
Commissie Bos, Subcommissie II (Van de Financiën) 
NA Commissie Herziening Grondwet 1914-1916, inv.nr. 2. 
 
Voorzitter de Heer De Meester. 
Aanwezig alle leden, te weten met den Voorzitter, de Heeren Van Veen, Ter Laan, 
Van der Molen en Ketelaar, benevens de secretaris De Jonge. 
 
Kort overzicht van het verhandelde en de besluiten der zesde vergadering, gehouden 
op Maandag 10 mei 1915, te 11½ uur, in het gebouw der Tweede Kamer. 
 
Op voorstel van den Voorzitter worden de notulen der 5de vergadering, die reeds 
voorloopig goedgekeurd aan de leden zijn toegezonden, definitief vastgesteld. 
 
Bouwregeling 
De Voorzitter stelt aan de orde het door hem ontworpen voorstel omtrent eene 
bouwregeling voor de scholen van lager onderwijs. 
De Heer Van Veen bespreekt allereerst het voorgestelde onder A en wel onder 2., 
waar den Onderwijsraad de bevoegdheid wordt gegeven ambtshalve aan de gemeente 
ongevraagd de verplichting op te leggen om eene openbare u.l.o. of m.u.l.o. school te 
bouwen. Is dit niet in strijd met de autonomie der gemeenten? 
De Voorzitter merkt op, dat dit expedient niet is gegeven voor het geval in eene 
gemeente geen stemmen opgaan voor eene openbare u.l.o. of m.u.l.o.school, maar 
voor het geval er eene bijzondere u.l.o. of m.u.l.o.school wil stichten, op kosten der 
Overheid. Is men daartoe bereid, dan moet er ook openbaar onderwijs van dezelfde 
soort kunnen gegeven worden. Aan de gemeente wordt echter niets opgelegd, tenzij 
het bijzonder onderwijs vooraf eene poging heeft gedaan. 
De Heer Van Veen constateert, dat er dus twee instanties zijn, nl. de gemeenteraad en 
de Onderwijsraad, bij welk laatste lichaam ieder ingezetene in beroep kan komen. 
Spreker geeft zich gewonnen.  
De Voorzitter doet nog uitkomen, dat hij juist het ambtshalve optreden van den 
Onderwijsraad voorstelde om zooveel mogelijk waarborgen te geven. Maar mocht 
men het niet wenschen, dan wil hij dit veel laten vervallen. 
De Heer Van der Molen kan zich met dit onderdeel van A zeer wel vereenigen. 
De Heer Ketelaar vraagt, of ook niet aan het schooltoezicht een recht van appèl moet 
worden gegeven, omdat de schoolopziener natuurlijk niet steeds in de betrokken 
gemeente woont. 
De Heer Van der Molen zou dit niet wenschelijk vinden. Vooreerst kan de 
schoolopziener natuurlijk toch de aandacht van den Onderwijsraad op de zaak 
vestigen, die dan ambtshalve kan beslissen, maar in de procedure moet het 
schooltoezicht niet optreden. Wij hebben daarvoor nu juist den Onderwijsraad 
bestemd. Bovendien heeft de schoolopziener steeds gelegenheid om bij Ged. Staten 
aan te dringen om vermeerdering van den omvang van het onderwijs te bevelen. 
De Heer Ketelaar verklaart zich tevreden, als deze laatste bevoegdheid aan Ged. 
Staten blijft toevertrouwd, hetgeen door Subcommissie III wordt voorgesteld. 
De Heer Van der Molen wenscht nu te spreken over het voorgestelde onder B. 
omtrent het Bijzonder Onderwijs. Met den algemeenen opzet van het voorstel kan 
spreker zich wel vereenigen, maar hij heeft bezwaar tegen het bedrag van de 
waarborgsom van 5 annuïteiten, d.i. ongeveer 30 ten honderd. Dit is te hoog, 10 
percent ware voldoende. 
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Er ontspint zich eene discussie over de berekening van annuïteiten. Het gevolg van 
deze bespreking is, dat de Heer Van Veen ook 10 percent van de bouwsom voldoende 
vindt, en de Heer Ketelaar verklaart geen bezwaar te hebben tegen een vast 
percentage aan het kapitaal. 
De Voorzitter stelt dan voor "15 ten honderd." De vergadering vereenigt zich hier 
mede, en de desbetreffende passage van het voorstel wordt dienovereenkomstig 
gewijzigd. 
De Heer Van der Molen wil thans eenige bedenkingen opperen tegen de alinea, 
beginnende met de woorden: "Het gebouw blijft eigendom der gemeente." Naar 
sprekers opvatting is de oplossing van den Heer Bos, die eene nominale 
erfpachtscanon wilde laten betalen beter dan aan de schoolvereeniging alleen een 
gebruiksrecht te geven. 
De Voorzitter merkt op, dat dit niet zoo mild is voor het bijzonder onderwijs als zijn 
voorstel, waarin de wet waarborgt de vrije beschikking aan het schoolbestuur over het 
gebouw voor het doel, waartoe het is gesticht. Een ander doel zou niet geoorloofd 
zijn. Voor het geven van onderwijs krijgt de vereeniging het bij de wet gewaarborgde 
vrije gebruik, terwijl bij erfpacht een canon moet worden betaald. 
De Heer Van Veen is van oordeel dat het schoolbestuur sterker staat, als het een 
canon betaalt, en erfpacht heeft, dan als het enkel een gebruiksrecht bezit. Vroeger 
was de kracht van het bijzonder onderwijs, dat het de gebouwen had, en dus moest 
men er rekening mede houden. Maar als het schoolbestuur alleen  een gebruiksrecht 
heeft, dan kan eene latere wet dit opheffen. De voorwaarden kunnen bijv. veranderd 
worden, waardoor men zou ingrijpen in den geest van het onderwijs, hetgeen de 
voorstanders aan het bijzonder onderwijs niet zouden kunnen dulden. Maar heeft men 
eenmaal een erfpachtscontract, dan kan daar niet aan getornd worden.  
De Heer Ter Laan ziet - gelet op de door de heeren Van der Molen en Van Veen voor 
het bijzonder onderwijs mogelijk geachte [kwade intenties] - juist in het 
erfpachtsrecht een bron van chicanes en procedures, die de gemeente het bijzonder 
onderwijs zou kunnen aandoen; het rust op een notarieel contract, terwijl het 
gebruiksrecht direct op de wet steunt.  
De Heer Van Veen acht erfpacht alleen dan gevaarlijk, als elke gemeente hare 
voorwaarden vrij mag stellen, maar dit zou natuurlijk niet het geval zijn. 
De Voorzitter wijst er dan op, dat als die erfpachtsvoorwaarden in de wet worden 
vermeld, die wet toch ook gewijzigd kan worden. 
De Heer Van Veen acht notarieele contracten veiliger, omdat aan de daarin eenmaal 
opgenomen voorwaarden, niet door de wet zal worden geraakt. 
De Voorzitter noemt dan de wet tot afschaffing van de tienden. In ieder geval is het 
niet volgens het stelsel van ons Burgerlijk Wetboek, dat de kosten van het grove 
onderhoud bij een erfpachtsrecht door de gemeente zouden moeten worden gedragen. 
De Heer Van Veen zegt, dat in de voorwaarden aldus een beding met die strekking 
kan worden opgenomen.  
De Voorzitter kan niet toestemmen, dat wijziging noodig is. Wenschelijk acht hij haar 
evenmin, omdat de voorstellers uitgaan van een wantrouwen in den toekomstigen 
wetgever, dat - indien het ook aan de linkerzijde uiting vindt in de pacificatie op 
onder[..] gebied zeer zal bemoeilijken, zoo niet onmogelijk maken. Niettemin zal hij 
de quaestie in pleno brengen. De redactie zou dan luiden achter het woord 
"gemeente": "de wet waarborgt aan de schoolvereeniging of het schoolgebouw het 
recht van erfpacht op dat gebouw, zoolang het gebruikt wordt voor het doel, waarvoor 
het is gesticht, onder voorwaarden bij de wet te bepalen." 
De Heeren Van Veen en Van der Molen kunnen zich met die redactie vereenigen. 
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Alom bespreekt de Heer Van Veen de quaestie op blz. 3 sub b vergrooting eener 
school voor gewoon lager onderwijs, en wel het geval, aan het slot dier passage 
vermeld. Als nu de bijzondere school op eigen kosten uitbreidt op terrein, dat aan de 
gemeente behoort (in geval van verondersteld erfpachtsrecht van het schoolbestuur) 
wie is dan eigenaar van het nieuw gestichte deel?  
De Heer Ketelaar zou zeggen: de gemeente maar na afloop van de erfpacht, mag de 
schoolvereeniging het gebouwde afbreken. 
De Voorzitter wijst er op dat hier nog de quaestie rijst, wie het onderhoud dier nieuwe 
lokalen moet bekostigen. 
De Heer Van Veen is van oordeel, dat het nieuwe stuk behoort bij de school, en dus 
het Rijk daarvoor moet zorgen. 
De Heer Ketelaar ontkent dit. Eene dergelijke aanbouw verkeert in dezelfde conditie 
als elk ander huis in de gemeente. 
De Voorzitter verklaart, dat dit logisch is, maar het is een lastig geval, omdat het met 
de bestaande school één geheel uitmaakt. 
De Heer Van Veen , die erkent, dat het geval zich uiterst zelden zal voordoen, kan 
zich wel bij het denkbeeld neerleggen, dat de kosten van het grove onderhoud voor 
rekening blijven van de schoolvereeniging. 
De Voorzitter voegt dienovereenkomstig nog eene zinssnede aan het concept toe. 
De vergadering wordt hierop door den Voorzitter verdaagd tot den volgenden morgen 
te 10 uur. 
 
Dinsdag 11 Mei 1915, te 10 uur, wordt de den vorigen dag verdaagde vergadering 
voortgezet. 
Met de behandeling van het ontwerp der bouwregeling wordt voortgegaan. 
Bij punt C 1. in fine (op blz. 3) worden op verzoek van den Heer Van der Molen de 
woorden "is .... bevoegd" veranderd in "[b...] .... des verkiezende." 
De Heer Van Veen wenscht eenige vragen te stellen omtrent het voorgestelde op blz. 
5 B.a., nl. wat betreft de "Zelfstandige schoolgebouwen." Wat geschiedt er, vraagt 
spreker, met de schoolgebouwen, die geen schulden hebben? 
De Voorzitter zegt, dat dan het gebouw aan de gemeente overgaat zonder betaling. Is 
de schuld nihil, dan is ook de betaling nihil. 
De Heer Van Veen, merkt dan verder op, dat scholen, waarop veel schuld rust in de 
conditie kunnen komen, dat, na betaling door de gemeente volgens de regelen van het 
voorstel, er nog een del schuld ten laste der vereeniging blijft.  
Spreker zou daarom aan de vereeniging de keuze willen overlaten, of zij de school wil 
overdragen of niet. Het gaat z.i. niet aan alles, wat men jarenlang met veel moeite 
heeft bijeengebracht, aan de Overheid cadeau te doen. 
De Voorzitter kan dit geen cadeau noemen, want de gemeente ontvangt integendeel 
den last om voor het grove onderhoud te zorgen en de school te blijven bestemmen 
voor het doel, waarvoor zij in gebruik was. Voor het niet-grove onderhoud krijgt de 
vereeniging een abonnement van het Rijk. Derhalve ontvangt de vereeniging 
volledige vergoeding van kosten, terwijl de gemeente een gebouw erlangt, dat zij 
moet onderhouden, maar waar zij niet aan mag raken. Bij het toestaan van eene keuze 
aan de vereenigingen, zullen de scholen, waar schuld op rust, worden overgedragen, 
de andere echter niet. 
De Heer Van Veen zegt, dat het niet de vraag is, of een last of eene lust aan de 
gemeente wordt overgedragen, maar dat het hier geldt eene verplichting voor de 
Overheid om te zorgen voor het onderwijs, welke zorg jarenlang door particulieren op 
zich is genomen. Nu de Overheid gaat inzien, dat zij zelve daarvoor moet zorgen, kan 
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men toch niet zeggen, dat alle scholen, die vrij van schuld zijn, aan de gemeente 
overgaan, dat van de andere de schuld verminderd wordt in verband met den duur 
waarover de school reeds in gebruik is, en dat, als er dan nog schuld overblijft, de 
vereeniging dit restant voor hare rekening moet nemen. Het zou kunnen gebeuren, dat 
het voor de schoolvereeniging voordeeliger uitkwam om de school te verkoopen. 
De Voorzitter kan niet meegaan met het uitgangspunt van den Heer Van Veen. De 
splitsing toch tusschen openbaar en bijzonder onderwijs heeft aan Rijk en gemeente 
tezamen niet minder geld gekost, dan indien er alleen openbaar onderwijs ware 
geweest. 
De Heer Van Veen moet dit ontkennen. Zoo heeft ook de wet-Mackay het bijzonder 
onderwijs niet van financieele lasten ontheven; dit is eerst geschied door de wet-
Kuyper. 
De Heer Van der Molen acht de regeling voor de bestaande gebouwen de grootste 
moeilijkheid in deze aangelegenheid. Zooals het voor de nieuwe gebouwen wordt 
voorgesteld, kan spreker met het voorstel meegaan, maar men kan niet de bestaande 
gebouwen op denzelfden voet als de nieuwe behandelen. 
Spreker zou te dezen aanzien willen uitgaan van het standpunt, dat de Overheid er niet 
mede te maken heeft, of op een schoolgebouw al dan niet nog schuld rust. Voor de 
practijk moet het voldoende zijn, dat ten aanzien van die scholen, die aan de eischen 
van de wet voldoen, gewaarborgd wordt, dat zij voortdurend voor dat doel worden 
gebruikt. Daarom zou spreker ten aanzien van de bestaande gebouwen eene regeling 
willen treffen, die in eerste instantie gelijk is aan die welke ten opzichte van 
gestichtslokalen wordt voorgesteld, nl. eene huurvergoeding. De gemeente betaalt dan 
de gebruikswaarde. Daarnaast dient echter de mogelijkheid te worden opengelaten, 
dat plaatselijk het schoolbestuur met de gemeente tot overeenstemming komt omtrent 
den eigendom van het gebouw. 
De Voorzitter erkent, dat er over een voorstel om eene huurvergoeding te bepalen, te 
praten valt; niet echter over de onderstelling, dat een schoolbestuur zijn gebouw 
verkoopt en dan een nieuw gebouw aan de gemeente gaat vragen. 
Met dit doel is juist op blz. 4 onder III voorgeschreven, dat een datum moet gekozen 
worden antérieur aan de inwerkingtreding dezer wet. Zoolang de gebouwen geschikt 
zijn voor schoolgebruik, moeten ze daarvoor bestemd blijven.  
De Heer Van der Molen doet uitkomen, dat de moeilijkheid juist zit in den overgang. 
Er moet mogelijkheid gelaten worden tot een plaatselijk accoord. Van een wellicht te 
betalen voordeel is geen sprake.  
De Voorzitter zegt er voor te vinden te zullen zijn eene huurvergoeding te bepalen. 
De Heer Van Veen kan daar niet zoo aanstonds mee medegaan, als men let op de 
2½% bedoeld aan het slot van blz. 5. 
Men zou er wel iets aan kunnen doen om een schoolbestuur te beletten eene school, 
waarop geen schuld rust te verkoopen en dan aan de gemeente eene nieuwe te vragen, 
nl. door te bepalen, dat zoolang het schooltoezicht de school niet afkeurt, zij voor het 
onderwijs in gebruik moet blijven. De vereniging moet echter den grond terugkrijgen. 
De Heer Ter Laan is van oordeel, dat men de zaak moet beschouwen in het licht van 
het algemeene plan en over onbillijkheden in een enkel geval heenstappen. Als de 
Staat groote sommen moet betalen om de schuld, die nog op de scholen rust, volgens 
de voorgestelde berekening te delgen, dan moet het bijzonder onderwijs ook enkele 
schulden betalen. nl. voor zoover ze die berekening te boven gaan. Zelfs op scholen, 
die geen schuld hebben, rusten lasten, die nu ten laste van de algemeene kassen zullen 
komen.  
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De Voorzitter heeft er niet tegen om de scholen te doen schatten en voor het gebruik 
eene huur te bepalen, zoolang het schooltoezicht de school voor het gebruik geschikt 
verklaart. 
Maar dan moet de schoolvereeniging zien, hoe zij van de schuld af komt. 
De Heer Van der Molen vindt dat juist de moeilijkheid. Men zou behalve de 
huurvergoeding ook nog een percentage voor afschrijving door de gemeente moeten 
laten betalen, en hetgeen dan nog overblijft, daar zou het bijzonder onderwijs zijn 
schouders onder moeten zetten. 
De Heer Ter Laaan kan ook wel meegaan met eene huurvergoeding. 
De Voorzitter heeft er niet tegen om in dat geval den eigendom van den grond aan het 
schoolbestuur te laten, ook als de school is afgebroken. Dan zou eene berekening 
moeten gemaakt worden als op blz. 4 ten aanzien van de gestichtslokalen. 
De Heer Van der Molen moet tot zijn leedwezen de vergadering verlaten. 
De Heer Ter Laan oppert het plan, dat bij invoering van de wet, de gemeente alles 
overneemt, met lasten zoowel als lusten. In elk geval dient toch te worden 
afgetrokken hetgeen het Rijk reeds aan bouwsubsidie heeft gegeven, en dit is onder de 
tegenwoordige regeling tusschen de 60 en 62½%, terwijl de gemeenten slechts 25% 
subsidie krijgen. 
De Voorzitter zegt, dat bij eene huurvergoeding de vereeniging hare schulden daaruit 
moet trachten af te lossen, alsmede uit de som, die zij voor den grond kan verkrijgen, 
na afkeuring van het schoolgebouw. De berekening van het percentage waarmee de te 
betalen huur wordt verminderd, zou dienen te geschieden door in aanmerking te 
nemen het vermoedelijk aantal jaren, dat de school nog als zoodanig kan dienst doen. 
De Heer Ketelaar zou aan den Heer Van der Molen willen gevraagd zien om eene 
uitwerking van zijn voorstel van huurvergoeding liefst met een voorbeeld er bij. 
De Voorzitter draagt den Secretaris op in dien geest aan den Heer Van der Molen te 
schrijven, en sluit daarna de vergadering. 
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