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Vraag:
Hoe verhoudt zich de tekst van artikel 26, lid 3 in relatie tot uitspraken van de Raad van State
m.b.t. dit onderwerp? Door haar werd de uitspraak "Maastricht" als voorbeeld genoemd.
De tekst van artikel 26 luidt:
Paragraaf 4,3 Verhuur
Artikel 26. Verzoek toestemming college
1. Het bevoegd gezag verzoekt het college schriftelijk om toestemming als bedoeld in artikel 108,
eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 106, eerste lid, van de Wet op de
expertisecentra of artikel 76s, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, voordat een
huurovereenkomst wordt gesloten.
2. Het verzoek bevat een aanduiding van de huurder en van de bestemming van de te verhuren
ruimte.
3 Het college kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat voor de verhuur een hirtir Is
verschuldigd.
Antwoord:
In de toelichting bij de verordening wordt bij artikel 26 uitgebreid ingegaan op dit thema. Tevens
wordt hierbij verwezen naar relevante jurisprudentie van de Raad van State inzake Brunssum en
Helmond. Artikel 26 en de toelichting daarop zijn volledig in overeenstemming met beide
genoemde uitspraken. Ook de schoolbesturen hebben deze opmerking gemaakt in de
voorbereiding en hebben zich geconformeerd aan onderstaande uitleg in de toelichting.
Hieronder is voor de volledigheid de toelichting bij artikel 26 bijgevoegd.
Toelichting op Artikel 26, Verzoek toestemming college
Verhuur van een gedeelte van een schoolgebouw kan uitsluitend plaatsvinden door de juridisch
eigenaar. Dit betekent dat het college een schoolgebouw waarvan het bevoegd gezag juridisch
eigenaar is, niet kan vorderen voor verhuur. De afweging om een ruimte te verhuren is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet, als het (een gedeelte van) het
schoolgebouw wil verhuren, vooraf aan het college toestemming voor de verhuur vragen. Zonder
toestemming van het college is een huurovereenkomst strijdig met de wet en dus nietig.
Bij het aanvragen van de toestemming voor de verhuur moet het bevoegd gezag het college inzicht
geven in de huurder, de te verhuren ruimte, de activiteiten die in de te verhuren ruimte plaatsvinden,
de periode van verhuur en de in de komende jaren te verwachten ruimtebehoefte van de school.
Daarnaast betrekt het college bij het verlenen van de toestemming ook de te verwachten
ruim tebehoefte van de overige scholen. Dit om te voorkomen dat het college toestemming voor de
verhuur verleent, maar binnen de verhuurtermijn een aanvraag wordt ontvangen voor bijvoorbeeld
uitbreiding van een schoolgebouw.
Met de door het bevoegd gezag verstrekte informatie toetst het college het verzoek aan wet- en
regelgeving. Op grond van artikel 108, eerste lid, van de WPO, artikel 106, eerste lid, van de WEG en
artikel 76s van de WVO is het niet toegestaan om een onderwijsgebouw of-terrein te verhuren als:
woon- of bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, en 1624, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek, of
de bestemming zich niet verdraagt met het onderwijs aan de school.

-

-

Het college neemt bij het verlenen van de toestemming in ieder geval de voorwaarde op dat als de te
verhuren ruimte op (korte) termijn nodig is voor het onderwijs, dat het college deze ruimte dan
vordert De wet bepaalt dat de risico voor verhuur en de eventuele schadeplicht die ontstaat bij het
voortijdig opzeggen van het huurcontract door het bevoegd gezag, omdat het college gebruik maakt
van hun vorderingsrecht, liggen bij het bevoegd gezag.
Bij verhuur moet een huurovereenkomst worden afgesloten en een huurprijs bepaald worden.
Onderscheid moet wol den gemaakt in de vergoeding voor de exploitatiekosten (=
gebruiksvergoeding) en de veigoeding in de investeringslasten (= huurvergoeding),
Het schoolbestuur stelt de hoogte van de component 'exploitatiekosten' (beheer en onderhoud van het
schoolgebouw) vast.
In het derde lid is opgenomen de mogelijkheid voor het college om aan de toestemming tot verhuur
de voorwaarde te verbinden dat voor de verhuur een huur is verschuldigd, waarvan de hoogte door
het college wordt vastgesteld. Dit lid is een aanvulling op wat in de onderwijswetten is opgenomen.
Deze huurvergoeding is wat anders dan de gebruiksvergoeding waarvan de hoogte door het bevoegd
gezag wordt vastgesteld en waar het bevoegd gezag aanspraak op maakt.
De huurcomponent moet worden afgedragen aan het college als bijdrage in de investeringslasten van
het schoolgebouw. De Raad van State heeft vastgesteld dat het college een huurvergoeding kan
vragen onder de volgende voorwaarden:
1. het college moet kunnen aantonen dat door het niet doorberekenen van de Ii uur de gemeen te een
financieel nadeel leidt; en
2. de huurprijs moet gerelateerd zijn aan de extra kosten of het verlies aan inkomsten door de
gemeente; en
3. de ontvangen huuivergoeding moet rechtstreeks ten goede komen aan onderwijshuisvesting.1
Vragen hierover tijdens het vooroverleg met schoolbesturen:
SKOD/Catent: Afdracht verhuur aan gemeente kan niet zomaar verplicht gesteld worden. Zie ook
jurisprudentie gemeente Helmond/Dierdonkschool.
Antwoord VNG: Het vragen van huur door het college kan niet zomaar verplicht worden. De
voorwaarden staan benoemd in de toelichting:
Aan het verbinden van de voorwaarde tot het betalen van een huurvergoeding zijn voorwaarden
verbonden:
o
het college moet kunnen aantonen dat door het niet doorbereken van de huur de gemeente
een financieel nadeel leidt;
o
de huurprijs rnoetgerelateerd zijn aan de extra kosten of het verlies aan inkomsten door de
gemeente en
o
de ontvangen huurvergoeding moet rechtstreeks ten goede komen aan onderwijshuisvesting.
Dit lid is juist opgenomen op basis van de uitspraken van de Raad van State waarnaar wordt
verwezen. In beide zaken werd gesteld dat de gemeente geen huurvergoeding mag vragen. De
Raad van State heeft daarentegen gesteld dat de gemeente wel een huurvergoeding mag vragen als
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dus dit artikel is volledig in lijn met de genoemde
uitspraken van de Raad van State.
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