lid, onder a, van het Financiële-Verhoudings-
besluit 1960. Is daarmee de factor sociale zorg als uitkeringsonderdeel van 
het Gemeentefonds de facto komen te vervallen? Nu deze uitgavenpost 
wordt overgeheveld naar de nieuwe financieringskanalen van de Lager-on-
derwijswet, in hoeverre komt dan tevens een rijksvergoeding van 100% in 
het gezichtsveld? Immers, de Lager-onderwijswet, de Kleuteronderwijswet 
en de Wet op het basisonderwijs gaan in beginsel toch uit van volledige 
kostendekking? 

ARTIKEL IV 

De leden van de fractie van D'66 vroegen of in de toelichting bij dit artikel 
(blz. 9 bovenaan van de memorie van toelichting) in plaats van «A1 en A2» 
niet «A1 en B» wordt bedoeld. 
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ARTIKEL V 

Leden van de fractie van de V.V.D. stelden de vraag of uit de toelichting 
bij dit artikel in de nota van wijziging geconcludeerd kan worden, dat er 
voor de gemeenten geen praktische consequenties zullen zijn ten aanzien 
van de administratieve en financiële verwerking op gemeentelijk ambtelijk 
niveau, en de voorbereiding en vaststelling van de gemeentebegrotingen 
voor 1984. 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Van Ooijen 

De griffier van de commissie, 
Teunissen 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 614, nr. 6 5 


