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De vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen1, belast met
het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar
voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling en waardering
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden maakten
zich echter grote zorgen of de voorgestelde datum van inwerkingtreding
nl. 1 augustus 1992 in verband met het tijdig gereed komen van de
overige noodzakelijke regelgeving, wel haalbaar zal zijn. Weliswaar
zouden deze leden hierover nog komen te spreken bij de Uitvoeringsno–
titie 2e fase. Deze notitie is door de regering toegezegd. Eerst dan kan
bepaald worden of de datum van inwerkingtreding in dit wetsvoorstel
gehandhaafd kan worden.

Behalve dat er nog twee wetsvoorstellen moeten worden ingediend,
gaat het ook om vele algemene maatregelen van bestuur. De leden van
de CDA-fractie gingen er vanuit dat ook over enkele van deze AMvB's
overleg met de Kamer gewenst is. Zeker waar het gaat om het Formatie–
besluit WBO 1992 en het Formatiebesluit ISOVSO 1992. Een toezegging
van de regering in deze richting zouden deze leden op prijs stellen. In
verband met de hierboven aangegeven gewenste spoed, hadden deze
leden er dan ook begrip voor dat de wettelijke regelgeving in fasen en in
aparte onderdelen tot stand komt.

Een en ander is echter wel verwarrend en maakt het behandelen van
dit soort wetsvoorstellen er niet eenvoudiger op. In dit verband hadden
de leden van de CDA-fractie dan ook enige problemen met enkele
wetsvoorstellen die in het onderhavige wetsvoorstel zijn verwerkt.

Het betreft o.a.:
- Wetsvoorstel tot wijziging van de teldatum,
- Wetsvoorstel Regeling onderwijsvoorrangsgebieden,
- Wetsvoorstel tot wijziging van WBO en ISOVSO en de

Overgangswet ISOVSO in verband met de deregulering, autonomiever–
groting en vermindering van beleidslasten,
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- Wet algemene regelen gemeentelijke indeling in verband met
technische aanpassingen.

Bij de eerste twee wetsvoorstellen konden de leden van de CDA-fractie
zich nog iets voorstellen, doch zij zagen echter ook daar problemen.

In leder geval zal van artikel 96 b, tweede lid (WBO) van artikel I de
laatste regel moeten worden aangepast, gezien de behandelmg in de
Tweede Kamer. De leden van de CDA-fractie zouden het op prijs stellen,
als nog eens nauwkeurig zou worden aangegeven voor elk van de hier
genoemde vier wettelijke regelingen, op welke artikelen het een en ander
betrekking heeft.

Het gaat dan om de artikelen in de vier genoemde wettelijke
regelingen, met daarmee corresponderende artikelen in het onderhavige
wetsvoorstel.

Zo konden deze leden artikel 93 c ISOVSO in artikel II van dit
wetsvoorstel niet thuis brengen bij de teldatumwet.

Waarom wordt overigens in dit artikel niet gesproken over de
grondslag van het aantal leerlingen, zoals in alle andere artikelen, waar
het over de teldatum gaat?

Ook wordt een toelichting op de toevoeging van lid 1 en lid 2 aan dit
artikel 93 c ISOVSO gevraagd.

In ieder geval is een nadere beschouwing over de vier genoemde
wettelijke regelingen dringend gewenst.

Zoals de leden van de fractie van de PvdA reeds enkele malen kenbaar
hadden gemaakt tijdens de mondelinge overleggen die zijn gevoerd over
de invoering van het formatiebudgetsysteem (FBS), hechten zij zeer aan
de uitgangspunten die met de invoering van het FBS beoogd worden.

Autonomie-vergroting, beheersbaar maken van de begroting van het
ministerie van onderwijs en wetenschappen, het tegengaan van de
verdergaande versnippering in met name het basisonderwijs en het
terugdringen van de bestuurslast van het ministerie spraken deze leden
aan. Zij stelden dat zij het voorliggende wetsvoorstel op deze uitgangs–
punten zullen toetsen.

Van groot belang vonden zij dat met de personeelsorganisaties en de
besturenorganisaties instemming op hoofdlijnen is bereikt.

Ook de leden van de VVD-fractie hadden met belangstellmg van het
voorliggende wetsvoorstel kennisgenomen. Het voorstel is het eerste in
een reeks wetsvoorstellen die de wettelijke verankering inhouden van de
invoering van het formatiebudgetsysteem.

Eerder hadden de leden van de VVD-fractie hun instemming betuigd
met het streven in alle vormen van onderwijs te komen tot een zo groot
mogelijke autonomievergroting en deregulering. Van belang was en is
daarbij te onderkennen dat iedere vorm van onderwijs eigen specifieke
kenmerken heeft die in acht moet worden genomen bij het formuleren
van concrete voorstellen om te komen tot een zo groot mogelijke
zelfstandigheid op zoveel mogelijk terreinen.

Scholen voor basis–, speciaal– en eerste fase voortgezet onderwijs zijn
andersoortige instituten dan mbo– en hbo-instellingen. Het is van belang
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de managementstijl in de eerstge–
noemde sectoren te onderkennen dat deze dus ook eigen moet zijn aan
de specifieke eisen, mogelijkheden en knelpunten in deze sectoren. De
leden van de VVD-fractie zagen graag nader toegelicht op welke wijze
hiermee in wetgeving en beleid rekening is respectievelijk wordt
gehouden.

De invoering van het formatiebudgetsysteem wordt gebracht als een
stap in het proces van deregulering en autonomievergroting. Zo gezien
wilden de leden van de VVD-fractie daar graag aan meewerken. Hun was
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niettemin ter ore gekomen dat het aantal regels dat met name in het
rechtspositioneel overleg toch weer wordt overeengekomen zo groot
dreigt te worden dat sterk betwijfeld moet worden of met de invoering
van het formatiebudgetsysteem werkelijk gekomen zal worden tot
vermindering van regelgeving.

In zijn reactie op het advies van de Onderwijsraad, waarin wordt
gesteld dat de zienswijze dat het formatiebudgetsysteem een duidelijke
stap is op weg naar deregulering en bevordering van autonomie een te
optimistische is, omdat de vrije ruimte die de scholen krijgen immers
wordt beperkt door de bepalingen in het Rechtspositiebesluit basison–
derwijs (RPBO) en de beide nieuwe formatiebesluiten, merkt de regering
op dat de te wijzigen regelgeving een forse uitbreiding betekent van de
competentie op schoolniveau. Dat moge zo zijn, maar met die reactie
wordt de bewering van de Onderwijsraad, die door anderen wordt onder–
schreven, niet gelogenstraft. Om die reden is de vraag van belang of
door de invoering van het FBS een substantiële vermindering van regel–
geving zal optreden. Tot nu toe waren de leden van de VVD-fractie daar
niet gerust op. Veeleer waren zij bevreesd dat er sprake zal zijn van
verschuiving van het niveau waarop met andere, maar niet met minder
regels zal moeten worden gewerkt. Als dat het resultaat zou zijn dan is
een belangrijk oogmerk van de operatie niet tot stand gekomen. De
leden van de VVD-fractie zagen graag een heldere reactie op het boven–
staande tegemoet. Zij herinnerden in dit verband aan de achterliggende
gedachte bij de sterke verzoeken hunnerzijds om te komen tot deregu–
lering en autonomievergroting in het onderwijs die destijds leidden tot
het uitbrengen van de nota Deregulering, Autonomievergroting en Perso–
neelsvermindering (Kamerstuk 19 200-VIII, nr. 63). De hier aan het
woord zijnde leden zagen graag in de memorie van antwoord uiteengezet
welke concrete daden zijn gevolgd na het uitbrengen van die nota op
basis van de daarin gedane voorstellen en op welke punten nog geen
actie is genomen en of die alsnog zal volgen.

De leden van de VVD-fractie stelden eerder dat dit wetsvoorstel het
eerste is in een reeks. Van groot belang voor een correcte behandeling
en invoering van de wetgeving is dat de samenhang tussen de afzonder–
lijke wetsvoorstellen zichtbaar is, waardoor helder zicht kan gaan
ontstaan op de verhouding tussen de verschillende bestuurs–, c.q. onder–
handelings–, c.q. medezeggenschapsorganen. De leden van de
VVD-fractie achtten het van belang dat in de memorie van antwoord die
samenhang zichtbaar wordt gemaakt, waardoor de behandeling van het
gehele wetgevingscomplex kan worden vergemakkelijkt. Hierbij werd er
tevens van uitgegaan dat de overige wetsvoorstellen spoedig bij de
Tweede Kamer zullen worden ingediend.

De leden van de fractie van D66 staan in beginsel positief tegenover
de invoering van het formatiebudgetsysteem voor het basisonderwijs en
het ISOVSO. Het is zeker met het oog op de ervaringen die zijn
opgedaan met de invoering van het Londo-systeem, echter wel noodza–
kelijk om dit systeem met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in te
voeren.

Ook de leden van de fractie van Groen Links hadden met belang–
stelling kennis genomen van het wetsvoorstel. De vergroting van de
autonomie van scholen om flexibeler in te gaan op wensen en behoeften
van leerlingen was naar de mening van deze leden mogelijk een goede
stap in de richting van werkelijke zorg op maat in het primair onderwijs.

De leden van de SGP– en de GPV-fractie hadden met belangstelling
kennis genomen van dit wetsvoorstel dat op het gebied van de perso–
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neelsbekostiging uitdrukking geeft aan het streven naar deregulering en
autonomievergroting. Concreet betekent dit dat de invoering van het
formatiebudgetsysteem ertoe moet leiden dat de mogelijkheden voor
onderwijsinstellingen om een eigen formatie– en personeelsbeleid te
voeren vergroot worden. De leden van de GPV-fractie konden met een
dergelijke ontwikkeling instemmen.

2. Formatiebudgetsysteem

Wat de Formatiebesluiten betreft is het de leden van de CDA-fractie
opgevallen dat het opslagpercentage voor vervanging anders wordt
behandeld dan het opslagpercentage voor formatieve fricties.

Het opslagperceifjtagj^ voor vervanging wordt vastgesteld bij ministe–
riële regeling. Dit zahdan waarschijnlijk in de AMvB worden vastgelegd.
Het opslagpercentage voor formatieve fricties wordt in formatiereken–
eenheden uitgedrukt in beide formatiebesluiten.

Waarom dit verschil van benadering, en waarom de ministeriële
regeling voor vervanging wel voor advies naar de Onderwijsraad, en voor
de formatieve fricties niet?

In dit verband vroegen deze leden zich ook af, hoe een en ander
geregeld gaat worden met betrekking tot de frictieopslag. Er is sprake
van «het opslagpercentage voor formatieve fricties» (blz. 11 memorie
van toelichting), «de zogenaamde frictieopslag» (zie ook blz. 4 memorie
van toelichting), en in artikel 96 a WBO en in artikel 93 a ISOVSO is er in
het eerste lid sprake van een opslag in verband met formatieve fricties.
Deze leden hadden daarom gedacht aan een opslag in de formatie aan
de scholen. Echter, in artikel 114 a WBO en artikel 110 c ISOVSO staat
dat de minister een bedrag beschikbaar stelt aan de rechtspersoon, in
verband met de kosten bedoeld in dat lid onder b en dat betreft juist de
formatieve fricties. De passage op blz. 20 van de memorie van
toelichting maakt het ook niet duidelijker. Er staat:

«Voor het frictiefonds en de frictieopslag is een maximaal bedrag van
Rijkswege beschikbaar, zoals overeengekomen in het hoofdlijnenak–
koord».

Is dit het bedrag dat rechtstreeks naar de rechtspersoon van het fonds
gaat? Maar hoe zit het dan met die frictieopslag bij de formatie voor de
scholen, vroegen de leden van de CDA-fractie? Met betrekking tot de
artikelen 114 a WBO en artikel 110 a ISOVSO hadden de leden van de
CDA-fractie nog een principiële vraag. Nu bij wet een verplichte
aansluiting bij het vervangingsfonds aan de scholen wordt opgelegd,
hetgeen toch een ingrijpende aangelegenheid is, mag de vraag gesteld
worden of de regering deze verplichting door de wetgever als een eis van
deugdelijkheid of als een bekostigingsvoorwaarde wenst aan te merken?
Met betrekking tot het vervangingsfonds/frictiefonds wensten deze leden
nu kenbaar te maken daar bij een nadere gelegenheid nog op terug te
zullen komen.

Met waardering hadden de leden van de CDA-fractie kennis genomen
van de regelingen voor onderwijs in eigen taal en cultuur en het vakon–
derwijs.

In artikel 96 a eerste lid onderdeel b van de WBO en artikel 93 a
eerste lid onderdeel b van de ISOVSO is de grondslag gelegd voor
formatie voor speciale doeleinden.

Deze formatie mag dus alleen gebruikt worden voor een bepaald doel.
(Zie ook: art. 96 c eerste lid WBO en art. 93 d eerste lid ISOVSO).

Daarbi] is onder andere aangegeven dat hier onder valt de formatie
voor onderwijs in eigen taal en cultuur (zie memorie van toelichting blz.
4, 5 en 15).
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Kan de regering aangeven welke speciale doeleinden hieronder nog
verder gerekend kunnen worden?

Waarom, zo vroegen deze leden zich af, is het vakonderwijs hieronder
niet begrepen en wordt daarvoor verwezen naar artikel 96 c lid 2
onderdeel e WBO en artikel 93 d lid 2 onderdeel c ISOVSO, naar «de
verplichte besteding van onderdelen van de formatie» (Zie memorie van
toelichting blz. 16)?

Waarom worden twee afzonderlijke regelingen gecreëerd, een voor
speciale doeleinden en een voor de verplichte besteding van onderdelen
van de formatie? De leden van de CDA-fractie vroegen dan ook of een en
ander niet gecombineerd kan worden?

Overigens hadden zij ook met waardering kennis genomen van de
opmerkingen op blz. 5, 6 en 7 van de memorie van toelichting met
betrekking tot het vakonderwijs.

Als het gaat om overdracht en verzilvering van formatierekeneen–
heden, dan zijn deze zaken verbonden aan bepaalde voorwaarden, nl. het
verzilveren tot een bepaald maximum en het verzilveren besteden aan
personele uitgaven e.d. (memorie van toelichting blz. 6).

In de uitvoeringsnotitie FBS 1e fase werd reeds vermeld dat aan het
verzilveren bepaalde problemen waren verbonden. Er werden zelfs
verschillende modellen genoemd.

De leden van de CDA-fractie zouden gaarne vernemen of deze proble–
matiek reeds is opgelost en zo ja, op welke wijze?

Heeft een en ander nog consequenties voor de wetgeving?
Nu de Onderwijsraad en de Raad van State de vrees hebben kenbaar

gemaakt dat het FBS zou kunnen leiden tot fusies en schaalvergroting,
zouden de leden van de CDA-fractie het op prijs stellen een iets sterkere
argumentatie tegen deze vrees te mogen vernemen, sterker dan wat nu
is gesteld op blz. 6 en blz. 11 van de memorie van toelichting. Een
beschouwing over de mogelijkheden van het personeelsbeleid mag
daarbij niet ontbreken.

De leden van de PvdA-fractie waren met de regering van mening, dat
het FBS de scholen meer mogelijkheden biedt voor autonomievergroting.
Wel vroegen deze leden hoe de regering denkt te voorkomen dat de
verruimde autonomie vooral de onderwijs-administratiekantoren en niet
de scholen zelf ten goede komt.

Dat de autonomievergroting voor grote scholen meer ruimte biedt dan
voor kleine scholen spreekt voor zich. Dit is het gevolg van de schaal. De
wettelijke taken van de school veranderen immers niet. De Onder–
wijsraad is hierdoor van mening, dat het FBS een oneigenlijk instrument
vormt om te komen tot fusies, zowel van scholen als van besturen. Deze
leden zien dat geheel anders. Wanneer grote waarde wordt gehecht aan
toepasbare autonomievergroting, aan autonomievergroting die daadwer–
kelijk kan leiden tot onderwijs-inhoudelijke vernieuwing, dan behoort
daarbij een zekere schaal van de organisatie. Het is aan de besturen zelf
om af te wegen of men hiervoor kiest. Het komt deze leden onjuist voor
om de systematiek van het FBS te zien als een instrument om te komen
tot schaalvergroting. Dat is, zo meenden de leden van de PvdA-fractie,
het omdraaien van de feiten.

Om tot een verantwoorde oordeelsvorming over de invoering van het
formatiebudgetsysteem te komen is de inhoud van diverse besluiten en
regelingen van groot belang. Het betreft ondermeer de algemene
maatregel van bestuur waarin onder andere de voorwaarden worden
geregeld waaronder formatierekeneenheden kunnen worden verzilverd,
de Formatiebesluiten WBO en ISOVSO en de voorstellen om in het
RPBO vormen van beloningsdifferentiatie mogelijk te maken.

Is de regering bereid en in staat voor de plenaire behandeling de
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Kamer de benodigde (concept–) besluiten te doen toekomen of is een
afzonderlijke bespreking een meer gewenste weg, omdat in oktober de
plenaire behandeling van het voorliggende wetsvoorstel dient te worden
afgerond?

Deze leden namen graag kennis van de uitgewerkte normatieve
formatie van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend
personeel en wilden weten of voor deze te onderscheiden beroepsbeoe–
fenaren de formatie-eenheden uitwisselbaar zijn.

Met andere woorden mogen de formatie-eenheden voor onderwijzend
personeel die op basis van de norm zijn vastgesteld worden gebruikt
voor bijvoorbeeld de directie?

Betekent dit, dat de school vrij is in de vaststelling van de groeps–
grootte?

Wanneer wordt gesteld, dat in beginsel de invoering van het FBS niet
leidt tot veranderingen op het gebied van inrichtingsvoorschriften, dan
wilden deze leden weten, waarop het «in beginsel» precies betrekking
heeft en in hoeverre een dergelijk uitgangspunt botst met de autonomie–
vergroting en deregulering.

Van groot belang is de normering van de formatie, garantie en
vervanging en de oprichting van het vervangingsfonds en het frictie–
fonds. Deze leden wilden weten hoe de Tweede Kamer betrokken wordt
bij de nadere uitwerking van de normering en het op te richten fonds? Zij
verwezen in dit kader naar de discussie tijdens het mondeling overleg
van 5 september jl.

Voorts wilden zij weten tot welk maximum de formatie-eenheden
verzilverd kunnen worden en waar dit juridisch wordt geregeld?

Ten aanzien van het geld verkregen uit verzilverde formatierekeneen–
heden, dat uitsluitend bestedingsmogelijkheden heeft binnen de
personele sfeer, verzochten de leden van de PvdA-fractie nadere verdui–
delijking. Wat betekent de formulering «in de ruimste zin van het woord»,
waar het de bestedingsmogeüjkheden betreft? Mag dit geld bijvoorbeeld
worden uitbetaald als bonus of gebruikt worden t.b.v. extra's voor de
arbeidsvoorwaarden van het zittend personeel?

Als wordt gesproken over «uitgaven voor personeel dat is aangesteld
voor het verrichten van werkzaamheden waarvoor vergoeding wordt
verkregen in het kader van het Londo-vergoedingensysteem», kan dan
worden gedacht aan schoonmaak–, schilder– en/of tuinonderhoudwerk–
zaamheden? In hoeverre is deze mogelijkheid tot verzilvering voor
personeel dat is aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden
waarvoor een vergoeding wordt verkregen in het kader van het Londo–
vergoedingsysteem, noodzakelijk en/of gewenst, gezien de kosten–
volgend– en kostendekkendheid van het Londo-systeem (zie Kamerstuk
21 800-VIII, nr. 23, blz. 10)? Kan ook worden verduidelijkt waarom bij de
besteding van de formatie vakonderwijs de onderwijskundige inzet
verplicht gehandhaafd dient te blijven en waarom de besteding van de
reguliere formatie wel omgezet kan worden van onderwijs (lesgeven)
naar materiële (Londo–) activiteiten in de personele sfeer?

De verzilvering van de formatierekeneenheden is gebaseerd op de
gemiddelde kosten van een volledige functie en niet meer op de
nominale declarabele kosten. Betekent dit, dat een school met een
formatie van een bovengemiddelde leeftijdsopbouw financieel moeilijker
komt te zitten dan een school met een jong team? Welke consequenties
heeft dit voor bijvoorbeeld het herintredersbeleid en voor het terug–
dringen van het aantal wachtgelders indien het voor een school finan–
cieel aantrekkelijk is om jonger personeel aan te stellen? En hoe is dit in
overeenstemming te brengen met de plannen van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen om het aantal wachtgelders terug te
dringen, gezien de gemiddelde leeftijd van de wachtgelders? Kan aange–
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geven worden, wanneer de voorstellen om te komen tot vormen van
beloningsdifferentiatie aan de Kamer worden gepresenteerd? Lopen deze
voorstellen parallel met de toegezegde voorstellen om de salarisstructuur
in het onderwijs ter discussie te stellen, zoals aangekondigd tijdens het
mondeling overleg over het zogenaamde convenant leraren?

Deze leden nodigden de regering uit om aan te geven hoe de teldatum
zich verhoudt tot de vaststelling van de formatierekeneenheden.

De leden van de PvdA-fractie vonden de (overeenkomstig de aanbe–
veling van de Raad van State) nadere uiteenzetting over het terugdringen
van de versnippering in het basisonderwijs aan de magere kant. Kan
verduidelijkt worden hoe de terugdringing van de versnippering zich
verhoudt met de notitie van 16 januari 1989 over dit onderwerp
(Kamerstuk 20 996, nr. 1) en met de huidige regeling voor arbeidsduur–
verkorting? Heeft met name de ADV-regeling niet een versnippering
bevorderende tendens in zich, indien uitgegaan wordt van de letterlijke
betekenis van deze ADV-regeling?

De leden van de VVD-fractie zagen de invoering van het formatiebud–
getsysteem als een opstap naar de invoering van lump sum-bekostiging
voor alle vormen van onderwijs. In de memorie van toelichting bij het
voorliggende wetsvoorstel lazen de hier aan het woord zijnde leden dat
de «voorbereidingen voor de invoering van een dergelijk systeem van
personeelsbekostiging in gang worden gezet waarbij de randvoor–
waarden die door de Commissie voor de toetsing van Wetgevingsvraag–
stukken zijn geformuleerd, worden overgenomen». Hoever is men
gevorderd met de «grondige studie» die moet worden verricht naar de
mogelijkheden om onder deze randvoorwaarden lump sum-financiering
te realiseren? Wanneer kan het resultaat tegemoet worden gezien, zo
wilden de leden van de VVD-fractie weten.

Deze leden wilden graag nader onderbouwd zien waarom in de
opbouw van het F8S sprake moet zijn van drie vormen van formatie. Zij
zagen graag met name de noodzaak aangetoond van de voorstellen
terzake van de aanvullende formatie, meer in het bijzonder waar daarbij
ook nog sprake is van twee vormen van toekenning van deze formatie,
namelijk op grond van een ministeriele regeling dan wel op grond van
een individuele beschikking. Wordt met voorstellen om te komen tot
deregulering ook beoogd een personeelsvermindering ten departemente
tot stand te brengen, dan is ook om die reden nodig dat nader wordt
toegelicht waarom deze voorstellen aldus zijn gedaan. De leden van de
VVD-fractie zagen een nadere onderbouwing gaarne tegemoet. Het was
de hier aan het woord zijnde leden overigens niet ontgaan dat de op dit
punt gedane voorstellen een verbetering inhouden ten opzichte van de
bestaande situatie waarbij op basis van beleidsregels tot toekenning van
aanvullende formatie wordt gekomen. De hier aan het woord zijnde leden
achtten de thans voorgestelde constructie daarom in ieder geval een
verbetering. Niettemin oogde deze op het eerste gezicht nog te
ingewikkeld.

Het was de leden van de fractie van Groen Links nog niet helemaal
duidelijk hoe het FBS binnen de kaders van de declaratiebekostiging kan
worden ingevoerd. Kan de regering aangeven hoe de besluitvormingspro–
cedure precies tot stand zal komen onder de nieuwe regeling, zo vroegen
deze leden. Daarnaast vroegen deze leden de regering grotere
beheersing van de personeelsuitgaven die het wetsvoorstel zou bewerk–
stelligen, nader uit te leggen. Op welke wijze draagt het FBS aan de
beheersing van de uitgaven bij? Ook de leden van de fractie van Groen
Links vroegen de regering wanneer de afzonderlijke wetgeving voor
enerzijds bestuursaanstelling, decentraal georganiseerd overleg.
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uitbreiding van de bevoegdheden van de commissies van beroep en de
mogelijkheid tot oprichting van centrale diensten en anderzijds de
versterking van de positie van de personeelsgeleding in de medezeggen–
schapsraad de Tweede Kamer zou bereiken. In de ogen van deze leden
waren deze rechtspositionele wijzigingen bij het vergroten van de
autonomie van de scholen van dusdanig belang dat er ook op die punten
enige helderheid nodig was alvorens onderhavig wetsvoorstel daadwer–
kelijk te kunnen beoordelen.

Het formatiebudget omvat een normatieve formatie, opslagen en een
formatie voor specifieke doelen (doelformatie) . In de memorie van
toelichting gaf de regering aan dat de doelformatie het OETC zal
omvatten. De leden van de Groen Links-fractie vroegen de regering of dit
de enige doelformatie zal zijn, of dat het hier gaat om een «tenminste»
bepaling. Hoe zit het, zo vroegen deze leden, met bijvoorbeeld het
Onderwijsvoorrangsbeleid, waarvoor tot nu toe ook extra formatie werd
uitgetrokken. Zal dit ook tot een doelformatie worden omgewerkt? Of valt
dit binnen de normatieve formatie, zonder oormerk?

Het vervangingsfonds/frictiefonds dat in de memorie van toelichting
werd aangekondigd bracht de leden van de fractie van Groen Links tot de
volgende vragen. Hoe zal worden gestimuleerd dat besturen dit fonds
oprichten? Zullen er fondsen komen per zuil, of wellicht per WGR-regio
(Wet gemeenschappelijke regelingen}? Zal de regering een wildgroei aan
fondsen en fondsjes tegengaan, en zo ja, hoe? Of wordt gekoerst naar
een fonds voor het hele veld?

In de memorie van toelichting stelde de regering dat het FBS
geenszins kan worden beschouwd als een (oneigenlijk) middel om tot
fusies te komen. De leden van de fractie van Groen Links vroegen de
regering evenals de leden van de andere fracties deze stelling verder te
onderbouwen. In hun ogen was er bij het FBS wel degelijk sprake van
een regeling waarvan grotere scholen meer profijt kunnen hebben dan
kleinere. Dat dit een aanmoediging zou kunnen zijn om tot fusie over te
gaan leek deze leden dan ook evident.

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat zowel de
Onderwijsraad als de Raad van State in hun advies hebben opgemerkt
dat de vrije ruimte die het gevolg is van de invoering van het FBS
geringer zal zijn naarmate de school kleiner is of het schoolbestuur
bevoegd gezag is van een of enkele (kleine) scholen. Hierdoor vormt het
FBS een (oneigenlijk) instrument om te komen tot fusies, zowel van
scholen als van besturen. Deze leden waren van mening dat de vrijheid
van scholen, ook die van kleinere, in ieder geval niet ten gevolge van het
FBS op enigerlei wijze geringer mag worden dan onder het huidige
stelsel. Wat dit betreft wezen zij op de mogelijke beperking van de
ruimte van kleinere scholen in verband met de zogenaamde frictieopslag.
Zijn de risico's ten gevolge van de rechtspositionele verplichtingen met
betrekking tot onvrijwillige taakvermindering voor een kleine school niet
veel groter dan voor een grote school? De risico's in deze sfeer hangen
naar de mening van deze leden ook samen met de voorwaarden
waaronder beroep op het frictiefonds kan worden gedaan. Deze leden
vernamen gaarne een beschouwing van de regering over de hier
bedoelde problematiek en de fusiestimulerende effecten daarvan. De
leden van de SGP-fractie hadden met instemming geconstateerd dat het
bevoegd gezag ontheffing van de verplichting tot aansluiting bij het
vervangingsfonds en het frictiefonds kan verkrijgen op grond van
bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard, indien het
aantoont dat een afdoende andere voorziening is getroffen. Deze leden
vroegen om een verduidelijking van laatstgenoemde voorwaarde. Welke
criteria denkt de regering daarvoor te hanteren?
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De leden van de GPV-fractie waren er niet van overtuigd dat het FBS
op het aantal en de omvang van de scholen geen invloed zal uitoefenen.
Ook zij merkten op dat autonomievergroting en deregulering in het
algemeen moeilijk los kunnen worden gezien van schaalvergroting. In dit
verband kan er weliswaar op gewezen worden dat het declaratiesysteem
gehandhaafd blijft, maar ontkend kan toch niet worden dat door middel
van de zogenaamde frictie-en vervangingsopslagen lump sum-elementen
worden geintroduceerd waarvan wel degelijk stimulansen tot schaalver–
groting kunnen uitgaan! Een en ander zal sterk afhankelijk zijn van de
hoogte van de frictie– en vervangingsopslagen. De leden van de
GPV-fractie wensten daaromtrent nader geïnformeerd te worden. Tevens
vroegen zij naar de onderbouwing van de normering van de frictieopslag.
Ook met betrekking tot de middelen voor vervanging vroegen zij naar de
hoogte van de middelen en de onderbouwing van de normering ervan.

Overigens bespeurden deze leden een discrepantie tussen enerzijds de
opmerking dat van het FBS geen invloed is te verwachten op aantal en
omvang van de scholen, terwijl anderzijds wordt opgemerkt dat de
versnippering in het basisonderwijs niet zonder het FBS kan worden
opgelost. Zij vroegen om een verduidelijking. Wat zullen overigens de
effecten zijn van schaalvergrotingsoperaties in het kader van bijvoor–
beeld de basisvorming, op aanspraken op de garantieregeling? Zullen de
instellingen wel over voldoende middelen kunnen beschikken in geval van
een toename in de aanspraken op garantieregelingen als gevolg van
schaalvergrotingsoperaties, vroegen de leden van de GPV-fractie
tenslotte?

3. Uitwerking Formatiebudgetsysteem

De Formatiebesluiten zouden in het nieuwe stelsel naar de mening van
de leden van de fractie van Groen Links een belangrijke plaats in gaan
nemen. Is er in voorzien, zo vroegen deze leden, dat de Tweede Kamer
deze besluiten voorgelegd krijgt? Deze leden vroegen de regering of de
overblijvende formatie waarvan in de memorie van toelichting op pagina
7 sprake is bij vaststelling door het bevoegd gezag van de formatie van
de school, automatisch verzilverd zal worden, of dat een bevoegd gezag
verzilvering daarvan zal moeten aanvragen.

De leden van de GPV-fractie waren van mening dat de zienswijze dat
het formatiebudgetsysteem een duidelijke stap is op de weg naar
deregulering en bevordering van autonomie van onderwijsinstellingen in
het primair onderwijs genuanceerd dient te worden. Er kan toch niet
ontkend worden dat de vrije ruimte die de scholen krijgen nog beperkt
wordt door de bepalingen in het RPBO en de beide nieuwe Formatiebe–
sluiten. Zij vroegen of in de komende jaren nog meer arbeidsvoor–
waarden gedecentraliseerd zullen worden. Ligt het ook in de bedoeling
om op termijn te komen tot een CAO voor het primair onderwijs, vroegen
de leden van de GPV-fractie?

4. Invoering Formatiebudgetsysteem

Over de invoeringsdatum van het FBS hadden de leden van de PvdA
met de regering reeds overleg gevoerd. Zij hebben daaruit de indruk
overgehouden dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om de kritische
data te halen om er zodoende zorg voor te kunnen dragen dat het FBS
op verantwoorde wijze zal worden ingevoerd. Ook de Onderwijsraad
wees op de noodzaak een ruime voorbereidingstijd in acht te nemen,
opdat daarmee de kans van een herhaling van invoeringsproblemen, met
alle financiele gevolgen van dien, (zoals de invoering van het Londo–
stelsel te zien gaf) tot een minimum wordt beperkt. Deze leden wezen
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daarbij op het volgende. Wanneer schoolbesturen het FBS gaan
invoeren, zal bij de start van de invoering zeker voor een aantal jaren de
trend zijn gezet hoe de schoolbesturen met de autonomievergroting
zullen omgaan. Autonomie hoort niet als vanzelf bij het ideeëngoed van
het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Wanneer er te gehaast
wordt overgegaan tot definitieve invoering, dan is de kans groot, dat de
scholen niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het FBS
hen biedt. Met het risico dat gedurende een aantal jaren er niet veel zal
veranderen. Daarom hechten de leden van de PvdA-fractie aan een
verantwoorde invoering, met optimale condities om te komen tot de
beoogde doelstellingen van het FBS. Zij wilden weten of naar het oordeel
van de regering de beschikbare termijn voldoende zal zijn om die
condities te scheppen. Daarnaast wilden zij weten inhoeverre het
mogelijk en verantwoord is om de administratieve invoering van het FBS
en de daadwerkelijke invoering van elkaar te scheiden. Met andere
woorden, zou er sprake kunnen zijn van een administratieve invoering
van het FBS ingaande 1 januarï 1993 en van een totale invoering
ingaande 1 augustus 1993? Deze leden deden deze suggestie niet omdat
zij uitstel wensten, maar omdat zij van mening waren dat slechts een
goed voorbereide invoering van het FBS leidt tot het herhalen van alle
doelstellingen.

Ten slotte vroegen deze leden of aan een eventuele latere invoering
van het formatiebudgetsysteem financiele consequenties zijn verbonden.
Mocht dit het geval zijn, kan dan ook worden aangegeven waaruit finan–
ciële consequenties naar inhoud en vorm bestaan, zo vroegen deze
leden?

De leden van de VVD-fractie wensten een opmerking te maken over
het tijdstip van inwerkingtreding. Indien wordt vastgehouden aan inwer–
kingtreding per 1 augustus 1992 zullen feitelijk gesproken de scholen
voor 1 maart 1992 beslissingen dienen te nemen over het formatieplan
en derhalve bekend moeten zijn met de voorwaarden van het FBS op
grond waarvan men kan vaststellen over hoeveel eenheden op basis van
welke voorwaarden men de beschikking heeft. Dit betekent dat de
tijdsdruk heel groot is. In verband met het bovenstaande zal er ook aan
schoolbesturen en schooldirecties informatie moeten worden verstrekt
over wat hun te wachten staat en welke afwegingen men reeds voor
1 maart aanstaande moet maken. Daartoe ontbreekt op dit moment
harde informatie, ook omdat de uitvoeringsmaatregelen nog niet bekend
zijn. Voor de leden van de VVD-fractie was het niet alleen van belang
zicht te hebben op de samenhang in de wetgeving, maar ook op
samenhang in de invoering. Onder erkenning dat onder omstandigheden
druk van buitenaf gewenst kan zijn om tot daadwerkelijke veranderingen
te komen, is het toch zeer de vraag of het verstandig is vast te houden
aan de datum van 1 augustus 1992 als invoeringsdatum. Zou het geen
aanbeveling verdienen om het jaar 1992/1993 te bestempelen als een
invoeringsjaar en de definitieve invoering op 1 augustus 1993 plaats te
laten vinden? De leden van de VVD-fractie legden deze suggestie met
enige klem voor.

Tijdens het op 5 september 1991 gevoerde mondeling overleg met de
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de vaste
Commissie voor onderwijs en wetenschappen is door de leden van
diverse fracties betwijfeld of de voorgestelde invoeringsdatum van
1 augustus 1992 thans nog haalbaar is, aldus de leden van de fractie van
D66.

De staatssecretaris heeft hierop geantwoord het op dit moment nog
niet nodig te vinden om te besluiten het FBS een jaar later in te voeren.
De staatssecretaris heeft daarentegen ook gezegd van de invoerings–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 157, nr. 4 10



datum van het FBS per 1 augustus 1992 geen halszaak te willen maken.
Ook de leden van de fractie van D66 hadden hun twijfels over de
haalbaarheid van de invoeringsdatum. Ook deze leden vroegen daarom
of het niet verstandiger zou zijn van de invoeringsdatum per 1 augustus
1992 af tezien.

De leden van de SGP-fractie tenslotte hadden ook geconstateerd dat
volgens het voorstel het FBS met ingang van 1 augustus 1992 van kracht
wordt. Ook deze leden vroegen met het oog op de haalbaarheid van deze
datum de reactie van de regering op de volgende twee uitspraken.

De Onderwijsraad stelt in zijn advies dd. 15 februari 1991 in een
passage over de noodzaak van een verantwoorde invoering, dat «parle–
mentaire besluitvorming ter zake nog voor de zomervakantie afgerond
moet zijn».

En de Raad van State merkt in zijn advies op «dat het voor een verant–
woorde invoering van het FBS met ingang van 1 augustus 1992 noodza–
kelijk is dat de behandeling van het wetsvoorstel in oktober door de
Tweede Kamer is afgerond«.

5. Deregulering

De leden van de CDA-fractie hadden geen problemen met betrekking
tot het samenvoegen van de overschrijdingsregelingen voor het
personeel en de materiële instandhouding. Met waardering hadden zij
zelfs kennis genomen van de nieuwe voorschotregeling. Deze leden
hadden echter wel moeite met twee leden in artikel 105 d WBO en
artikel 102d ISOVSO. Allereerst stelden deze leden het tweede lid van
beide artikelen aan de orde. Alhoewel in de huidige wetgevmg deze
regeling reeds voorkomt, vroegen deze leden zich toch af of er hier iets
niet klopt. Indien een gemeente een deel van de ontvangsten toevoegt
aan een voorziening is er sprake van een uitgave. Maar waarom moet, als
de gemeente een bedrag aan de voorziening onttrekt, dit bedrag weer als
een ontvangst worden aangemerkt? Dat betekent dat de zaak weer op
nul komt te staan. Tegenover de reservering, in enig jaar aangemerkt als
uitgave, komt de ontvangst in een ander jaar te staan. Daarmee wordt
een dergelijk bedrag uit de uitgavencyclus weggewerkt, en uiteindelijk
niet meer opgenomen onder de uitgaven, die toch het overschrijdings–
bedrag bepalen. Een uitgave dient als uitgave geboekt te worden en wel
eenmalig. Of dat nu gebeurt bij toevoeging aan de voorziening of bij de
onttrekking aan de voorziening, is om het even. Een uitgave mag echter
niet op een of andere wijze weer tot nul teruggebracht worden. Een
nadere toelichting op deze materie zouden de leden van de CDA-fractie
zeer op prijs stellen.

Het andere punt betreft het vierde lid van eerder genoemde artikelen.
De leden van de CDA-fractie hadden moeite met deze bepaling. Aller–
eerst dient opgemerkt te worden dat het begrip «derden» vele mogelijk–
heden kan inhouden. Zoveel, dat eventuele consequenties wellicht niet
zijn te overzien. Waarom wordt in de memorie van toelichting op
bladzijde 18 verwezen naar artikel 105 e eerste lid WBO en artikel 102 e
eerste lid ISOVSO? Welk tekstdeel wordt hier bedoeld? Deze leden
vroegen zich voorts af hoe een en ander zich verdraagt met artikel 6
WBO en artikel 6 ISOVSO. De leden van de CDA-fractie vonden deze
bepaling een vreemde eend in de bijt en vroegen zich af of een en ander
niet anders geregeld kan worden. Deze leden verwezen naar hetgeen zij
reeds hadden opgemerkt met betrekking tot de 4 genoemde wettelijke
regelingen.

De leden van de CDA-fractie zouden het op prijs stellen een nadere
toelichting op de aanvullende formatie te verkrijgen, in het bijzonder in
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verband met artikel 96 a tweede lid WBO en artikel 93 a lid 3 ISOVSO.
Wat is het verschil tussen beleidsregels en een ministeriële regeling?
Alhoewel deze leden er begrip voor hebben dat een regeling bij
algemene maatregel van bestuur op problemen kan stuiten in verband
met het sterk wisselende karakter van deze aanvullende formatie, is toch
het tegengaan van het aantal circulaires (pseudo-wetgeving) een goede
zaak.

Is er een ontwikkelmg kenbaar of denkbaar dat de aanvullende
formatie zich zodanig gaat uitkristalliseren dat niet jaarlijks aan wijzi–
gingen gedacht behoeft te worden? In dat geval is een algemene
maatregel van bestuur niet helemaal uit te sluiten. Anderzijds is het deze
leden opgevallen dat het de bedoeling is dat de ministeriële regeling een
bepaald karakter zal hebben (zie rnemorie van toelichting bladzijde 9).
Kan een nadere toelichting gegeven worden met betrekking tot dit
karakter? Is de regeling algemeen geldend? Is de aanvullende formatie
automatisch ter beschikking zonder aparte aanvragen? Zijn er minder
individule beschikkingen? Waren die er wel bij de beleidsregels?

Het is deze leden wel duidelijk dat de «kan»-bepaling in beide artikelen
inderdaad dient te vervallen, zoals door de Onderwijsraad is gesteld.

Het flexibel beleid en de financiele beheersbaarheid binnen het
aanvullend formatiebeleid, worden door het vervallen van de
«kan»-bepaling niet aangetast zoals door de regering wordt veronder–
steld (memorie van toelichting blz. 12). Dit zou wel het geval kunnen zijn
als de wetgever zou besluiten tot een algemene maatregel van bestuur in
plaats van een ministeriële regeling. Maar bij een weliswaar verplichte
ministeriële regeling kan voldoende flexibel gereageerd worden en
rekening worden gehouden met de beschikbare financiën, zo stelden de
leden van de CDA-fractie.

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat zij een voorstander zijn
van de invoering van lump sum-financiering. Waar de regering bij voort–
during spreekt over de wenselijkheid van wettelijke regelingen die de
beslissingsruimte voor scholen vergroten en die de autonomie nieuwe
inhoud geven, vermochten deze leden niet in te zien waarom niet op
vrijwillige basis aan scholen die dit wensen, de mogelijkheid van
lump-sum financiering wordt toegestaan. Kan de regering beargumen–
teren waarom de eigen beslissingsruimte (de autonomie) nu nog niet
mag resulteren in een vrijwillige lump-sum financiering? Met betrekking
tot het voortgezet speciaal onderwijs vroegen deze leden waarom geen
aansluiting wordt gezocht bij de invoering van het FBS in het voortgezet
onderwijs, mede in het licht van de uitkomsten van de discussie over
«Weer samen naar school». Het was ook de leden van de PvdA-fractie
opgevallen, dat de normstelling– en delegatiebesluiten per algemene
maatregel van bestuur worden geregeld, terwijl de aanvullende formatie
wordt geregeld bij ministeriële regeling. Dit laatste, omdat de toekenning
van de aanvullende formatie jaarlijks fluctueert. Deze leden vonden de
argumentatie voor de ministeriele regeling te mager. Jaarlijkse verande–
ringen kennen in de onderwijswetgeving meestal zwaardere procedures.
Daarnaast merkten zij op, dat de algemene maatregelen van bestuur
nogal bepalend zijn voor de uitvoering van het voorliggende
wetsvoorstel, maar de Tweede Kamer wordt bij de uitwerking niet meer
betrokken. Zij vonden dit onwenselijk. Zij vernamen daarom, waarom er
gekozen is voor algemene maatregelen van bestuur zonder voorhangpro–
cedures.

Nu de regering een gecombineerde overschrijdingsregeling voorstelt
waarin zowel de personele als de materiele overschrijdingscomponenten
zijn opgenomen, vroegen de leden van de PvdA-fractie opnieuw
aandacht voor het al dan niet handhaven van de bestaande materiele
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overschrijdingsregeling. Besloot de regering in 1987 tot het voornemen
een wetsvoorstel in te dienen waarbij ondermeer voor het primair
onderwijs de overschrijdingsregeling zou worden beperkt tot de
zogenaamde kwaliteitsbepalende kosten, vorig jaar besloot de regering
tot aanpassing van de overschrijdingsregeling in die zin dat deze in feite
beperkt wordt tot de niet-gebouwgebonden componenten. Tijdens een
recent mondeling overleg (26 juni 1991) werd van de zijde van de
regering gemeld dat over de materiele gelijkstelling tussen openbaar en
bijzonder onderwijs thans gesprekken worden gevoerd met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de daaruit voortvloeiende
overeenkomst wordt gesteld dat de overschrijdingsregeling bij de
vereenvoudiging van het Londo-stelsel nader zal worden bezien.

Het is ondermeer vanwege de voornoemde opmerkingen van
regeringszijde dat de leden van de PvdA-fractie de regering verzochten:

- aan te geven welke componenten van de materiele/personele
vergoeding nu al niet zijn opgenomen in de overschrijdingsregeling;

- aan te geven wat de inhoudelijke betekenis is van een beperking van
de overschrijdingsregeling tot de niet-gebouwgebonden componenten;

wat resteert dan nog onder de materiele overschrijdingsregeling?
- te verduidelijken of en op welke wijze het bij dit wetsvoorstel

mogelijk is de door opeenvolgende regeringen geuite voornemens tot
beperking van de overschrijdingsregeling in concrete voorstellen om te
zetten en zo dit niet het geval is,

- aan te geven of de regering zelf van plan is haar eerdere
voornemens te effectueren bij de aanstaande vereenvoudiging van het
Londo-stelsel.

De leden van de PvdA vroegen aandacht voor hetgeen in de memorie
van toelichting (blz. 19) vermeld staat met betrekking tot een
wetsvoorstel dat thans ter advisering bij de Raad van State ligt. Het zou
onder andere gaan over wijziging van de begripsomschrijving «openbare
school». Kan worden verduidelijkt wat hieronder wordt verstaan?
Tenslotte wilden deze leden weten of de overschrijdingsregeling ook van
kracht is, wanneer in het kader van de sociale vernieuwing aan een of
meerdere openbare scholen, vanwege specifieke achterstandssituaties,
extra formatie wordt toebedeeld. Wanneer wordt opgemerkt, dat
weliswaar de inhoud van de delegatiebepalingen worden veranderd,
maar dat er geen uitbreiding plaatsvindt, dan wilden deze leden precies
weten waarop dit betrekking heeft en hoe een en ander wordt uitge–
werkt. De bestuurlijke lasten voor het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen zullen op termijn verminderen. Betekent dit dat er
sprake zal zijn van een substantiele vermindering van het aantal ambte–
naren dat zich bezig houdt met deze uitvoerende taak? Welke budget–
taire consequenties heeft dit dan? De leden van de fractie van de PvdA
merkten op, dat met name de Wet Medezeggenschap onderwijs zeer
belangrijk is bij de invoering van het FBS, waardoor de decentrale
medezeggenschap voor personeel en ouders is toegesneden op de
nieuwe situatie. Daarom meenden zij, dat de behandeling van het
voorliggende wetsvoorstel niet los kan worden gezien van de wijziging
van de WMO. Zij wensten uitgelegd te zien, wat bedoeld wordt met de
opmerkingen onder punt 2 in het nader rapport, waar wordt gesteld, dat
bij de aanvang van de voorbereiding van het onderhavige wetsvoorstel
een basis is opgenomen om, indien dit noodzakelijk blijkt, bij algemene
maatregel van bestuur voorschriften te geven met betrekking tot de
invoering van het FBS, met een beperkte geldigheidsduur, maar dat
inmiddels gebleken is, dat aan een dergelijke bepaling geen behoefte
bestaat. Kan aangegeven worden waarom uiteindelijk ervoor is gekozen
een dergelijke bepaling niet op te nemen en waarom in eerste aanleg er
wel aan gedacht werd, vroegen de leden van de PvdA-fractie tenslotte?
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De leden van de VVD-fractie betreurden het dat zonder enige nadere
toelichting voorstellen werden gedaan op het punt van een personele
overschrijdingsregeling. Zij zouden het zeer op prijs stellen in de
memorie van antwoord een beschouwing aan te treffen waarom bij
invoering van het FBS nog sprake moet zijn van de noodzaak van een
overschrijdingsregeling. Zo die echt nodig is, zouden deze leden graag
nader toegelicht zien tot waar die overschrijdingsregeling dan wel kan
gaan om niet op gespannen voet te komen met een wezenlijk
uitgangspunt bij de invoering van het FBS namelijk vergroting van de
autonomie. In dit verband wilden de leden van de VVD-fractie graag de
volgende passage toegelicht zien: «Personeel dat wordt aangesteld op
grond van verzilverde formatierekeneenheden is ook personeel voor
eigen rekening, met dien verstande dat het in het kader van de
overschrijdingsregeling wel blijft gaan om personeel dat uit rijksont–
vangsten wordt betaald». Wat wordt met deze passage precies bedoeld,
ook op het punt van het al dan niet van toepassing zijn van de overschrij–
dmgsregeling, zo wilden de hier aan het woord zijnde leden weten. Ook
de hierop volgende passage op pagina 15 van de memorie van
toelichting over de compensatie voor de voor dat personeel te betalen
premie was hen niet duidelijk. Ook dat punt zagen zij graag verduidelijkt.
De leden van de VVD-fractie wilden ook graag nader toegelicht zien de
zinsnede op pagina 16 bovenaan van de memorie van toelichting waar
gesproken wordt over de ministeriële regeling op het punt van de
zogenaamde «groeiregeling» op grond waarvan geen beroep meer zou
kunnen worden gedaan de zogeheten «bijzondere omstandighedenbe–
paling». Kan nader worden meegedeeld hoe de huidige regelingen
werken en hoe de regering wil dat die regelingen er in de toekomst uit
moeten gaan zien? Niet tevreden waren de leden van de WD-fractie met
de mededeling in de memorie van toelichting dat invoering van het FBS
«op de langere duur een vermindering van bestuurlijke lasten voor het
ministerie met zich meebrengen». Zij zagen die passage graag nader
geconcretiseerd. Ook wilden zij evenals de leden van andere fracties
weten tot welke personeelsvermindering die vermindering van bestuur–
lijke lasten zal moeten leiden.

6. Artikelen

Artikel I, onderdeel A

De leden van de CDA-fractie wilden weten waarvoor de leden 4 en 5
nodig zijn? Als een en ander niet bij de wet verboden is dan zijn beide
leden toch ook uitvoerbaar zonder in de wet te zijn opgenomen! De leden
van de PvdA-fractie wilden weten of het FBS aan de scholen de
mogelijkheid geeft om taakverlichting van de directie te realiseren of om
bijvoorbeeld klasse-assistenten aan te stellen met de beschikbare
formatie-eenheden.

Artikel I, onderdeel H en artikel II, onderdeel E

Voorgesteld wordt dat bij ministeriele regeling kan worden bepaald in
welke gevallen en onder welke voorwaarden meer formatie aan een
school kan worden toegekend, zo stelden de leden van de PvdA-fractie.
Deze leden konden zich scharen achter de gedachte van de Onder–
wijsraad dat, nu het de bedoeling is dat de ministeriele regeling er komt,
het beter is om te spreken van zal in plaats van kan. Bij de behandeling
van de wet tot wijziging van de teldatum (Kamerstuk 22 106) is zonder
meer gebleken dat de bestaande groeiregeling blijft bestaan. Een reden
temeer om in dit wetsvoorstel op te nemen dat de ministeriele regeling
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er zal komen om de aanvullende formatie van de groeiregeling te garan–
deren. Wanneer wordt opgemerkt, dat het in de bedoeling ligt dat de
formatie voor het onderwijzend personeel en voor het onderwijsonder–
steunend personeel afzonderlijk wordt uitgewerkt, dan wilden de leden
van de PvdA-fractie weten of dit een voorschrift is en wat daarvoor de
beweegredenen zijn? De formatie voor speciale doeleinden dient te
worden aangewend voor de geoormerkte doeleinden. Wat betekent het,
zo wilden deze leden weten, dat deze speciale formatie niet kan worden
omgezet in geld en dat bij niet verzilveren van de formatie-eenheden,
deze formatie na een jaar vervalt? Of kan deze speciale formatie ook
worden gespaard? Waaraan wordt nog meer gedacht, naast de groeire–
geling, wanneer het gaat om de ministeriele regeling, ex. artikel 96a
WBO en ex. artikel 93a ISOVSO, waardoor er sprake kan zijn van de
toekenning van extra formatie?

In het voorgestelde derde lid van artikel 96a van de WBO en het
voorgestelde vierde lid van artikel 93a van de ISOVSO blijft de
mogelijkheid bestaan om in bijzondere omstandigheden bij individuele
beschikking aanvullende formatie toe te kennen. Kan de regering
aangeven wanneer zich zulke bijzondere omstandigheden kunnen
voordoen, vroegen de leden van de fractie van D66?

De leden van de CDA-fractie vroegen wat bedoeld wordt met
«wijziging» in het verbruik van formatierekeneenheden? (zie artikel 93d
ISOVSO)

De leden van de GPV-fractie constateerden dat blijkens artikel 96c lid
2 onder d bij algemene maatregel van bestuur een regeling wordt
gegeven omtrent de voorwaarden waaronder het bevoegd gezag recht
heeft op de bij ministeriele regeling vastgestelde geldswaarde van niet
verbruikte formatierekeneenheden.

In het algemeen vroegen zij of het stellen van voorwaarden in deze wel
paste bij het streven naar autonomievergroting. Ook vroegen zij aan
welke voorwaarden hierbij gedacht moet worden. Zal verzilvering bijvoor–
beeld het gehele jaar door kunnen plaatsvinden?

Artikel I, onderdeel K en artikel II, onderdeel H

Opgemerkt dient te worden dat de huidige wetgeving in artikel 49,
vierde lid slechts overeenkomsten kent met een tijdelijke regeling, aldus
de leden van de CDA-fractie.

Moet bij dit eerste lid, onderdelen d en e ook niet verwezen worden
naar artikel 100, vroegen deze leden. Wat betekent lid 3 onderdeel c? In
hoeverre is de benadering in lid 8 reëel? Moeten de financiële conse–
quenties in een gemeenschappelijke regeling niet gezamenlijk gedragen
worden, vroegen de leden van de CDA-fractie ook. Is het niet zo dat de
gemeente voor het verzorgen van bepaalde taken van een bijzondere
school automatisch de daarbij behorende vergoedingen ontvangt, zodat
de ontvangsten van een bijzondere school niet behoeven te worden
verminderd, deze school ontvangt al minder, omdat de vergoeding naar
de gemeente gaat?

Moet niet worden ingevoegd tussen «aanspraak heeft op een uitkering,
het vastgestelde overschrijdingsbedrag» en «uit» na aftrek van de
verleende voorschotten, vroegen deze leden ook. Zij verwezen ook naar
artikel 102d ISOVSO. De leden van de CDA-fractie vroegen zich
tenslotte af of ten aanzien van artikel 102h ISOVSO niet sprake moet zijn
van artikel 93b, eerste lid in plaats van artikel 93, eerste lid.

Ten aanzien van de overschrijdingsregeling vernamen de leden van de
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PvdA-fractie gaarne in hoeverre extra formatie als gevolg van activiteiten
rond de sociale vernieuwing en het onderwijs hiervan kunnen worden
uitgezonderd? Voorts vernamen zij graag, in hoeverre de schoolbesturen
van bijzonder onderwijs de uitkeringen als gevolg van overschrijding ten
behoeve van de formatie dienen te benutten voor formatieve doeleinden.
Of kan het zo zijn, dat de extra middelen worden ingezet voor andere
activiteiten. Worden deze overschrijdingen uitgekeerd in geld of in
formatie-eenheden?

In artikel 105d, lid 5 wordt ervan uitgegaan dat in sommige gevallen
schoolbesturen van het bijzonder onderwijs niet gebruikte
formatie-eenheden zullen afstaan aan het openbaar onderwijs, waarmee
op deze formatie-eenheden de overschrijdingsregeling niet van
toepassing zal zijn. Deze leden vernamen of de regering van mening is,
dat de werking van de overschrijdingsregeling een dergelijke gang van
zaken zal blokkeren. Immers het overhevelen van niet gebruikte formatie
naar het openbaar onderwijs verkleint de kans op overschrijding, die,
gezien de letterlijke tekst in één bedrag zal worderi uitgekeerd en niet in
formatie-eenheden, voor de toeleverende school zeer aantrekkelijk kan
zijn.

Is in artikel 105j in feite niet sprake van lump sum-financiering voor
het bijzonder onderwijs, vroegen de leden van de PvdA-fractie?

Artikel I, onderdeel M en artikel II, onderdeel J

Dit artikei legt de grondslag voor het vervangingsfonds/frictiefonds
c.q. noodfonds. Onduidelijk is hoe een en ander verder zal worden uitge–
werkt. In dit artikel is geen sprake van een algemene maatregel van
bestuur of ministeriele regeling. De leden van de PvdA-fractie vonden het
vervangingsfonds van dermate groot belang dat zij bij de nadere
uitwerking hiervan betrokken willen worden. Zij pleiten daarom voor een
algemene maatregel van bestuur met voorhangprocedure.

De leden van de GPV-fractie constateerden dat in de voorgestelde
artikelen 114a van de WBO en 110a van de ISOVSO de basis wordt
gelegd voor de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon die zich ten
doel stelt waarborgen te bieden voor de kosten van onder andere
vervanging bij afwezigheid van personeel. Zal de mogelijkheid bestaan
om per richting dergelijke rechtspersonen in het leven te roepen?

Tot slot vroegen de leden van de CDA-fractie of aangegeven kan
worden in welk(e) artikel(en) de bestuursaanstelling wordt geregeld.

De voorzitter van de Commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen
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