
Eigendom schoolgebouwen en –terreinen. 
 
1. Inleiding. 
Tot de eigendomssituatie behoren het schoolgebouw en –terrein. Gemeenten en bevoegd 
gezagsorganen worstelen met vragen over het juridisch eigendom en het  economisch claimrecht van 
een schoolgebouw en -terrein. Ingegaan wordt op deze begrippen die soms wel en soms niet van 
juridische betekenis zijn. 
 
2. Eigendomsbegrippen. 
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving (WPO/WEC en WVO) is dat het eigendom van het 
schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. In de praktijk wordt vaak gesproken over het juridisch en  
economisch eigendom. In principe kan er alleen gesproken worden over het eigendom van een 
schoolgebouw, net als een eigenaar van een woning gewoon eigenaar is. Het begrip ´economisch 
eigendom´ komt nergens in wetgeving voor en heeft dus ook geen juridische status. Over het algemeen 
wordt hiermee bedoeld het economisch claimrecht, terwijl ook dit begrip niet voor in de onderwijswetten 
voorkomt. In het vervolg wordt hieraan verder aandacht besteed. 
 
3. Juridisch eigendom. 
Het (juridisch) eigendom wordt vastgelegd in het kadaster via een door de gemeente en het bevoegd 
gezag ondertekende notariële akte. Aan de notariële acte ligt ten grondslag een besluit van de 
gemeenteraad tot overdracht van het schoolterrein resp. het schoolgebouw. Het eigendom van een  
schoolgebouw kan bij verschillende partijen liggen, t.w. bij: 
1. het bevoegd gezag 
2. de gemeente en 
3. een derde.  
 
In sommige gevallen is dat echter niet zo. Het gaat hierbij om zogenaamde eigendomsgebouwen: 
- Eigendomsscholen als bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565) en, 
- Eigendomsscholen als bedoeld in artikel 126 van de Kleuteronderwijswet (Stb. 1974, 564). 
 
Dit zijn gebouwen die destijds niet met overheidsgelden tot stand zijn gebracht. Zowel het economisch 
als het juridisch eigendom daarvan liggen bij het schoolbestuur. Bij beëindiging van het gebruik van deze 
gebouwen gelden de bepalingen zoals die zijn vast gelegd in het Besluit oude eigendoms- en 
huurscholen WPO. Dit besluit treft u hier aan. 
 
3.1. Juridisch eigendom bevoegd gezag 
Een bevoegd gezag is een zelfstandige rechtpersoon en kan als rechtspersoon rechtshandelingen 
verrichten. Uitgangspunt van de onderwijswetten (art. 103, lid 1 WPO, art. 101, lid 1 WEC en art. 76n, lid 
1 WVO) is dat het schoolgebouw direct eigendom van het bevoegd gezag, ondanks het feit dat het 
bevoegd gezag  opdrachtgever is voor de bouw van het schoolgebouw en de financiering van de bouw 
uit gemeentelijke middelen wordt betaald. Alternatief is dat het college opdrachtgever is voor de bouw. 
Het schoolgebouw wordt in die situatie eigendom van het schoolbestuur zodra het schoolgebouw is 
voltooid (art. 103, lid 2 WPO, art. 101, lid 2 WEC en art. 76n, lid 2 WVO). Zie ook onderwerp 
´Bouwheerschap´. Het juridisch eigendom van het bevoegd gezag is echter beperkt door hetgeen is 
opgenomen in de onderwijswetten: 
- vooraf toestemming van de gemeente bij verhuur 
- geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en 
- niet mogen verkopen aan een derde. 
 
Een uitzondering van bovenstaande zijn de bevoegde g In sommige gevallen is dat echter niet zo. Het 
gaat hierbij om zogenaamde eigendomsgebouwen: 
- als bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920 (Stb. 1974, 565) en, 
- als bedoeld in artikel 126 van de Kleuteronderwijswet (Stb. 1974, 564). 
Eigendomsschoolgebouwen zijn schoolgebouwen die in het verleden niet met overheidsgelden tot stand 
zijn gebracht, maar met eigen middelen van het schoolbestuur. Over het algemeen worden de 
investeringslasten van het schoolbestuur gecompenseerd door een gemeentelijke vergoeding. Bij de 
‘eigendomsscholen’ is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw, zonder dat sprake is van een 
economisch claimrecht (zie punt 4). Op het moment dat het bevoegd gezag het onderwijsgebruik 
beëindigd gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in het Besluit van 7 juli 1987, houdende regels 



inzake de vergoeding voor en de buitengebruikstelling van oude eigendoms- en huurscholen, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004190/geldigheidsdatum_22-02-2009. 
 
3.2.  Juridisch eigendom gemeente. 
De gemeente is in deze situatie ook bevoegd gezag van het openbaar onderwijs (integraal bestuur), of 
heeft het bevoegd gezag overgedragen aan een bestuurscommissie ex artikel 83 Gemeentewet. In de 
situatie dat er sprake is van integraal bestuur, maar ook in de situatie dat het bevoegd gezag is 
overgedragen aan een bestuurscommissie kan de gemeente geen schoolterrein en -gebouw 
overdragen. Beide overdrachten moeten dan plaatsvinden aan hetzelfde orgaan, omdat de 
bestuurscommissie een door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie is. Dit in tegenstelling tot 
de situatie dat de gemeenteraad heeft besloten het bevoegd gezag te verzelfstandigen in bijv. een 
stichting. Dan geldt hetgeen is vermeld onder 3.1.. 
 
3.3. Juridisch eigendom derde.  
Tot een derde die eigenaar zijn van een schoolgebouw worden gerekend een woningbouwvereniging of 
een andere privaatrechtelijk partij. Het juridisch eigendom berust bij een derde partij als deze het 
schoolgebouw bouw en bekostigt, betrokkene is daarmee eigenaar. Voor de gemeente bestaat de 
mogelijkheid om, nadat het schoolgebouw is opgeleverd, te kopen en vervolgens aan het bevoegd gezag 
in eigendom overdragen. Op dat moment is de onder 3.1. geschetste situatie van toepassing. Alternatief 
is dat de gemeente het schoolgebouw van de derde huurt en aan het bevoegd gezag in gebruik geeft. 
Dit laatste zal vooral veel voorkomen als het schoolgebouw niet aan de eisen voor eigendomsoverdracht 
voldoet (bijvoorbeeld als de gemeente het schoolgebouw huurt van een derde). 
 
4. Economisch claimrecht. 
Het economisch claimrecht is geen wettelijk begrip en heeft zodoende ook geen juridische status. Dit 
begrip vloeit voort uit hetgeen is opgenomen in de artikelen 110 WPO, 108 WEC, 76u WVO, t.w. de 
overdracht van het schoolgebouw op het moment dat het schoolbestuur besluit dat het onderwijs in het 
schoolgebouw wordt beëindigd. Op dat moment wordt het betreffende schoolgebouw ‘om niet’ 
overgedragen aan de gemeente, of te wel ´het schoolgebouw valt zonder verdere discussie terug aan de 
gemeente´. Achtergrond van dit wettelijk uitgangspunt is dat de schoolgebouwen, met uitzondering van 
de zgn. ´eigendomsscholen´ met overheidsgeld zijn bekostigd. Met het ‘teruggeven’ van het 
schoolgebouw aan de gemeente ontvangt de gemeente compensatie voor de tot op dat moment 
betaalde investeringskosten. De gemeente kan na deze overdracht het schoolgebouw aan een ander 
schoolbestuur toewijzen, of een andere bestemming geven. 
 
Van het economisch claimrecht zijn uitgezonderd de zgn. ´eigendomsscholen´. Deze schoolgebouwen 
blijven nadat het onderwijsgebruik is beëindigd eigendom van het schoolbestuur en het schoolbestuur 
kan het schoolgebouw ´op de markt´ zetten. 

  
Meer informatie 
http://www.poraad.nl/content/bouwen 
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