
Eigendomsoverdracht schoolgebouwen. 
 
1. Inleiding. 
Er zijn twee momenten van eigendomsoverdracht rond de schoolgebouwen: 
- bij de (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van een schoolgebouw (op een terrein dat nog geen 
eigendom van het bevoegd gezag is) en 
- bij het einde van het onderwijs aan de school. 
 
2. (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van een schoolgebouw (op een terrein dat nog geen 
eigendom van het bevoegd gezag is) 
De eigendomsoverdracht vindt plaats voordat het schoolgebouw wordt gerealiseerd, of nadat het 
schoolgebouw is gerealiseerd. Vindt de overdracht plaats voordat het schoolgebouw is gerealiseerd dan 
heeft de overdracht betrekking op de overdracht van het schoolterrein. Dit stemt overeen met het 
uitgangspunt van de onderwijswetgeving dat het bevoegd gezag bouwheer (= opdrachtgever) is voor de 
investeringen onderwijshuisvesting. De gemeente is verplicht het bouwrijpe terrein (eventueel na 
aankoop) om niet beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur. Voor de financiering van de investering 
in het schoolgebouw is het bevoegd gezag aangewezen op de gemeente. 
 
Tevens kan de mogelijkheid zich voordoen dat de gemeente een bestaand (school)gebouw overdraagt 
aan het bevoegd gezag. 
 
3. Einde van het onderwijs aan de school. 
Op het moment dat een bevoegd gezag schoolgebouw besluit dat het schoolgebouw niet meer voor het 
geven van onderwijs door het bevoegd gezag noodzakelijk is, kan het bevoegd gezag aan het college 
vragen om gezamenlijk te verklaren dat het schoolgebouw niet meer voor het onderwijs van dat bevoegd 
gezag noodzakelijk is en dat het gebruik van het schoolgebouw door dat bevoegd gezag wordt beëindigd 
(art. 110, lid 1 WPO, artikel 108, lid 1 WEC en artikel 76u, lid 1 WVO). In tegenstelling tot de 
eigendomsoverdracht als beschreven onder 2. is het bij eigendomsoverdracht van een schoolgebouw bij 
het einde van het onderwijsgebruik niet noodzakelijk om deze overdracht via een notariële akte te laten 
plaatsvinden. Deze overdracht kan plaatsvinden door een gezamenlijke overeenkomst tussen gemeente 
en schoolbestuur. De verklaring (akte) wordt ook ingeschreven in het Kadaster. Die inschrijving is 
genoeg om de eigendom over te doen gaan naar de gemeente (art. 110, lid 4 WPO, dan wel art. 108, lid 
4 WEC, dan wel art. 76 u, lid 4 WVO juncto art. 80, lid 3 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek). 
 
Bij het einde van het onderwijsgebruik kan het noodzakelijk zijn dat, voordat het schoolgebouw aan de 
gemeente wordt overgedragen, een staat van onderhoud van het schoolgebouw wordt opgemaakt 
(artikel 28 van de modelverordening). De bedoeling van het vaststellen van de staat van onderhoud is 
om vast te stellen of er, voordat de gemeente het schoolgebouw van het bevoegd gezag overneemt, nog 
kosten voor achterstallig onderhoud moeten worden gemaakt. Als de gemeente vaststelt dat er sprake is 
van achterstallig onderhoud wordt, voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt een staat van 
onderhoud opgemaakt. De staat van onderhoud wordt na overleg met het bevoegd gezag opgemaakt in 
opdracht van het college. Als uit de staat van onderhoud blijkt dat sprake is van achterstallig onderhoud 
wordt in overleg vastgesteld welk deel hiervan voor rekening van het bevoegd gezag komt en of het 
bevoegd gezag opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, of dat het bevoegd gezag 
een in overleg vast te stellen bedrag aan het college betaalt. 
Of bij het einde van het onderwijsgebruik een staat van onderhoud moet worden vastgesteld is 
grotendeels afhankelijk van de toekomstige bestemming van het schoolterrein en –gebouw. Wanneer 
terrein en gebouw de onderwijsbestemming niet houden (en niet in gebruik worden gegeven aan een 
andere school), maar de bestemming wordt gewijzigd en het schoolgebouw mogelijk wordt gesloopt of 
inpandig wordt verbouwd, is het de vraag of de staat van onderhoud moet worden vastgesteld. Dit is 
eigenlijk alleen nuttig als het gebouw nog tijdelijk in gebruik blijft. 
 
Wanneer het verzoek van het bevoegd gezag betrekking heeft op de overdracht van een gedeelte van 
het schoolgebouw is van belang vast te stellen wat de achterliggende reden is. Leegstand van een 
gedeelte van een schoolgebouw kan voor het bevoegd gezag een reden zijn om aan het college te 
vragen tot overdracht van een gedeelte van het schoolgebouw aan de gemeente. De gemeente is niet 
verplicht een gedeelte van een schoolgebouw over te nemen. Uitgangspunt bij de overdracht moet zijn 
dat het een voor overdracht vatbaar gedeelte van het schoolgebouw is. Door het overdragen van een 
gedeelte van een schoolgebouw aan de gemeente wordt het financiële risico van het bevoegd gezag 
‘verlegd’ naar het college. Om deze reden moet het voor onderwijs buiten gebruik stellen van een 



gedeelte van het schoolgebouw in een breder toekomstperspectief worden geplaatst (bijv. Wat is de 
verwachte toekomstige ontwikkeling rond het voorzieningenniveau). 
 
Als er over de eigendomsoverdracht geen overeenstemming wordt bereikt, is het aan het college van 
Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen. 
 
4. Financiële verrekening bij einde gebruik schoolgebouw.  
Bij investeringen van het schoolbestuur onderscheiden we middelen die het schoolbestuur heeft 
ontvangen: 
A. Van de overheid en 
b. Uit andere bron, zoals legaten en schenkingen. 
Uitsluitend als een schoolbestuur uit eigen middelen een investering heeft gerealiseerd bestaat mogelijk 
aanspraak op een vergoeding van de gemeente. De bewijslast voor het aantonen dat een investering 
met eigen middelen is bekostigd ligt bij het schoolbestuur. Kan het schoolbestuur dit niet aantonen dan 
claimt de gemeente dat die investering met overheidsmiddelen is bekostigd.  
 
5. Kosten overdracht. 
Aan de overdracht van het schoolterrein en –gebouw zijn kosten verbonden. De kosten die gemoeid zijn 
met het verwerven van de grond door de gemeente of, als de kosten die de gemeente betrekking 
hebben op het overdragen van gemeentelijke grond aan het schoolbestuur, behoren tot de voorziening 
huisvesting onderwijs ‘kosten voor terreinen’ (bijlage IV van de modelverordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs) en komen voor rekening van de gemeente. 
Zowel de kosten die het gevolg zijn van de overdracht van het schoolgebouw van de gemeente naar het 
bevoegd gezag als de kosten bij overdracht van het schoolgebouw van het schoolbestuur naar de 
gemeente komen voor rekening van de gemeente.  
 
 


