
Bekostigingsplafond 
 
1. Inleiding. 
De onderwijswetten verplichten het college om jaarlijks een bekostigingsplafond vast te stellen (art.93 
WPO, art.91 WEC en art. 76d WVO). Deze wettelijke verplichting is opgenomen in artikel 11 van de 
modelverordening VVHO. Het bekostigingsplafond omvat het bedrag dat het college beschikbaar stelt 
voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs. 
 
2. Doelstelling bekostigingsplafond. 
Het bekostigingsplafond kan gelijk zijn aan het bedrag dat noodzakelijk is voor het bekostigen van alle 
aangevraagde voorzieningen huisvesting onderwijs, maar kan ook minder zijn dan het bedrag dat voor 
het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs noodzakelijk is. Op het moment dat wordt 
vastgesteld dat het bedrag, dat noodzakelijk is voor het toekennen van een vergoeding voor alle 
aangevraagde voorzieningen, niet toereikend is, is het noodzakelijk prioriteiten te stellen. De wijze 
waarop de prioriteiten worden gesteld is opgenomen in bijlage V van de modelverordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs. De aangevraagde voorzieningen die om financiële redenen niet 
kunnen worden gehonoreerd worden opgenomen op het overzicht. Het staat de gemeente vrij om een 
bekostigingsplafond per soort voorziening of per onderwijssoort vast te stellen.  
 

3. Besluitvorming bekostigingsplafond. 

Het college is verplicht het bekostigingsplafond dat beschikbaar is voor het honoreren van de 
aangevraagde voorzieningen vast te stellen. Het vaststellen van het bekostigingsplafond is een 
afzonderlijk collegebesluit, maar kan in dezelfde vergadering worden genomen als het besluit tot het 
vaststellen van het programma en overzicht. Het bekostigingsplafond staat los van het totaal van het 
investeringsbedrag van de aangevraagde voorzieningen. Het bekostigingsplafond is uitsluitend 
bepalend voor de vraag of alle aangevraagde voorzieningen huisvesting onderwijs ook kunnen 
worden gehonoreerd. Het college kan een bekostigingsplafond per onderwijssector of per voorziening 
vaststellen. Achtergrond van deze mogelijkheid is te voorkomen dat één onderwijssector of één 
bepaalde voorziening structureel voor bekostiging in aanmerking komt, waardoor andere gewenste 
investeringen niet kunnen worden gehonoreerd. Het onderverdelen van het beschikbare 
investeringsbedrag voor een specifieke categorie van voorzieningen is een instrument om bepaalde 
accenten te leggen in de uitvoering van de zorgplicht. Deze onderverdeling kan uitsluitend 
plaatsvinden op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld meerjareninvesteringsplan.  
 

4. Hoogte bekostigingsplafond. 
De vraag is gesteld of het bekostigingsplafond op € 0,00 mag worden vastgesteld. Eind 2004 speelde 
dit in de gemeente Wierden, toen de gemeenteraad van Wierden heeft besloten het 
bekostigingsplafond voor het voortgezet onderwijs voor het jaar 2005 op nul vast te stellen. Dit had tot 
gevolg dat de aanvraag voor een voorziening huisvesting onderwijs van een bestuur van een nieuw te 
stichten school voor voortgezet onderwijs werd afgewezen (financiële weigeringsgrond). De reden van 
het besluit van de gemeenteraad was dat binnen de begroting voor dat jaar en de meerjarenbegroting 
geen ruimte bestond voor de bouw van een nieuwe school en dat geen bekostiging door het rijk 
plaatsvindt. Deze zaak is in hoger beroep voorgelegd aan de Raad van State en het door de 
gemeenteraad genomen besluit kon in stand blijven. De Raad van State heeft hierbij de volgende 
overwegingen betrokken: 
- de enkele vaststelling van het voor bekostiging beschikbare budget in het kader van de 

begrotingsbehandeling is niet aan te merken als een besluit, bedoeld in de Algemene wet 
bestuursrecht, waartegen bezwaar openstaat.  

- het besluit een bekostigingsplafond in te stellen is aan te merken is als een besluit van algemene 
strekking, niet zijnde een wettelijk voorschrift. Tegen zo’n beslissing kan wel bezwaar en beroep 
worden gemaakt. 

- de bevoegdheid van de minister om een vo-school in het plan van scholen op te nemen, staat los 
van de bevoegdheid van de gemeenteraad om het bekostigingsplafond voor onderwijshuisvesting 
op nul vast te stellen. 

- het vaststellen van het bekostigingsplafond vindt plaats in het kader van de budgettaire afweging 
die de raad op grond van de wet inzake de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen kan 
maken en gelet op artikel 189 van de Gemeentewet, op grond waarvan ten laste van de gemeente 
slechts uitgaven kunnen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting beschikbaar zijn 
gesteld. 



Door de Raad van State wordt geconcludeerd dat een besluit om het bekostigingsplafond op nul vast 
te stellen ertoe kan leiden dat het streven van de minister naar een evenwichtig geheel van 
onderwijsvoorzieningen naar soort van onderwijs, mede gezien het verlangde onderwijs in het 
betrokken gebied, wordt doorkruist. Dit is een echter gevolg van de decentralisatie van de zorg voor 
de huisvesting van scholen waarbij niet gelijktijdig middelen ter beschikking worden gesteld. Dit kan 
niet afdoen aan het budgetrecht van de gemeenteraad. Uitspraken Raad van State 200704577/1, 
200704581/1 en 200708905/1. 
 
De Raad van State heeft in haar uitspraak van 30 december 2009, 200904720/1/H2, een grens 
aangegeven tot wanneer het college van de gemeente Wierden het bekostigingsplafond op € 0,00 kan 
vaststellen: 
- vaststaat dat "De Passie" vanaf 1 augustus 2003 is opgenomen in het Plan van Scholen; 
- Titel III van de WVO over de aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging omvat 

zowel de voormelde artikelen 66 en 73 en 74, zoals deze luidden ten tijde van belang, die 
betrekking hebben op het tijdstip van de aanvang van de bekostiging van de materiële 
instandhouding, als de artikelen 76b en volgende, die betrekking hebben op de bekostiging van de 
huisvesting van scholen. 

- De bekostiging van de huisvesting staat derhalve niet los van de rijksbekostiging van de school. 
- Uit deze bepalingen, in onderlinge samenhang gelezen, volgt dat de bekostiging van een school 

ten laatste na vijf jaren, derhalve in het zesde kalenderjaar na plaatsing op het Plan van Scholen 
een aanvang neemt. 

- De bekostiging kan eerder plaatsvinden indien burgemeester en wethouders van de betrokken 
gemeente reeds eerder huisvesting ter beschikking stellen. 

- Voor burgemeester en wethouders ontstaat de verplichting de huisvesting te bekostigen indien na 
vijf jaren de bekostiging van rijkswege aanvangt. Gelet hierop heeft de rechtbank de 
omstandigheid dat de school "De Passie" met ingang van 1 augustus 2008 van rijkswege 
bekostiging ontvangt terecht van belang geacht voor dit geschil. 

- Uit bovenstaande volgt dat het college na vijf jaren gehouden is tot bekostiging van de huisvesting 
en daarbij het bekostigingsplafond zodanig dient vast te stellen, dat redelijkerwijs kan worden 
voorzien in de huisvesting van "De Passie". Derhalve is in dit geval vanaf 1 augustus 2008 sprake 
van een verplichte uitgave bedoeld in artikel 193, aanhef en onder b, van de Gemeentewet. 

- Uit die bepaling, gelezen in samenhang met de artikelen 76b, eerste lid, en 76d, tweede lid, van 
de WVO, volgt dat de gemeenteraad verplicht is op de begroting uitgaven te reserveren voor de 
bekostiging van de huisvesting van een school die vijf jaren in het Plan van Scholen is 
opgenomen. Bij zijn budgettaire afweging diende de gemeenteraad daarmee rekening te houden. 
Het college kon zich in dit geval dan ook niet meer beroepen op de omstandigheid, dat de raad 
voor het begrotingsjaar 2008 geen bedrag voor huisvesting van het voortgezet onderwijs 
beschikbaar heeft gesteld. 

- Nu sprake is van een verplichte uitgave is voor de beoordeling van het geschil niet van 
doorslaggevend belang dat de gemeente Wierden eerst sinds 2009 een niet voor het voortgezet 
onderwijs geoormerkte extra uitkering uit het Gemeentefonds ontvangt en evenmin dat die extra 
uitkering volgens het college volstrekt ontoereikend is om de gemeentelijke kosten voor 
huisvesting van De Passie te dekken. 

Conclusie van deze uitspraak is dat het college verplicht is in ieder geval na vijf jaar de bekostiging 
van de voorziening huisvesting onderwijs in de gemeentebegroting op te nemen. 

 


