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De ondergetekenden stellen de vo lgende amendementen voor : 

Artikel II wo rd t als volgt gewi jz igd : 

In artikel 1.23 worden de leden 3 en 4 vervangen door de vo lgende leden: 

3. De eisen van deugdel i jkheid voor het uit de openbare kas te bekostigen 
onderwi js worden gesteld bij de wet of zonodig krachtens de wet bij a lgeme-
ne maatregel van bestuur of minister ië le verordening, met inachtneming van 
de vr i jheid van r ichting van het bi jzonder onderwi js . Deze eisen worden zo-
danig gesteld dat de deugdel i jkheid van het bijzonder onderwi js even af-
doende word t gewaarborgd als die van het openbaar onderwi js . 

4. Het bi jzonder basisonderwi js alsmede de bij de wet aangewezen an-
dere soorten van bijzonder onderwi js , die aan bij de wet of zonodig krach-
tens de wet bij a lgemene maatregel van bestuur of ministeriële verordening 
te stellen voorwaarden vo ldoen , worden naar dezelfde maatstaf als het over-
eenkomst ige openbaar onderwi js uit de openbare kas bekost igd. 

5. De in het derde en vierde l id bedoelde eisen en voorwaarden eerbiedi-
gen met name de vr i jheid van het bi jzonder onderwi js , betreffende de keuze 
der leermiddelen en de aanstel l ing van hen die onderwi js geven. 

II 

Artikel III wo rd t als vo lgt gewi jz igd : 

In artikel A1.23 worden de w o o r d e n : «artikel 1.23, tweede en derde lid» 
vervangen door: artikel 1.23, tweede en vierde l id. 

Toelichting 

Het amendement beoogt de mogel i jkhe id van delegatie te beperken. Ener-
zijds door het woord «zonodig», waardoor de voorkeur voor regeling bij wet 
word t ui tgesproken, waarbi j echter de vaststel l ing van nadere regelen bij 
een algemene maatregel van bestuur of ministeriële verordening niet word t 
u i tgesloten; anderzijds door beperking tot delegatie aan Kroon of Minister, 
waarbi j delegatie aan provincies en gemeenten word t ui tgesloten. 

Tevens beoogt het amendement het onderscheid eisen van deugdeli jk 
heid/voorwaarden voor bekost ig ing in de Grondwet te handhaven. 

Hermes 
Veerman 
Van Leijenhorst 
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