
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1982-1983 

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. 7 MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 7 december 1982 

Alvorens de vragen die door de leden van de vaste Commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen in het voorlopig verslag zijn gesteld mede 
namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken te beantwoorden, spreek ik gaarne mijn erkentelijkheid 
uit jegens de commissie voor het spoedig starten van de behandeling van 
het onderhavige wetsontwerp. Bij de beantwoording wordt de volgorde van 
het voorlopig verslag gevolgd, zij het dat op een enkele plaats de beant-
woording van sterk samenhangende vragen wordt gecombineerd. 

ALGEMEEN 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet wenselijk zou zijn 
voor de invoering van de Wet op het basisonderwijs 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 gemeente voor de kosten van het lager onderwijs. 

Het opdoen van ervaringen met kroonberoepen betreffende vastgestelde 
uitkeringsbedragen zal voor de Kroon, het departement en de gemeenten 
in feite niet of nauwelijks van nut zijn voor de invoering van de Wet op het 
basisonderwijs, omdat het bekostigingssysteem van die wet sterk afwijkt 
van het huidige bekostigingssysteem van het lager onderwijs. Het open-
stellen van kroonberoep zou trouwens alleen kunnen ten aanzien van 
individuele uitkeringen en niet bij het vaststellen van de algemeen geldende 
bedragen. In het licht van het bovenstaande, alsmede met het oog op de 
wens geen materiële wijziging in de regeling aan te brengen, heb ik 
gemeend een dergelijke wijziging dan ook niet te moeten voorstellen. 
Daarbij heb ik tevens de beperkte geldingsduur van de regeling overwogen 
alsmede het feit dat zowel op mijn departement als bij de gemeenten nog 
zeer veel werk zal moeten worden verricht om de Wet op het basisonderwijs 
per 1 augustus 1985 te kunnen uitvoeren. 

Voor wat betreft de vragen van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. 
over de zogenaamde randvoorzieningen gewoon lager onderwijs merk ik 
het volgende op. Met het oog op het bekostigingssysteem van de Wet op 
het basisonderwijs, waarin de materiële instandhouding van de scholen 
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volledig door het Rijk zal worden bekostigd, ligt het niet voor de hand om 
in dit geval de onderhavige uitkeringen toe te voegen aan de algemene 
uitkering. In dit verband wijs ik bovendien nog op de circulaire van de 
Ministervan Binnenlandse Zaken van 4 augustus 1982 waarin hetvoornemen 
is geuit om met ingang van het uitkeringsjaar 1983 van het voor randvoor-
zieningen beschikbare bedrag een deel, nl.f 17,1 min., een speciale bestem-
ming te geven. Het gaat in de eerste plaats om de verplaatsingskosten van 
het onderwijzend personeel. Bij de inwerkingtreding van de Wet op het 
basisonderwijs zullen deze kosten onderdeel uitmaken van de personele 
kosten. In de huidige wetgeving is dit aan de gemeenten overgelaten. 
Voorts gaat het om een bedrag voor culturele vorming, medezeggenschap 
en vergelijkend onderzoek, ter zake waarvan de gemeenten nu of onder de 
Wet op het basisonderwijs weinig vrijheid hebben. Bij de afweging van de 
mogelijkheden om f 91,8 min. te bezuinigen op de uitkering lager onderwijs, 
hebben de betrokken ambtsvoorgangers gemeend de rest van het bedrag 
voor de randvoorzieningen te moeten laten vervallen, omdat de gemeenten 
daar de meeste mogelijkheden hebben om te bezuinigen. Ik deel deze 
opvatting. Instemming met het voorliggende wetsontwerp houdt niet tevens 
in instemming met de ombuiging op de randvoorzieningen. Die ombuiging 
is vervat in de ontwerp-begroting 1983 en komt daarbij derhalve aan de 
orde. 

Ten aanzien van de vraag van de P.v.d.A.-fractie of eventuele uitkeringen 
aan gemeenten over de afgelopen jaren ten laste komen van de begroting 
van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen dan wel extern 
zullen worden gefinancierd, deel ik mee dat de nog niet tot uitkering 
gekomen aangegane verplichtingen over de uitkeringsjaren tot en met 
1982 van de begroting van het Departement van Binnenlandse Zaken en 
van het Gemeentefonds zullen overgaan naar de begroting van het Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschappen. De vaststelling van de uitkeringen 
over nog niet afgesloten uitkeringsjaren zal op grond van artikel VI geschie-
den door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen volgens de voor 
die jaren geldende regels. Eventuele tekorten over die jaren zullen niet 
endogeen door het Departement van Onderwijs en Wetenschappen 
behoeven te worden gecompenseerd. Eventuele overschotten vloeien 
terug naar het Departement van Financiën. De uitkering in verband met de 
vervoerskosten op grond van artikel 13 van de Lager-onderwijswet 1920 zal 
tot en met het uitkeringsjaar 1982 door het Departement van Binnenlandse 
Zaken worden afgehandeld. 

De vraag van de fractie van de V.V.D. of het onderhavige wetsontwerp in 
het algemeen financiële consequenties heeft, beantwoord ik, mede gezien 
het vorenstaande, ontkennend. Ook zullen er voor de gemeenten als 
gevolg van dit wetsontwerp geen praktische consequenties zijn ten aanzien 
van de administratieve en financiële verwerking, noch ten aanzien van de 
voorbereiding en vaststelling van de gemeentebegrotingen 1984. Wat dit 
laatste betreft zal de Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de 
algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel Va van de 
Lager-onderwijswet 1920 een zelfde bepaling opnemen als in artikel 10 van 
het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960, namelijk dat hij aan de gemeenten 
vóór 1 juli voorafgaande aan het uitkeringsjaar voorlopige bedragen 
bekend zal maken. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben gevraagd welk bedrag in 1982 via 
het Gemeentefonds en welk bedrag per 1983 via de onderwijsbegroting zal 
worden uitgekeerd. Tevens vroegen zij naar de verwerking in de meerja-
renramingen. 

Bij de navolgende cijfers is uitgegaan van de verplichtingen die in het 
desbetreffende jaar zullen worden aangegaan en is terwille van de eenvoud 
afgezien van de jaren waarin deze bedragen feitelijk tot uitkering komen. 
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De in de Voorjaarsnota 1982 opgenomen ombuigingen zijn in deze cijfers 
verwerkt. De bedragen voor de vergoeding van de kosten van artikel 13 van 
de Lager-onderwijswet 1920 zijn afzonderlijk opgenomen. Hierbij is 
uitgegaan van de vergoeding van 80% van de gemeentelijke kosten. De 
voorgenomen ombuiging met f 30 min. met ingang van 1983 is in deze 
cijfers verwerkt. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

(x f 1 min.) 

Stichtings- en exploi-
tatiekosten gewoon 
en buitengewoon lager 
onderwijs 2118,9 2112,8 2129,1 2156,7 2186,9 2216,5 
Art ikel 13 Lager-
onderwijswet 1920 116,0 84,3 82,1 78,9 76,0 74,3 

Hoe wordt de overgang van een aantal ambtenaren van het Departement 
van Financiën naar dat van Onderwijs en Wetenschappen gerealiseerd in 
technisch-organisatorische zin en rechtspositionele zin, zo vroeg de 
C.D.A.-fractie. Omwille van de personele consequenties hechtten deze 
leden aan spoedige inwerkingtreding van het voorliggende wetsontwerp. 

Het ligt in het voornemen de ambtenaren van de betrokken eenheden 
van de directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen van het Departement 
van Financiën als een afzonderlijke eenheid te plaatsen onder de jurisdictie 
van de directeuren van de directies Kleuter- en Lager Onderwijs en van 
Speciaal Onderwijs van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen, 
met behoud van hun volledige rechtspositie. Deze ambtenaren zullen 
worden overgeplaatst in eenzelfde dienstverband en dezelfde rang, welke 
zij hadden op het tijdstip van de overname van de uitkeringen. Het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen neemt alle medewerkers van de betrokken 
eenheid over op non-selectieve basis en zal geen nieuwe proeftijd instellen. 
Toezeggingen omtrent hun carrière gedaan door het Ministerie van 
Financiën zullen door het Departement van Onderwijs en Wetenschappen 
worden overgenomen. De centrale directies Personeelszaken van beide 
departementen voeren individuele gesprekken met de medewerkers die 
worden overgeplaatst. Mede met het oog op de personele consequenties is 
beoogd met de nota van wijziging van 4 november 1982 een spoedige 
inwerkingtreding van de benodigde wettelijke maatregelen te bevorderen. 
Over de rechtspositionele aspecten is overleg gevoerd met de bijzondere 
commissies van beide betrokken departementen te zamen en dit overleg 
heeft tot overeenstemming geleid. 

De V.V.D.-fractie verzocht een nadere toelichting op de (mogelijke) 
gevolgen van de verschuiving van de ministeriële verantwoordelijkheden. 

Tot nu toe vindt, zoals in de Financiële-Verhoudingswet 1960 is bepaald, 
overleg plaats tussen de Ministers van Financiën en van Binnenlandse 
Zaken, als beheerders van het Gemeentefonds, en de Ministervan Onderwijs 
en Wetenschappen over de vaststelling van de jaarlijkse uitkeringen. Het is 
de bedoeling om dit overleg ook in de periode tot de invoering van de Wet 
op het basisonderwijs te continueren; in dat overleg participeert dan de 
Minister van Binnenlandse Zaken in verband met de belangen van de 
gemeenten, terwijl de Minister van Financiën in verband met de budgettaire 
aspecten voor Rijk en gemeenten bij het overleg betrokken zal zijn. De 
vrees van de V.V.D.-fractie dat de verschuiving van ministeriële verantwoor-
delijkheden een grotere betekenis heeft dan een louter formele, acht ik 
derhalve niet gegrond. Een en ander laat uiteraard onverlet de eventuele 
noodzaak tot ombuigingen op grond van de financieel-economische 
situatie. 
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Naar aanleiding van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie hoe lang 
de periode vermoedelijk zal zijn tussen de inwerkingtreding van de onder-
havige wetswijziging en het van kracht worden van de Wet op het basison-
derwijs, merk ik op, mede onder verwijzing naar de beantwoording van de 
eerste vraag van de fractie van de P.v.d.A., dat dit ruim 2'/2 jaar zal zijn. 

Door de leden van de fractie van D'66 werd gevraagd welke consequenties 
er voor dit wetsontwerp zouden zijn indien het regeringsvoornemen om de 
randvoorzieningen geheel te laten vervallen niet door de Tweede Kamer 
zou worden gevolgd. 

De tekst van het ontwerp zou daardoor niet veranderen. Indien het 
regeringsvoornemen ter zake van de randvoorzieningen wordt aanvaard, 
heeft dit tot gevolg dat het bedrag per leerling opgebouwd zoals omschreven 
in het voorgestelde artikel 128bis, tweede lid onder c, wordt verlaagd. 
Zolang echter het bedrag per leerling nog een component bevat voor «alle 
andere uitgaven ten behoeve van het onderwijs» - en dat is ook na het 
laten vervallen van de randvoorzieningen het geval - kan naar mijn oordeel 
de voorgestelde tekst worden gehandhaafd. 

Voor wat betreft de beantwoording van de vraag van de fractie van D'66 
om opheldering te verkrijgen over het niet reageren door de Regering op 
enkele opmerkingen in het advies van de Onderwijsraad betreffende artikel 
6 van de Financiële-Verhoudingswet 1960, zij het volgende opgemerkt. 

De Onderwijsraad stelt dat in de toelichting bij artikel 128ter ten onrechte 
wordt verwezen naar artikel 6 van de Financiële-Verhoudingswet. Dit artikel 
is, aldus de Onderwijsraad, met verwijzing naar de Wet van 24 december 
1970 (Stb. 608), vervallen. De Onderwijsraad gaat echter, naar mijn mening 
ten onrechte, voorbij aan de Wet van 9 maart 1981 (Stb. 106) waarbij 
opnieuw een artikel 6 in de Financiële-Verhoudingswet 1960 is opgenomen. 
In de memorie van toelichting wordt beoogd juist naar dit recentelijk 
ingevoegde artikel 6 te verwijzen. Ik heb tot nu toe geen reden gezien de 
kennelijke vergissing van de Onderwijsraad in de stukken tot uitdrukking te 
brengen. Het spreekt echter vanzelf dat elke opmerking van de Onderwijs-
raad, ook al blijkt dit niet altijd uit de stukken, door mij met aandacht wordt 
bekeken. 

De S.G.P.-fractie vroeg waarop de verwachting is 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. 

De invoering van de Wet op het basisonderwijs vereist ingrijpende 
maatregelen onder meer op organisatorisch gebied. Hetzelfde geldt voor 
de overheveling van de uitkeringen. Spreiding van beide operaties heeft 
het voordeel dat elk daarvan met de nodige zorgvuldigheid kan worden 
voorbereid en uitgevoerd. Bovendien zal - zoals in de memorie van 
toelichting reeds is vermeld - het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen met de uitkeringen lager onderwijs reeds voor de invoering van de 
Wet op het basisonderwijs de nodige ervaring hebben opgedaan en zal ook 
de integratie van het personeel van het Ministerie van Financiën in dat van 
Onderwijs en Wetenschappen voltooid zijn, zodat daarna alle aandacht en 
inzet van menskracht kan worden gericht op deze invoering. 

De fractie van de S.G.P. heeft ook de vraag gesteld welke kostencategorieën 
van het buitengewoon onderwijs niet voor vergoeding in aanmerking 
zullen komen en tot welke hoogte dit het geval zou kunnen zijn. 

Reeds sinds 1978 heeft de Minister van Financiën mede namens zijn 
ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen 
ter uitvoering van artikel 5, vierde lid, van de Financiële-Verhoudingswet 
1960 ieder jaar aan de gemeenten bekendgemaakt welke kosten voor 
vergoeding in aanmerking komen en tot welke hoogte deze noodzakelijk 
worden geacht. Voor het uitkeringsjaar 1983 betreft dit de circulaire van 4 
november 1982, kenmerk 482-5804. Deze circulaire is aan de Voorzitter van 
de Tweede Kamer toegezonden. 
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De leden van de S.G.P.-fractie hebben gevraagd wanneer 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 juridisch gestalte kan worden 
gegeven, tegemoet kan worden gezien. Tevens werd daarbij gevraagd om 
welke vakken en welke beperkingen het hierbij zal gaan. 

In de ten aanzien van het desbetreffende ontwerp van wet ontvangen 
adviezen zijn enkele principiële kanttekeningen bij het ontwerp geplaatst. 
Naar aanleiding van de adviezen beraad ik mij op dit moment over de 
vraag of, en zo ja op welke wijze, in beperkte mate onderwijs in niet in de 
Lager-onderwijswet 1920 geregelde vakken in de toekomst juridisch 
gestalte kan worden gegeven. Gezien deze achtergrond lijkt het in dit 
stadium niet opportuun nader op de eventuele inhoud van het desbetreffende 
ontwerp in te gaan. 

De S.G.P.-fractie zou gaarne weten wanneer 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-Verhou-
dingsbesluit 1960, redactioneel bekend zullen worden gemaakt. 

De desbetreffende algemene maatregel van bestuur zal op korte termijn 
om advies aan een aantal adviesinstanties worden gezonden. 

ARTIKELEN 

Artikel I 

Titel Va 

Artikel 128bis 

De P.v.d.A.-fractie verzocht de Regering te reageren op een bijdrage in 
«De Nederlandse Gemeente» van 22 oktober. Daarin wordt gesteld dat 
geen wettelijke grond zou bestaan om in het Financiële-Verhoudingsbesluit 
1960 de stichtingskostenvergoeding te differentiëren naar de mate van 
noodzakelijkheid. 

Deze stelling kan ik niet onderschrijven. Artikel 5, derde lid, van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960 geeft een nadere bepaling omtrent het 
aantal lokalen waarvoor een uitkering kan worden verkregen. Op grond van 
artikel 26 van genoemde wet is het daarnaast mogelijk voorschriften te 
geven ter uitvoering van die wet en juist deze delegatiebepaling maakt het 
zonder meer mogelijk het begrip «bij de schoolbehorende lokalen» in het 
Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 uit te werken. Het pendant van artikel 
26 van de Financiële-Verhoudingswet 1960 in het onderhavige wetsontwerp, 
artikel 128quinquies, geeft voor de mogelijke delegatie een beperktere 
omschrijving: «nadere voorschriften» in plaats van «voorschriften». Ten 
einde ervoor te zorgen dat ook ten aanzien van het voorgestelde wetsontwerp 
op dit punt geen enkele twijfel kan ontstaan, heb ik gemeend, middels de 
bij deze memorie gevoegde tweede nota van wijziging, een aanvullend 
voorstel te moeten doen. Ik heb daarbij gekozen voor een wijziging van 
artikel 128bis, derde lid, omdat die regeling het meest duidelijk zal zijn. 

De opmerkingen van de heer Kolthoff, waarnaar door de P.v.d.A.-fractie 
wordt verwezen, inzake het verlenen van terugwerkende kracht, heb ik 
wederom aandachtig bestudeerd. Ik ben van mening dat terugwerkende 
kracht, zo enigszins mogelijk, vermeden dient te worden doch dat zulks, in 
het kader van een flexibel en slagvaardig bestuur, mits de omstandigheden 
daartoe dwingen, noodzakelijk kan zijn. Eventuele terugwerkende kracht zal 
in dit geval overigens meer formele dan materiële betekenis hebben. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen op welk tijdstip de gemeenten 
de circulaire met betrekking tot de vergoedingen van het buitengewoon 
onderwijs tegemoet kunnen zien. 
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Voor het uitkeringsjaar 1983 is de eerdergenoemde circulaire dd. 4 
november 1982, kenmerk 482-5804 aan de gemeenten verzonden. 

De leden van de D'66-fractie vroegen of het niet wenselijk was, gezien 
het voornemen van de Regering om de algemene maatregelen van bestuur 
op grond van de artikelen 128bis en 128quinquies samen te voegen, artikel 
128quinquies zo te refraseren dat het duidelijk is dat er één algemene 
maatregel van bestuur komt die de hele titel Va bestrijkt. 

Naar aanleiding van deze vraag vestig ik er allereerst de aandacht op dat 
ook in de Financiële-Verhoudingswet 1960 dezelfde constructie is gevolgd: 
de voorgestelde artikelen 128bisen 128quinquies van de Lager-onderwijswet 
1920 zijn respectievelijk een pendant van de artikelen 5 en 26 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960. In artikel 128bis wordt op twee plaatsen 
doelgericht aangegeven welke onderdelen in een algemene maatregel van 
bestuur zullen worden geregeld. Artikel 128quinquies spreekt over «nadere 
voorschriften ter uitvoering van » en zal derhalve meer op voorschriften 
van procedurele aard betrekking hebben. Het lijkt mij dat de gevolgde 
systematiek beter inzicht geeft in de inhoud van de delegatie en uit dien 
hoofde te verkiezen is boven één algemeen geformuleerde delegatiebepa-
ling. 

Artikel 128ter 

De fractie van de P.v.d.A. heeft met verbazing geconstateerd dat door de 
RG niet is ingegaan op de opmerkingen van de Onderwijsraad over de 
toelichting bij artikel 128ter, waar wordt verwezen naar artikel 6 van de 
Financiële-Verhoudingswet 1960. 

Voor de beantwoording moge ik verwijzen naar de beantwoording van 
een eerdere vraag van D'66 over artikel 6 van de Financiële-Verhoudingswet 
1960. 

De fractie van de S.G.P. heeft gevraagd of de factor sociale zorg als 
uitkeringsonderdeel van het Gemeentefonds de facto is komen te vervallen 
nu in het voorgestelde artikel 128bis van de Lager-onderwijswet 1920 
wordt bepaald dat het Rijk 80% van de netto ten laste van de gemeenten 
gebleven kosten vergoedt. 

De voorziening neergelegd in artikel 13 van de Lager-onderwijswet 1920, 
is de laatste voorziening die nog is aangewezen bij artikel 14 van het 
Financiële-Verhoudingsbesluit 1960. Deze aanwijzing dient, na aanvaarding 
van het voorliggende wetsontwerp, met ingang van het uitkeringsjaar 1983 
te vervallen. Daarmee is de geleidelijke liquidatie van de onderdelen van de 
uitkering sociale zorg dan voltooid. Artikel 14 van het Financiële-Verhou-
dingsbesluit 1960 kan dan, gezien het karaktervan aanwijzingsartikel, 
geheel vervallen. De overige bepalingen inzake de uitkering sociale zorg 
moeten echter nog gehandhaafd blijven omdat ingevolge artikel III van het 
Koninklijk besluit van 5 februari 1981 tot wijziging van het Financiële-Ver-
houdingsbesluit 1960 tot het met het uitkeringsjaar 1987 nog aflopende 
garantie-uitkeringen sociale zorg moeten worden vastgesteld. 

De S.G.P. vraagt in hoeverre een rijksvergoeding van 100% in het 
gezichtsveld komt. 

De overgang houdt niet in dat daarmee automatisch een dergelijke 
rijksvergoeding zou worden gerealiseerd. Dit is mede afhankelijk van de 
budgettaire situatie. Ik wijs er hierbij op dat het op de begroting van het 
Gemeentefonds voor dit onderdeel opgenomen bedrag met ingang van 
1983 conform de Voorjaarsnota 1982 met f30 min. is verminderd. 

Artikel IV 

Van de zijde van de fractie van D'66 is gevraagd of in de memorie van 
toelichting op blz. 9 bovenaan in plaats van A1 en A2 niet «A1 en B» wordt 
bedoeld. 

Dit is juist. 
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Artikel V 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden de vraag of uit de toelichting op 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 voorberei-
ding en vaststelling van de gemeentebegrotingen voor 1984. 

Er zullen geen andere dan louter boekhoudkundige consequenties zijn. 
De verantwoording van de vergoeding in de gemeentebegroting zal 
voortaan geschieden op de desbetreffende onderwijsparagrafen. Een 
daartoe strekkend advies is onlangs uitgebracht door de Commissie voor 
de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
G. van Leijenhorst 
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