
Commissie Bos, Subcommissie II (Van de Financiën) 
NA Commissie Herziening Grondwet 1914-1916, inv.nr. 2. 
 
Voorzitter: de Heer De Meester 
Aanwezig alle leden, t.w. de Heeren Ketelaar, Ter Laan, Van der Molen en Van Veen. 
Als secretaris zal fungeeren de adj. secretaris der Staatscommissie De Jonge. 
 
Kort overzicht van het verhandelde en de besluiten der eerste vergadering, gehouden 
op Dinsdag 5 Januari 1915, te 11 uur, in het gebouw der Tweede Kamer. 
 
De Voorzitter wenscht voor te stellen met het Lager Onderwijs te beginnen en wel 
met de regeling der jaarwedden. Hierop zal van grooten invloed zijn hetgeen de 
Subcommissie IV (Opleiding) voorstellen zal, en naar spreker vernam, wenscht die 
Subcommissie voortaan slechts ééne bevoegdheid (de hoofdakte) te erkennen, 
waardoor de onderwijzers eerst op ± 21 jarigen leeftijd volledig gevormd zullen zijn. 
Stel, dat men de normale jaarwedde zou wenschen te bepalen op ƒ600,-, dan is dat z.i. 
niet voldoende voor aldus opgeleide onderwijzers. <gewijzigd in: Stel, dat de normale 
jaarwedde onder bestaande regeling zou kunnen worden bepaald op ƒ600, welk 
bedrag in de 2e Kamer als minimum-aanvangswedde is voorgesteld, dan is dat, bij 
een opleiding der onderwijzers als de genoemde Sub-commissie wil, stellig 
onvoldoende> 
Na eene vraag van den Heer Van Veen, of onze Subcommissie alleen eene 
theoretische regeling, dan wel ook cijfers en eene berekening van kosten aan het 
plenum zal voorleggen, zegt de Voorzitter, dat hij de laatste meening is toegedaan. 
De Heer Van der Molen is het daarmede eens, en daarom kunnen besprekingen over 
de jaarweddenregeling niet vruchtdragend zijn, zoolang men de voorstellen der andere 
Subcommissie niet kent. 
Nadat de Heer Ketelaar, tevens lid dier Subcommissie, verklaard heeft, dat die 
gegevens <gewijzigd in: voorstellen> ten aanzien waarvan in algemeenen zin juist is 
hetgeen de Voorzitter heeft medegedeeld, weldra volledig kunnen worden tegemoet 
gezien, besluit de vergadering, op voorstel van den Voorzitter, thans te beginnen met 
de exploitatiekosten. 
 
Exploitatiekosten 
De Voorzitter merkt op, dat de daaromtrent verschafte gegevens zóózeer 
uiteenloopen, dat een daaruit te construeeren gemiddelde groote bezwaren zal 
opleveren. De eerste vraag is, of men een gemiddelde zal trachten vast te stellen voor 
groepen van gemeenten, berekend naar het zielental. 
De Heer Van der Molen wenscht onder exploitatiekosten alléén te verstaan de 
uitgaven, die voor alle scholen moeten geschieden, zoodat daaronder niet voorkomen 
de kosten van schoolartsen, schoolvoeding, schoolbaden; en evenmin de eereblijken 
die hij als een anachronisme na de invoering der Leerplichtwet zou wenschen te zien 
afgeschaft. 
De Voorzitter wijst er op, dat de Staatscommissie onder exploitatiekosten wilde 
verstaan alles wat niet was schoolbouw en jaarwedden, dus een ruimer begrip, en 
daarom zijn ook de cijfers, die op het Departement bewerkt zijn, getrokken uit een 
grootere categorie uitgaven.  
De Heer Ketelaar is van oordeel, dat die cijfers gesplitst moeten worden, en ook de 
Heer Van Veen vindt ze onderling niet vergelijkbaar, omdat in kleine gemeenten en 
geene uitgaven voor schoolartsen, schoolbaden enz. onder begrepen zijn. 
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Op voorstel van den Heer Van der Molen, die hierbij de begrooting voor 1915 van 
Rotterdam tot leidraad neemt, wordt door de vergadering besloten aan de 
gemeentebesturen, die daarvoor zoo aanstonds zullen worden aangewezen, de 
volgende opgaven, uitsluitend het gewoon lager onderwijs betreffende, te vragen: 
1. De kosten van gewoon dagelijksch onderhoud en instandhouding van schoollokalen 
en onderwijzerswoningen, welke, indien het hier gold huur van huizen, ten laste van 
den huurder zouden komen, krachtens de beginselen van de Derde Afdeeling van 
Titel VII van het Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de artt. 
1619 en 1620. 
2. De kosten van het aanschaffen en onderhouden der schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften (niet bedoeld; banken en kasten) 
3. De kosten van verlichting en verwarming, van het schoonhouden der lokalen en, 
waar leidingwater van de school wordt gebruikt, die van het waterverbruik. 
4. De kosten van examens en proeflessen der onderwijzers. 
5. De kosten van schoolbibliotheken. 
6. De kosten van belooningen en eereblijken. 
7. De kosten van gemeentelijke inspectie, geneeskundige inspectie, schoolvoeding, -
kleeding en -schoeisel (waar de gemeente voor voeding enz. partic. instellingen 
subsidieert, het totaal bedrag door die instellingen daarom [bestemd?]), alles over de 
jaren '11, '12 en '13. 
 
Ingevolge verdere besprekingen zal aan diezelfde gemeentebesturen, doch 
afgescheiden van de voorafgaande vragen, nog worden verzocht eene opgave van de 
kosten van schoolbouw in 1913, gesplitst in: 
a. de eigenlijke bouwkosten 
b. de kosten respectievelijk de getaxeerde waarde van het terrein 
c. voor hoeveel kinderen de school bestemd is 
d. de kosten van aanschaffing van meubelen, kasten en schoolborden voor eerste 
inrichting 
e. de kosten van aanschaffing van verwarmings- en verlichtingsmiddelen voor eerste 
inrichting. 
 
Bij bespreking van de vraag, of deze opgaven zullen gevraagd worden aan de besturen 
der gemeenten op blz. 2 der Statistische Beschouwingen genoemd, merkt de Heer Ter 
Laan op, dat hij geen bezwaar heeft tegen de samenstelling van de groepen II tot en 
met V, doch dat in groep I uitsluitend het Z.O. van ons land is opgenomen, zoodat hij 
er nog enkele Zuidhollandsche, Geldersche en Friesche gemeenten bijgevoegd 
wenscht te zien.  
De Heer Van der Molen geeft de voorkeur aan rubrieken gebaseerd op de tabellen van 
de wet op de Personeele Belasting, boven die welke van het zielental afhangen. De 
Heer Ter Laan is het hiermede eens. 
De Voorzitter wijst er op, dat in de Nota 5 rubrieken voorkomen, terwijl in de l.o. wet 
bij de jaarwedden der schoolhoofden de 9 rubrieken van de tabellen der Personeele 
Belasting tot 3 zijn samengevoegd. 
Na eenige discussie besluit men tot eene groepeering in 4 rubrieken, als volgt 
groep I klasse 1 en 2 
 ,,       II  ,,       3 en 4 
 ,,       III ,,       5 en 6 
 ,,       IV ,,       7, 8 en 9 
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volgens de tabel van de wet op personeele belasting, zoals deze zal luiden krachtens 
het ontwerp van wet 1914/15 No. 263. 
 
De gemeentebesturen aan wie de opgaven zullen worden gevraagd zullen zijn 
dezelfde als op blz. 2 der Nota (doch in de nieuwe groepeering), en bovendien in 
groep I Groningen en Watergraafsmeer 
  ,,      II geene 
  ,,      III Assen 
  ,,      IV Barendrecht en Sappemeer 
 
Schoolbouw 
De Voorzitter stelt thans aan de orde de voorziening in de kosten van schoolbouw. 
Hieromtrent zijn in pleno 4 voorstellen gedaan: 
dat van den Heer Ter Laan,                    notulen blz. 63, 
 ,,    ,,     ,,     ,,      De Savornin Lohman,    ,,        ,,    64, 
 ,,    ,,     ,,     ,,      Bos                                 ,,        ,,    74, en 
 ,,    ,,     ,,     ,,      De Beaufort                    ,,        ,,    77 
De Heer Van der Molen wenscht eene opmerking vooraf te maken. Die voorstellen 
worden beheerscht door de gedachte alsof men eene zaak wilde regelen, die nog in het 
geheel niet bestaat, terwijl toch 2/5 der kinderen bijzonder en 3/5 openbaar onderwijs 
ontvangen. Voor die 2/5 bestaan dus reeds scholen; de nieuwbouw zal slechts 
geleidelijk gaan onder de aan te nemen regeling, behalve in de groote steden, waar de 
toeneming van bijzondere scholen sterker zal zijn. De groote vraag is dus, hoe 
verhouden zich de bestaande scholen tot elk der nieuw voorgestelde systemen. 
De Voorzitter wijst er op, dat de verschillende voorstellers met die quaestie rekening 
hebben gehouden, en licht de meening van elk hunner daaromtrent toe aan de hand 
van hun voorstellen. 
De Heeren Ter Laan en  Ketelaar wenschen eerst het systeem te bespreken, dat in de 
wet moet komen, het stelsel dus, zooals het worden zal, en dan door eene 
overgangsbepaling de bestaande scholen zoo billijk mogelijk te behandelen. 
Den Voorzitter lacht het stelsel-Bos het meest toe. Is er in het geheel geen schuld 
meer op de school, dan zou het niet redelijk zijn eene vergoeding te geven.  
De Heer Van Veen stelt de vraag, hoe men zal handelen als eene school zóódanig 
belast is, dat er wel rente, maar geene aflossing kan betaald worden en ten slotte die 
school wordt afgekeurd? 
De Heer Van der Molen noemt een voorbeeld uit de practijk, dat er nog ƒ35.000 
schuld op de oude school stond, en deze nu op de nieuwe school, die ƒ50.000 gekost 
heeft, wordt overgebracht.  
De Voorzitter kan geen reden zien, waarom de gemeente bij de overneming der 
school meer dan ƒ50.000 zou vergoeden. Evenmin als men vraagt naar eene winst die 
de vereeniging misschien door verkoop heeft gemaakt, evenmin kan eene onafgeloste 
schuld van eene afgekeurde school in aanmerking genomen worden. 
De Heer Van der Molen zou dan eerst wenschen berekend te zien, wat onder 
stichtingskosten zal worden begrepen. Z.i. behooren daar ook bij de eerste 
inrichtingskosten als banken, meubelen enz. 
Besloten wordt - gelijk reeds hooger is aangegeven - hieromtrent eene opgave aan de 
reeds genoemde gemeentebesturen te vragen. 
De Voorzitter resumeert nog eens de 4 verschillende voorstellen, waarna de Heer Ter 
Laan opmerkt, dat zijn voorstel en die van de Heeren Bos en De Beaufort zich in 
dezelfde richting bewegen; hiertegenover staat het plan-De Savornin Lohman. 
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De Voorzitter verdaagt thans de vergadering tot Dinsdag 12 Januari 1915, te 10 uur. 
 
Bij de vaststelling van deze Notulen in de 2de vergadering maakt de Heer Van Veen 
nog de opmerking, dat het door hun gegeven voorbeeld nl. van eene met schulden 
belaste school, van welke schulden geene aflossing mogelijk was, en die alzoo bij 
afkeuring met dat bedrag bezwaard bleef, eenigsins op den achtergrond is geraakt 
door de bespreking van het door den Heer Van der Molen gegeven voorbeeld, waarin 
het tekort van de afgekeurde school als hypotheek op de nieuwe school wordt gezet. 
Terecht zeide de Voorzitter dat men bij taxatie van de nieuwe school met dat tekort 
der eerste school geen rekening zal houden. Maar hoe zal er nu gehandeld worden als, 
in sprekers voorbeeld, er geen nieuwe school wordt gesticht? 
De Voorzitter merkt op, dat sedert het Bouwwetje de vereeniging toch geld ontving, 
zoodat men sindsdien had kunnen aflossen. 
De Heer Van Veen zegt, dat dit geld dikwijls voor de exploitatiekosten noodig is. 
De Voorzitter zegt toe, dat het voorbeeld van den Heer Van Veen bij de behandeling 
en uitwerking der verschillende systemen mede in aanmerking zal worden genomen. 
Nadat bovenstaande opmerkingen aan de Notulen zullen zijn toegevoegd, worden zij 
door de Vergadering goedgekeurd. 
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