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1. Inleiding
Naar aanleiding van de discussie in het regionaal onderwijs overleg omtrent ‘het benutten van de voor
onderwijs bestemde huisvesting anders dan voor onderwijs’ is deze nota opgesteld. Deze nota is
gericht op het gebruik / verhuur van onderwijshuisvesting. Overige gemeentelijke of maatschappelijke
accommodaties worden buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat ten behoeve van de
onderwijshuisvesting specifieke wet- en regelgeving van toepassing is waarmee rekening gehouden
moet worden. In deze nota wordt verwezen naar de handreiking ‘Zo rekenen we aan maatschappelijk
vastgoed’ van oktober 2008. Deze handreiking is toepasbaar wanneer overige gemeentelijke of
maatschappelijke accommodaties ingezet worden. De handreiking kan gedownload worden via
www.kei-centrum.nl.
Bij het opstellen van deze nota is gebruik gemaakt van de notitie: ‘Interpretatie art. 108 Wet op het
Primair Onderwijs (hierna te noemen WPO) oktober 2006 gemeente Den Haag, OCW/Vastgoed’.
Deze notitie beoogd een bruikbare interpretatie te geven voor de toepassing van artikel 108 WPO.
Doel van deze notitie is te komen tot een helder en bruikbaar onderscheid tussen gebruik,
medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde huisvesting.
Naast bovengenoemde notitie is gebruik gemaakt van beschikbare informatie van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (hierna te noemen VNG) en heeft overleg plaatsgevonden met de VNG.
Verder wordt gewezen op de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ van Waarborgfonds
Kinderopvang, Vereniging Nederlandse Gemeente en Primair Onderwijsraad van oktober 2008. Deze
handreiking kan gedownload worden via www.waarborgfondskinderopvang.nl.
Daar waar in deze nota gesproken wordt over ‘bevoegd gezag’ wordt bedoeld het bevoegd gezag van
een volgens de WPO openbare of bijzondere school. Er wordt dus niet het bevoegd gezag (raad en / of
college) in de publiekrechtelijke zin bedoeld.

1.1

Aanleiding

Binnen gemeenten in Nederland wordt kinderopvang en (andere commerciële activiteiten) structureel
aangeboden in (leegstaande) klaslokalen. Ook komt het voor dat kinderopvang en andere commerciële
activiteiten structureel in andere gemeentelijke gebouwen zoals peuterspeelzaalruimte of sportzaal
worden aangeboden. In het geval van onderbrengen in schoolgebouwen is het bevoegd gezag de
verhuurder van klaslokalen en int de huur. Er vindt niet altijd afdracht plaats aan de gemeente. Het
komt voor dat de tarieven voor commerciële huur binnen een gemeente verschilt. Tussen gemeenten
bestaan ook verschillen in de uitgangspunten voor verhuren aan bijvoorbeeld kinderopvanginstelling
met betrekking tot werkwijze en tarifering in gemeentelijke gebouwen.
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1.2

Doel

Één transparante en consequente (richt)lijn in de regio met betrekking tot het beschikbaar stellen van
gemeentelijke ruimten voor kinderopvang of andere commerciële activiteiten. De (richt)lijn moet
lokaal maatwerk toelaten.
Nadat de (richt)lijn regionaal is opgesteld zal lokaal overleg plaats moeten vinden met het bevoegd
gezag hierover. Voorts kan de (richt)lijn lokaal door de gemeente vastgesteld worden.
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2. Wet en regelgeving
Het is van belang om het wettelijk kader te schetsen alvorens een transparante en consequente
(richtlijn) bepaald kan worden. Onderstaand wordt het wettelijk kader geschetst. Steller beseft dat de
onderstaande teksten een hoog juridisch karakter hebben. Om geen afbreuk te doen aan hetgeen
bepaald wordt in de wet is er voor gekozen de teksten niet te herschrijven in ‘Jip en Janneke’ taal.
Hierdoor wordt voorkomen dat teksten anders te interpreteren zijn,

2.1

Gebruik van voor het onderwijs bestemde huisvesting ex art. 103 lid 3
WPO

De term ingebruikgeving heeft in Afdeling 3 van de WPO een andere en beperktere betekenis dan
gebruik. Ook een gebouw dat in eigendom is, is in gebruik, maar hoeft (kennelijk) niet te gelden als in
gebruik gegeven. Ingebruikgeving ex art. 103 lid 3 WPO is slechts één manier om het bevoegd gezag
het exclusieve gebruik van een voorziening in de huisvesting te verschaffen, naast
eigendomsverschaffing ex art. 103 lid 1 en 2 WPO.
De bestuursrechtelijke term ingebruikgeving is civielrechtelijk te kwalificeren als bruikleen en moet
scherp worden onderscheiden van huur. Op het moment dat de gebruiker een bepaalde prijs voor het
gebruik verschuldigd is, is per definitie geen sprake meer van bruikleen, maar van huur.
Het is aan de onderscheidenlijke gemeenten te bepalen wat van toepassing is in haar gemeente.

2.2

Medegebruik door scholen en niet-scholen – twee soorten

Er bestaan twee soorten medegebruik: medegebruik (door scholen en niet-scholen) op grond van art.
107 WPO (‘vordering’ en subsequente ingebruikgeving door de gemeente) en medegebruik op grond
van art. 108 WPO (minnelijke ingebruikgeving door het bevoegd gezag als eigenaar van het
schoolgebouw aan niet-derden). In de onderstaande tabel is een en ander getracht inzichtelijk te
maken.
Tabel bestuursrechtelijke termen gebruik-medegebruik door basisscholen
Oorsprong en type gebruiksrecht

Exclusief gebruiksrecht

Non-exclusief gebruiksrecht

Eigendom ex art. 103 lid 1

Gebruik

-

Eigendom ex art. 103 lid 2

Gebruik

-

Koop, huur of erfpacht ex art. 99 lid 2

Gebruik

-

Ingebruikgeving ex art. 103 lid 3

Gebruik

-

Ingebruikgeving ex art. 107 lid 1

-

Medegebruik (type 1)

Ingebruikgeving ex art. 108 lid 1

-

Medegebruik (type 2)
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2.3

Medegebruik door niet-scholen ex art. 108 lid 1 WPO en verhuur aan
derden

De WPO opent voor het bevoegd gezag in art. 108 WPO ook de mogelijkheid om delen van het
gebouw in gebruik te geven voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. Art.
108 onderscheidt dit (mede-)gebruik van verhuur aan derden. Het is bij de door B&W te verlenen
toestemming voor verhuur noodzakelijk goed te beoordelen of de activiteiten van de beoogde
gebruiker wel te kenschetsen zijn als culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden in de zin
van de WPO. Activiteiten die volledig door de overheid worden gefinancierd én cultureel,
maatschappelijk of recreatief van karakter zijn, zijn dit in ieder geval wel. De doelstelling van een
activiteit moet dus mede worden beoordeeld in het licht van wijze van financiering van die activiteit.
Het zonder toestemming van B&W verhuren van (gehuurde) onderwijshuisvesting (aan derden) is op
grond van art. 108 WPO niet toegestaan en van rechtswege nietig.

2.4

Medegebruik door niet-scholen en een eventuele vergoeding voor het
medegebruik

Er mag geen huurprijs worden betaald door de culturele, maatschappelijke en recreatieve instellingen
als sprake is en moet blijven van medegebruik/ingebruikgeving ex art. 108 WPO. Wel mogen de
onkosten worden betaald. Zo kan afgesproken worden om eventuele kosten gerelateerd aan gebruiker,
zoals gas, water, licht en telefoon, in rekening te brengen bij de medegebruiker. Dit is in
overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (BW), waar geregeld is dat dit soort kosten op grond
van art. 7A:1785 BW voor rekening van de gebruiker blijven. Het bevoegd gezag kan ter vaststelling
en verrekening van deze onkosten dus een vergoeding afspreken/vorderen van de bruiklener zònder
dat daarmee meteen gesproken behoeft te worden van huur. De medegebruikstarieven voor scholen
zouden hier naar analogie voor kunnen worden gebruikt. Het bevoegd gezag mag telkens een reële,
niet te hoge, vergoeding ontvangen.

2.5

Gebruik door niet-scholen voor andere doeleinden is huur

Kinderopvang is vanaf 2005 een commerciële activiteit en heeft, hoe maatschappelijk gewenst ook,
niet (uitsluitend) een cultureel, maatschappelijk of recreatief doel. Alléén volledig door de overheid
gefinancierde kinderopvang zou evident kunnen gelden als een maatschappelijk doel. Kinderopvang
heeft wel een maatschappelijk gewenst effect, zoals andere commerciële activiteiten dit ook (kunnen)
hebben. Dit soort instellingen voor kinderopvang moet daarom beschouwd worden als ‘derden’ in de
zin van art. 108 WPO. Het bevoegd gezag dient aan deze derden wèl een vergoeding voor het enkele
gebruik van de ruimte in rekening te brengen (huur), omdat anders sprake is van het in gebruik geven
(bruikleen) van onderwijshuisvesting voor niet-maatschappelijke doeleinden. De WPO biedt hiervoor
geen ruimte.
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Tabel toepassing juridische figuren medegebruik (type 1 en 2) en verhuur
Oorsprong en type gebruiksrecht en type vergoeding

Medegebruikstarief

Verhuur / huurprijs

Vordering en ingebruikgeving (1) ex art. 107 WPO

Conform verordening

Niet toegestaan

Ingebruikgeving (2) t.b.v. bekostigd onderwijs ex art. 108 WPO

Toegestaan

Niet toegestaan

Ingebruikgeving (2) t.b.v. zuiver culturele, maatschappelijke en

Toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Verplicht

recreatieve doeleinden ex art. 108 WPO
Verhuur aan derden (zoals kinderopvanginstellingen)

2.6

Gebruik door scholen, niet-scholen en derden van een gehuurde ruimte
en art. 108 WPO

Indien een door de school gehuurde – en door de gemeente ten behoeve van díe school als
huisvestingsvoorziening bekostigde – ruimte verder aan anderen in gebruik wordt gegeven of verhuurd
op grond van art. 108 WPO, ontstaan complicaties. De reden is dat onder andere art. 108 WPO ook in
deze situatie van toepassing is en daarmee hetgeen hierboven is gesteld inzake (minnelijk)
medegebruik door scholen en niet-scholen en verhuur aan derden eveneens van toepassing is. Strikt
genomen is het in bruikleen (medegebruik) geven van een gehuurde ruimte niet mogelijk. Onder
andere niet omdat uitlening slechts mogelijk is door een eigenaar (vgl. art. 7A:1778 BW). Het gebruik
van de ruimte door scholen en niet-scholen die de ruimte in medegebruik (non-exclusief
gebruiksrecht) hebben gekregen geldt civielrechtelijk als gebruikt door de school die de gehuurde
ruimte in de zin van de WPO in gebruik heeft (exclusief gebruiksrecht). Civielrechtelijk is de school
met het exclusieve gebruiksrecht (de ‘hoofdbewoner’) daarmee aansprakelijk jegens de
eigenaar/verhuurder voor het medegebruik van andere scholen en niet-scholen. Het in medegebruik
geven van door een school gehuurde ruimte is dus juridisch niet aan te raden en moet in het
voorkomende geval goed geregeld worden.
De door de school gehuurde ruimte zou wel verder aan derden onderverhuurd kunnen worden, mits
zowel de verhuurder deze bevoegdheid in de huurovereenkomst heeft geboden èn B&W met deze
onderverhuring expliciet hebben ingestemd (art. 108 WPO is immers onverkort van toepassing).
Onderverhuur van de gehuurde en door de gemeente bekostigde ruimte aan kinderopvanginstellingen
kan in theorie dus wel, maar dient vóóraf te worden beoordeeld door B&W.
In ‘medegebruik’ geven van gehuurde en door de gemeente bekostigde ruimte aan
kinderopvanginstellingen door een school met het exclusieve gebruiksrecht kan dus niet (op grond van
art. 108 WPO) en de school is civielrechtelijk aansprakelijk jegens de eigenaar/verhuurder voor het
gebruik door deze derden anders dan op grond van onderverhuur.

2.7

Mededeling doen aan B&W van ingebruikgeving aan andere scholen en
niet-scholen

Voor de ingebruikgeving door het bevoegd gezag op grond van art. 108 lid 1 WPO is geen
toestemming van B&W vereist. Naar analogie van art. 110 lid 3 en gelet op 112 WPO kan wèl worden
betoogd dat het bevoegd gezag desalniettemin verplicht is aan B&W mededeling te doen van een
ingebruikgeving ex art. 108 WPO (vgl. ook art. 5 lid 1 van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Valkenswaard 2007). Het is voor B&W immers anders niet mogelijk te
7

Nota Gebruik, medegebruik, ingebruikgeving en verhuur van voor het onderwijs bestemde onderwijshuisvesting

beoordelen òf toestemming voor het gebruik (wegens verhuur) nodig is en/of dat deze toestemming
zou moeten worden onthouden, indien B&W geen kennis dragen van het (mede-)gebruik.

2.8

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang beoogt de concurrentie positie van kinderopvanginstellingen te verhogen. Als
gemeente moet je dan wel met dezelfde maten meten om zodoende de concurrentie niet oneigenlijk te
beïnvloeden.
De Wet kinderopvang is van toepassing op de ruimte waar opvang in de zin van de Wet wordt
aangeboden. In voorkomend geval is het meestal noodzakelijk dat er aanpassingen gedaan moeten
worden aan de ruimte die men wil gebruiken voor de opvang. Het doen van aanpassingen is
afhankelijk van de vorm van kinderopvang die men wil realiseren. Dagopvang bijvoorbeeld vergt
meer aanpassingen dan buitenschoolse opvang. De gemeente heeft een toezichthoudende rol op de
kinderopvang. Uitvoering van het toezicht wordt door de GGD uitgevoerd.

3. Definities opvang van kinderen
De benamingen bij kinderopvang zorgen voor verwarring en in veel gevallen is het niet duidelijk wat
er precies wordt bedoeld. Om een duidelijk onderscheid te maken, in relatie met de WPO, worden de
volgende definities onderscheiden.
TSO:
Tussenschoolse opvang, grondslag artikel 45 WPO. Het bevoegd gezag draagt zorg
voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door te
brengen.
TSO valt niet onder de Wet kinderopvang.
BSO:
Buitenschoolse opvang, grondslag artikel 45 WPO. Het bevoegd gezag draagt zorg
voor de organisatie van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang gedurende
de voor- en naschoolse periode.
BSO valt wel onder de Wet kinderopvang.
Kinderopvang: Opvang gedurende gehele dag of dagdelen. Hier is geen relatie met de WPO, bevoegd
gezag hoeft niet zorg te dragen voor kinderopvang. De voorziening valt onder de Wet
kinderopvang.

4. Berekening huurpenningen / gebruikstarief
Hier is een onderscheid te maken in medegebruik ex art. 108 lid 1 WPO en verhuur aan derden.
Aangezien medegebruik gestoeld is op uit de openbare kas bekostigd onderwijs dan wel voor andere
culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden gebruik, ligt het voor de hand om hiervoor een
kostendekkend gebruikstarief te bepalen. Bij verhuur aan derden moet op grond van de WPO huur in
rekening gebracht worden. Gemeentelijk uitgangspunt is het in rekening brengen van een
marktconforme huur. Om een objectieve bepaling van de huurpenningen te waarborgen ligt het voor
de hand om hiervoor de geëigende weg te gebruiken. Door een beëdigd taxateur laten vaststellen
waarbij alle omstandigheden mee gewogen kunnen worden (bijv. continuïteit bedrijfsvoering in relatie
tot vorderen voor onderwijs).
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4.1

Gebruikstarief medegebruik

Er mag geen huurprijs worden betaald door de culturele, maatschappelijke en recreatieve instellingen,
als sprake is en moet blijven van medegebruik/ingebruikgeving ex art. 108 WPO. Wel mogen de
onkosten worden betaald (gebruikstarief). Het bepalen van de hoogte van het gebruikstarief is niet
eenduidig, dus geldend voor alle gebouwen, aan te geven. Het is sterk afhankelijk van het gebouw, is
dit een nieuw pand, hoge isolatie (en dus lage energiekosten) of juist een oud pand?
Het is aan het bevoegd gezag om een reële, niet te hoge, vergoeding te bepalen.
Indien de gemeente gebruik maakt van artikel 107 WPO, vorderingsrecht, moet eveneens een
gebruikstarief betaald worden. Bepalingen hierover zijn opgenomen in de verordening onder
hoofdstuk 5, Medegebruik en verhuur.
Samengevat betekent het dat indien gemeente ten behoeve van het onderwijs vordert, de bevoegde
gezagsorganen in onderling overleg bepalen wat de hoogte is van het gebruikstarief. De bevoegde
gezagsorganen verrekenen ook met elkaar! Gemeente heeft hier dus geen rol in. Immers; de
verantwoordelijkheid van gemeente is het in stand houden van de voorziening. Zo lang de gemeente
de voorziening niet uit het onderwijs heeft onttrokken zal de gemeente de voorziening in stand moeten
houden ongeacht welke school er gebruik van maakt.
Voor wat betreft de exploitatie, waar het gebruikstarief aan gerelateerd is, is dit aan het bevoegd
gezag. Het bevoegd gezag ontvangt in de lumpsum financiering middelen voor de exploitatie. Het
bevoegd gezag waarvoor gevorderd wordt, en dus middels de lumpsum financiering middelen
ontvangt, moet dit logischerwijs betalen aan degene die de onkosten maakt.

4.2

Huurprijs verhuur

Bij verhuur moet een huurprijs in rekening gebracht worden; de prijs die de huurder moet betalen voor
het enkele gebruik van de ruimte zonder verdere diensten. In deze (kale) huurprijs zitten dus niet de
kosten voor gas, water, elektra, servicekosten enz. Deze kosten moeten aanvullend bij de (kale)
huurprijs betaald worden.
De hoogte van de huurprijs bij maatschappelijk vastgoed is een aandachtspunt en leidt steeds tot
discussie. Maatschappelijke wenselijkheid om BSO of kinderopvang in onderwijshuisvesting onder te
brengen is een feit. Landelijk is deze tendens ook ingezet en vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan
‘Koers primair Onderwijs’. Kern van het Koersdocument is dat professionals in en om de school
bepalen hoe het onderwijs vorm krijgt. Om die doelen te realiseren, dient het overheidsbeleid aan te
sluiten bij de vernieuwingen die binnen scholen door leraren en anderen in gang worden gezet.1 Het
ligt in de lijn der verwachting dat in wet- en regelgeving de nodige aanpassingen worden gedaan om
de inzet van onderwijshuisvesting voor samenwerkingsverbanden te vergemakkelijken. Als voorbeeld
wordt hier aangehaald de wijziging in de Wet op het primair onderwijs in 2006 van artikel 45
waarmee tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang een wettelijke
verplichting is geworden voor het bevoegd gezag.

1

Eurydice; Het onderwijssysteem in Nederland november 2007.
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In het verlengde hiervan wordt gewezen op het EG-verdrag; de omvangrijke Europese wet- en
regelgeving voor staatssteun die van belang is voor decentrale overheden.2 De relatie met deze wetregelgeving wordt onderkend echter er zijn geen gevallen bekend van BSO of kinderopvang die o.g.v.
deze wet- regelgeving een procedure hebben gevolgd. Dit onderwerp is besproken met de VNG en zij
onderkent de relatie3 en geeft aan dat de Europese Commissie nog geen uitspraken hierover heeft
gedaan. Pas op het moment dat een procedure gevolgd wordt ontstaat jurisprudentie wat enig houvast
kan bieden.
BSO en kinderopvang hebben een maatschappelijk gewenst effect zoals andere commerciële
activiteiten dat ook (kunnen) hebben. Het is en blijft verhuur en moet als zodanig behandeld worden.
Het is geen reden om in strijd te handelen met wet- en regelgeving hoe maatschappelijk ook gewenst.
In de WPO is bepaald dat de kosten, BSO of kinderopvang, door de ouders betaald moeten worden.
Door een niet marktconforme huurprijs te hanteren wordt hier geen uitvoering aan gegeven en dus is
er sprake van oneerlijke concurrentie. Ouders kunnen via de belastingdienst een tegemoetkoming
ontvangen voor BSO of kinderopvang.
Het is dus niet de vraag óf er een huurprijs van toepassing is maar hoe de berekening van de huurprijs
plaats moet vinden. Voor het bepalen van de (marktconforme) huurprijs worden verschillende zeer
uiteenlopende modellen gehanteerd door gemeenten. Tijdens het regionale overleg is geopperd om
één regionaal tarief vast te stellen op basis van de gemiddelde vierkante meter prijs voor verhuur.
Hiermee wordt geen recht gedaan aan het uitgangspunt om financiële stromen te scheiden (verkapte
subsidie) en geeft een vertekend beeld voor de exploitatielasten van een gebouw. Daarbij zijn er grote
verschillen in de regio. Volgens een opgave uit het regionale overleg ligt het tarief tussen € 70,- en
€ 135,- per m². Bij de vaststelling van één tarief op basis van een gemiddelde uit de regio is dan ook
sprake van (regionale) concurrentievervalsing.
Landelijk zijn er ook grote verschillen in het bepalen van de huurprijs. Er zijn gemeenten die een
kostendekkend tarief hanteren, een marktconform tarief hanteren maar zelfs ook gemeenten die aan de
commerciële huurder vragen wat zij kunnen betalen(!?). Samenvattend; er is op dit moment geen
eenduidige systematiek aan te wijzen wat alles afdekt. ‘De Kopgroep’ is een landelijke voorhoede van
professionals die vaart wil maken met de vernieuwing van maatschappelijke voorzieningen en
vastgoed. De Kopgroep heeft in oktober 2008 de handreiking ‘Zo rekenen we aan maatschappelijk
vastgoed’ uitgebracht. De handreiking geeft informatie om te komen tot een gestandaardiseerde
benadering van de (kostprijsdekkende) huurprijs voor de exploitatie van maatschappelijk vastgoed.4 In
de handreiking wordt een stappenplan voorgesteld om een huurprijs te berekenen. De handreiking
beschouwend is het mogelijk om een huurprijs te berekenen. Dit is echter ‘een hele kluif’ en steller
vraagt zich af of dit tot de expertise van het bevoegd gezag of de gemeente behoort.

2

www.europadecentraal.nl artikel 87 lid 1 van het EG-Verdrag.
Zie in dit kader ook de handreiking ‘Huisvesting BSO in bestaande school’ (pag. 12).
4
www.kei-centrum.nl Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed.
3
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Waar geen discussie over plaatsvindt, is opbrengst van de huurprijs. Op grond van artikel 108 WPO
gaat het bevoegd gezag de overeenkomst aan. Het bevoegd gezag int dan ook de huurprijs. Aangezien
zowel het bevoegd gezag als de gemeente kosten maken om de onderwijshuisvesting in stand te
houden dienen beiden gelden te ontvangen die gegenereerd worden door de huurprijs.

4.3

Wat nu te doen?

Het bepalen van de huurprijs is specifiek en niet eenduidig aan te geven zodat voor ieder gebouw een
kant en klare oplossing voorhanden is. Bij de onderwijshuisvesting zijn daarnaast factoren van invloed
die een risico opleveren voor de ondernemer ten opzichte van een regulier bedrijfspand. Zo lang de
onderwijshuisvesting niet onttrokken wordt blijft de mogelijkheid bestaan om deze te vorderen voor
het onderwijs. Dat de bedrijfscontinuïteit daarmee beperkt wordt spreekt voor zich en dus zal de
hoogte van de huurprijs altijd lager zijn dan in het geval dat een overeenkomst aangegaan wordt voor
een aantal jaren in een ‘bedrijfspand’.
In het geval dat een deel van de onderwijshuisvesting onttrokken wordt aan het onderwijs ontstaat een
relatief heldere situatie. De vrijgekomen ruimte is naar het oordeel van de eigenaar (lees gemeente)
vrij in te zetten. Door het onttrekken aan het onderwijs is er geen rol meer weggelegd voor het
bevoegd gezag. Kiest de gemeente voor verhuur aan een commerciële organisatie (zoals
kinderopvang) zal zakelijke verhuur van toepassing zijn. Het is dan ook de gemeente die in dit geval
de huurovereenkomst aangaat en niet het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag kosten maakt die
toe te schrijven zijn aan de verhuur van de ruimte (bijvoorbeeld gas-water-elektriciteit) zal gemeente
die moeten vergoeden aan het bevoegd gezag. Het onttrekken aan het onderwijs is specifiek en moet
per geval gewogen worden. Het onttrekken moet niet op zichzelf gewogen worden maar in relatie tot
de gehele onderwijshuisvesting van de gemeente.
Het bepalen van een huurprijs is complex, een huurprijs bepalen voor onderwijshuisvesting is nog
complexer! Het is daarom van belang dat er een onafhankelijke objectieve methode gebruikt wordt om
de huurprijs te bepalen. Betrokken partijen dienen dan ook niet onderling te bepalen wat de huurprijs
moet worden. Wanneer een onafhankelijke objectieve methode gebruikt wordt is dit transparant en
goed verdedigbaar. Voor de bepaling van de huurprijs kan gebruik gemaakt worden van de expertise
van een taxateur. Deze kan bij de bepaling van de huurprijs rekening houden met alle factoren die van
invloed zijn op de huurprijs. Factoren waar in ieder geval rekening mee gehouden moet worden zijn
opgenomen in bijlage I.
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5. Conclusies en aanbevelingen
1) Wet- regelgeving;
De wet- regelgeving onderwijs biedt voldoende waarborgen om medegebruik of verhuur toe te staan
en is expliciet aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Daarnaast is het niet aan te bevelen
aanvullende voorwaarden op te stellen betreffende dit onderwerp. Immers; wet- en regelgeving gaat
altijd voor. Door aanvullende voorwaarden op te stellen wordt het risico van strijdigheid met wetregelgeving juist verhoogd.
Aanbeveling;
• Bestaande wet- regelgeving biedt voldoende waarborgen.
• Geen aanvullende voorwaarden opstellen.
2) Hoogte gebruikstarief;
Het bevoegd gezag kan een gedeelte van het gebouw of terrein in gebruik geven (mits voldaan wordt
aan het bepaalde in WPO en verordening). In de verordening is niet expliciet opgenomen dat er altijd
melding gedaan moet worden van medegebruik. Om uitvoering te kunnen geven aan haar wettelijke
taak is het voor de gemeente van belang op de hoogte te zijn van alle noodzakelijke informatie. Op de
hoogte zijn van medegebruik wordt als noodzakelijke informatie gezien. Het bepalen van het
gebruikstarief is voorbehouden aan het bevoegd gezag, de revenuen van het gebruikstarief komen ten
gunste van het bevoegd gezag.
Aanbeveling;
• In de verordening opnemen dat medegebruik gemeld moet worden.
• Het bevoegd gezag bepaald óf en wat de hoogte van de gebruiksvergoeding is welke ten gunste
van het bevoegd gezag komt.
De gemeente kan een ruimte vorderen (mits voldaan wordt aan het bepaalde in WPO en verordening).
In dat geval moet eveneens een gebruiksvergoeding bepaald worden. Indien de vordering voor het
onderwijs is zijn het de bevoegde gezagsorganen die de vergoeding vaststellen conform het bepaalde
in de verordening. De bevoegde gezagsorganen verrekenen met elkaar. In het geval van vordering
voor culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden wordt het bedrag in overleg bepaald tussen
bevoegd gezag en de gemeente. De gemeente betaalt dan aan het bevoegd gezag.
Aanbeveling;
• Zie hiervoor de aanbeveling onder 1) Wet- regelgeving..
3) Hoogte huurpenningen;
Gelet op hetgeen onder 2.5 is beschreven moet een huurprijs berekend worden in geval van verhuur
aan een derde. De hoogte van de huurprijs dient marktconform vastgesteld te worden. Dit om
precedent werking ten opzichte van andere marktpartijen dan BSO en kinderopvang te voorkomen
maar ook om oneerlijke concurrentie bij aanbieders BSO en kinderopvang te voorkomen. Om een
objectieve bepaling van de huurprijs te waarborgen ligt het voor de hand om hiervoor de geëigende
weg te gebruiken. Door een beëdigd taxateur laten vaststellen waarbij alle omstandigheden mee
gewogen kunnen worden (bijv. continuïteit bedrijfsvoering in relatie tot vorderen voor onderwijs).
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Ook in het geval dat de onderwijshuisvesting onttrokken wordt is dit een goede manier om de
huurprijs te bepalen. Deze verhuur is dan te classificeren als zakelijke verhuur.
Aanbeveling;
• In geval van verhuur een taxateur de huurprijs laten bepalen.
• Bij de bepaling door een taxateur moeten ieder geval de in bijlage I beschreven uitgangspunten
gehanteerd worden.
• Het bevoegd gezag gaat de huurovereenkomst aan met inachtneming van de bepalingen in wet- en
regelgeving.
• Het bevoegd gezag draagt een deel van de huurprijs af, het enkele gebruik van de ruimte zonder
verdere diensten, aan de gemeente.
• Het onttrekken van onderwijshuisvesting is specifiek en moet per geval gewogen worden.
• Onttrokken onderwijshuisvesting kan naar het oordeel van gemeente ingezet worden.
4) Proces;
Het doel van deze nota is om te komen tot 1 transparante en consequente (richt)lijn in de regio met
betrekking tot het beschikbaar stellen van gemeentelijke ruimten voor kinderopvang of andere
commerciële activiteiten. De (richt)lijn moet lokaal maatwerk toelaten. Hiertoe moeten enkele
procedurele stappen genomen worden.
Aanbeveling;
• Deze nota bespreken in het regionale overleg en bij voorkeur overeenstemming hierover bereiken.
• Lokaal de nota bespreken met de bevoegde gezagsorganen, gericht op overeenstemming.
• Lokaal de nota vaststellen door gemeente.
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6. Bijlagen
Bijlage I: Uitgangspunten bij taxatie.
• De uitgangspunten zijn alleen van toepassing bij onderwijshuisvesting.
• De huurprijs dient opgebouwd te zijn uit twee componenten. Enerzijds de prijs die de huurder
moet betalen voor het enkele gebruik van de ruimte zonder verdere diensten en anderzijds de
kosten voor gas, water, elektra, servicekosten enz. Deze componenten moeten inzichtelijk zijn.
• Eventuele aanpassingen aan het gebouw worden door en voor rekening van huurder uitgevoerd.
• Waar van toepassing dient huurder zorg te dragen voor de benodigde vergunningen om haar
activiteiten uit te voeren.
• Daar waar een lokaal verhuurd wordt ten behoeve van voor- en naschoolse opvang wordt rekening
gehouden met de opvangtijden. Dit lokaal is gedurende de dag in gebruik ten behoeve van het
onderwijs.
• Een lokaal wat permanent wordt verhuurd ten behoeve van kinder(dag)opvang wordt niet op basis
van feitelijke opvang beoordeeld. Deze ruimte is immers niet meer anders inzetbaar.
• Gebruik van andere ruimtes, zoals speelzaal, wordt mee gewogen in het bepalen van de huurprijs.

Bijlage II: Financiële stromen.
De financieringsstromen van onderwijs (publieke voorziening) en buitenschoolse opvang (privaat en
marktgericht) zijn van elkaar gescheiden. Hieronder treft u een overzicht aan van de rol die de
gemeente speelt op de terreinen kinderopvang en het basisonderwijs op het gebied van huisvesting en
exploitatie / beheer.
Financiële verantwoordelijkheid
Kinderopvang

Basisonderwijs

Exploitatie / beheer

Ko-organisatie

Schoolbestuur

Personeel

Ko-organisatie

Schoolbestuur

Huisvesting

Ko-organisatie

Gemeente

Uitbreiding

Ko-organisatie

Gemeente

Groot onderhoud

Ko-organisatie

Gemeente

Gemeenten zijn, kort samengevat, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, uitbreiding en het groot
onderhoud van basisscholen. Schoolbesturen krijgen van het rijk geld voor de materiele
instandhouding: schoonmaak en regulier onderhoud. De gemeente speelt geen rol bij de exploitatie /
beheer, de huisvesting en het personeel van de kinderopvang.5
Bron: VNG memo, onderwijshuisvesting en de motie Van Aartsen – Bos 27 november 2006 .

5

De gemeente speelt voor wat betreft de kinderopvang alleen een rol bij het toezicht en de zogenaamde
doelgroepen. Dat valt echter buiten het kader van deze nota.
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Reguliere financiële stroom
Lumpsum

Gemeentefonds

Bevoegd gezag

Gemeente
‘binnenkant – buitenkant’
principe

Exploitatie

Instandhouden

Onderwijshuisvesting

Financiële stroom bij medegebruik
Gebruikstarief ten gunste
bevoegd gezag.
‘binnenkant – buitenkant’
principe
Exploitatie

Geen rol gemeente behoudens
bepalingen wet- regelgeving.

Instandhouden

Onderwijshuisvesting

Financiële stroom bij verhuur
Gebruikstarief ten gunste
Bevoegd gezag
‘binnenkant – buitenkant’
principe
Exploitatie

tarief enkele gebruik van de
ruimte t.g.v. gemeente

Instandhouden

Onderwijshuisvesting
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Onderwijsbestemming onttrokken
Geen relatie WPO meer! Zakelijke verhuur.
Geen rol voor bevoegd gezag.
Vergoeding aan bevoegd
gezag voor kosten.

Huurpenningen

Instandhouden

VOORMALIGE
Onderwijshuisvesting
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