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Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de
Interimwet op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake bestuurlijke fusie
tussen openbare en bijzondere scholen

NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
25 november 1997
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de
bestuurlijke fusie tussen openbare en bijzondere scholen gestalte te
geven; dat in verband hiermee wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs noodzakelijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet op het basisonderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In de begripsomschrijving van «openbare school» komt onderdeel c
te luiden:
c. een door een stichting als bedoeld in artikel 13b of artikel 29b in
stand gehouden school;.
2. In de begripsomschrijving van «bevoegd gezag van volgens deze wet
bekostigde scholen» komt onderdeel a, ten 4°, te luiden:
4°. de stichting, bedoeld in artikel 13b of artikel 29b;.
B
Na artikel 13a wordt een nieuw artikel 13b opgenomen, luidende:
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Artikel 13b. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen
1. De instandhouding van een of meer openbare en een of meer
bijzondere scholen kan worden opgedragen of overgedragen aan een
stichting die met dit doel wordt onderscheidenlijk is opgericht.
2. Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het geven van
openbaar onderwijs en onderwijs van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.
3. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de
opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het
bevoegd gezag uit.
4. Het personeel dat werkzaam is aan de openbare school, wordt
benoemd krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
5. De statuten voorzien in ieder geval in een regeling omtrent:
a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de
stichting,
b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van
de bestuursleden,
c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd,
d. de vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen,
e. de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente waarin de
openbare school is gelegen, toezicht op het bestuur van de openbare
school uitoefent,
f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen
besloten te houden,
g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met
dien verstande dat deze periode ten minste 5 jaren bedraagt, en
h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in
de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is
verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
6. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na
goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen. Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd
voor zover het openbaar onderwijs betreft.
7. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente
waarin de openbare school is gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt
bekendgemaakt.
8. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar,
tenzij het bestuur anders beslist, op gronden, vermeld in de statuten.
9. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of
functioneren in strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs
betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit
van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar
onderwijs betreft.
10. Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van toepassing.
C
Aan artikel 114b, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Indien het bevoegd gezag zich beroept op overwegingen van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard, betrekt de rechtspersoon die
overwegingen bij de beoordeling van een in de eerste volzin bedoeld
verzoek.
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D
In de inhoudsopgave wordt na de omschrijving van artikel 13a
opgenomen:
Artikel 13b. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen.

ARTIKEL II
De Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In de begripsomschrijving van «openbare school» komt onderdeel c
te luiden:
c. een door een stichting als bedoeld in artikel 21b of artikel 39b in
stand gehouden school;.
2. In de begripsomschrijving van «bevoegd gezag van volgens deze wet
bekostigde scholen» komt onderdeel a, ten 4°, te luiden:
4°. de stichting, bedoeld in artikel 21b of artikel 39b;.
B
Na artikel 21a wordt een nieuw artikel 21b opgenomen, luidende:
Artikel 21b. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen
1. De instandhouding van een of meer openbare en een of meer
bijzondere scholen kan worden opgedragen of overgedragen aan een
stichting die met dit doel wordt onderscheidenlijk is opgericht.
2. Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het geven van
openbaar onderwijs en onderwijs van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.
3. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de
opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het
bevoegd gezag uit.
4. Het personeel dat werkzaam is aan de openbare school, wordt
benoemd krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
5. De statuten voorzien in ieder geval in een regeling omtrent:
a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de
stichting,
b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van
de bestuursleden,
c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd,
d. de vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen,
e. de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente waarin de
openbare school is gelegen, toezicht op het bestuur van de openbare
school uitoefent,
f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen
besloten te houden,
g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met
dien verstande dat deze periode ten minste 5 jaren bedraagt, en
h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in
de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is
verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
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6. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na
goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen. Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd
voor zover het openbaar onderwijs betreft.
7. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente
waarin de openbare school is gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt
bekendgemaakt.
8. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar,
tenzij het bestuur anders beslist, op gronden, vermeld in de statuten.
9. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of
functioneren in strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs
betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit
van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar
onderwijs betreft.
10. Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van toepassing.
C
In artikel 60a, tweede lid, wordt «dan wel indien sprake is van omzetting
van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare
school of omgekeerd» vervangen door: , indien sprake is van omzetting
van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare
school of omgekeerd, indien sprake is van omzetting van een bekostigde
bijzondere school in een gelijksoortige bijzondere school van een andere
richting, dan wel indien sprake is van uitbreiding van het onderwijs aan
een school met onderwijs van een of meer andere richtingen.
D
Aan artikel 110b, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Indien het bevoegd gezag zich beroept op overwegingen van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard, betrekt de rechtspersoon die
overwegingen bij de beoordeling van een in de eerste volzin bedoeld
verzoek.
E
In de inhoudsopgave wordt na de omschrijving van artikel 21a
opgenomen:
Artikel 21b. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen.

ARTIKEL III
De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In de begripsomschrijving van «openbare school» komt onderdeel c
te luiden:
c. een door een stichting als bedoeld in artikel 42b of artikel 53c in
stand gehouden school;.
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2. In de begripsomschrijving van «bevoegd gezag» komt onderdeel a,
ten 4°, te luiden:
4°. de stichting, bedoeld in artikel 42b of artikel 53c;.
B
Na artikel 53b wordt een nieuw artikel 53c opgenomen, luidende:
Artikel 53c. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen
1. De instandhouding van een of meer openbare en een of meer
bijzondere scholen kan worden opgedragen of overgedragen aan een
stichting die met dit doel wordt onderscheidenlijk is opgericht.
2. Het statutaire doel van de stichting is in elk geval het geven van
openbaar onderwijs en onderwijs van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder onderwijs.
3. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de
opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het
bevoegd gezag uit.
4. Het personeel dat werkzaam is aan de openbare school, wordt
benoemd krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
5. De statuten voorzien in ieder geval in een regeling omtrent:
a. de samenstelling, werkwijze en inrichting van het bestuur van de
stichting,
b. de wijze van benoeming, herbenoeming, schorsing en ontslag van
de bestuursleden,
c. de termijn waarvoor de bestuursleden worden benoemd,
d. de vaststelling van de begroting en jaarrekening na overleg met de
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen,
e. de wijze waarop de gemeenteraad van de gemeente waarin de
openbare school is gelegen, toezicht op het bestuur van de openbare
school uitoefent,
f. de gronden waarop het bestuur kan besluiten de vergaderingen
besloten te houden,
g. de periode waarvoor de stichting in het leven wordt geroepen, met
dien verstande dat deze periode ten minste 5 jaren bedraagt, en
h. de bevoegdheid de stichting te ontbinden, met dien verstande dat in
de regeling een overheersende invloed van de overheid in het bestuur is
verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
6. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na
goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen. Goedkeuring kan slechts worden onthouden indien
overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd
voor zover het openbaar onderwijs betreft.
7. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van de gemeente
waarin de openbare school is gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt
bekendgemaakt.
8. De vergaderingen van het bestuur van de stichting zijn openbaar,
tenzij het bestuur anders beslist, op gronden, vermeld in de statuten.
9. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of
functioneren in strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs
betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare
school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit
van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar
onderwijs betreft.
10. Artikel 155 van de Gemeentewet is niet van toepassing.
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C
Artikel 64, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:
c. bij omzetting van een bekostigde bijzondere school in een gelijksoortige openbare school of omgekeerd, bij omzetting van een bekostigde
bijzondere school in een gelijksoortige bijzondere school van een andere
richting en bij uitbreiding van het onderwijs aan een school met onderwijs
van een of meer andere richtingen.
D
Aan artikel 98b, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Indien het bevoegd gezag zich beroept op overwegingen van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard, betrekt de rechtspersoon die
overwegingen bij de beoordeling van een in de eerste volzin bedoeld
verzoek.

ARTIKEL IV
In de Wet van 15 december 1993, Stb. 716, houdende wijziging van het
stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het
basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs, komt artikel V te luiden:
ARTIKEL V
De school voor openbaar en protestants-christelijk onderwijs in
Earnewâld wordt niet voor een bij koninklijk besluit te bepalen datum
opgeheven, tenzij deze school indien zij als nevenvestiging onderdeel zou
vormen van een andere school wegens het niet voldoen aan een van de
normen voor bekostiging van een nevenvestiging, genoemd in artikel
107e, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs zou moeten worden
opgeheven. Indien deze school op een bij koninklijk besluit te bepalen
datum voldoet aan de criteria voor het voortbestaan als zelfstandige
school, kan de bekostiging van deze school met ingang van een bij
koninklijk besluit te bepalen datum worden voortgezet zolang na
laatstgenoemde datum geen opheffing op grond van de artikelen 107 tot
en met 108 van de Wet op het basisonderwijs behoeft plaats te vinden.

ARTIKEL V
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
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