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19032 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van bepalingen over onderwijs 

Bij Kabinetsmissieve van 22 
februari 1985, no. 46, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Ministervan Binnenlandse Zaken, 
mede namens de Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken en de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet, houdende verklaring 
dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering 
in de Grondwet van bepalingen over 
onderwijs. 

1. De Raad van State stemt in met 
wat in de memorie van toelichting 
wordt genoemd een aanpassing die 
tot doel heeft de inhoud van artikel 23 
te verduidelijken en het artikel in 
overeenstemming te brengen met 
andere artikelen van de herziene 
Grondwet. Met name is beoogd de 
terminologie omtrent de bevoegdheid 
van de wetgever tot delegatie aan te 
passen aan de algemene systematiek 
van de herziene Grondwet. 

In het ontwerp is in het vijfde en het 
zevende lid van artikel 23 de delegatie 
voor wat betreft het bijzonder onder-
wijs beperkt tot vanwege het Rijk 
gegeven voorschriften. Het stelsel van 
de nieuwe Grondwet is echter dat de 
vraag aan wie kan worden gedelegeerd 
en hoever deze delegatie kan gaan, 
overgelaten wordt aan het oordeel en 
de beslissing van de wetgever. Het in 
de toelichting herhaalde beroep op de 
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wetgevingstraditie op het terrein van 
het onderwijs is niet zonder meer 
toereikend om daarvan af te wijken. 
Nadere argumentatie komt de Raad 
dan ook noodzakelijk voor. 

2. Het college merkt op dat, nu 
binnenkort de inwerkingtreding van 
de Wet op het basisonderwijs mag 
worden verwacht, overwogen moet 
worden of in artikel 23 de term 
basisonderwijs de voorkeur verdient 
boven algemeen vormend lager 
onderwijs. Met betrekking tot de 
tweede volzin van het zevende lid rijst 
bovendien de vraag of de daarin 
genoemde soorten van onderwijs niet 
beter kunnen worden aangeduid met 
de bij de wet aangewezen andere 
soorten van bijzonder onderwijs 
(vergelijk Gedr. St. 13874, nr. 1). 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 
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