
Kosten inhuur derden in relatie met vergoeding feitelijke kosten 
 
De gemeente kan in de verordening hebben opgenomen dat voorzieningen huisvesting onderwijs op 
basis van de feitelijke kosten worden vergoed. Vergoed de gemeente op basis van de feitelijke kosten, 
dan is de gemeente verplicht, om naast het bedrag van de investering (op basis van de offerte of 
aanbesteding), een bedrag te vergoeden voor de inhuur van externe advisering voor deze 
voorzieningen. Dit geldt voor zowel de voorzieningen (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, als 
onderhoud en aanpassing. Wordt de gemeentelijke vergoeding vastgesteld op normbedragen, dan 
maken de kosten van externe inhuur onderdeel uit van de normvergoeding. 
 
Voorzieningen ‘onderhoud’ en ‘aanpassing’. 
In de modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ zijn de voorzieningen ‘onderhoud’ en 
‘aanpassing’ als volgt uitgewerkt: 
a. onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw voorzover omschreven in het overzicht 'onderhoud 

primair onderwijs'; 
b. (algehele) vervanging van binnenkozijnen en binnendeuren (inclusief hang- en sluitwerk);  
c. algehele vervanging van radiatoren, convectoren en leidingen voor centrale verwarming.  
 

Het overzicht 'Onderhoud PO'  zoals bedoeld onder a kent de volgende onderhoudsactiviteiten: 
- Vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten 
- Vervangen buitenberging c.q. dak buitenberging 
- Vervangen rijwielstalling c.q. rijwielstaanders.  
- Vervangen brandtrap.  
- Vervangen erfscheiding.  
- Vervangen/herstellen riolering/bestrating schoolplein.  
- Vervangen binnenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit).  
- Vervangen buitenkozijnen inclusief hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit).  
- Vervangen radiatoren, convectoren, leidingen (renovatie-activiteit).  
- Vervangen dakpannen inclusief houtwerk, dakrand en goten.  
- Vervangen boeiboorden.  
 
Kosten externe inhuur. 
Tot 1 januari 2003 waren voor het bekostigen van deze voorzieningen in de modelverordening 
normbedragen opgenomen. Vanaf 1 januari 2003 zijn voor deze voorzieningen in de 
modelverordening geen normbedragen meer opgenomen en worden deze voorzieningen op basis van 
de feitelijke kosten vergoed. 
 
In de normbedragen die op dit moment in de modelverordening zijn opgenomen, maar ook tot 1 
januari 2003 waren opgenomen, was rekening gehouden met een component voor externe advisering. 
Met het vervallen van de normbedragen was de vraag of de kosten van externe inhuur, zoals 
opstellen technische beschrijving, verzorgen van aanbesteding, controleren van werktekeningen, 
bewaken van het proces, toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering, signaleren van meer- en 
minderwerk, voeren van overleg met aannemers en verzorgen van de eindoplevering behoren tot de  
reguliere werkzaamheden van het schoolbestuur, waarvoor het schoolbestuur een vergoeding 
ontvangt van het rijk (administratie, beheer en bestuur), of dat de kosten van externe inhuur door de 
gemeente betrokken moesten worden bij het vaststellen van de feitelijke kosten. 
 
In de uitspraak van de Raad van State (200705694 d.d. 11 juni 2008) is het volgende gesteld: ‘dat de 
vergoedingscomponent ‘professioneel onderhoudsbeheer’ in de kostencomponent ‘ administratie, 
beheer en bestuur’ die het schoolbestuur van het rijk ontvangt uitsluitend bestemd is voor het 
onderhoud waarvoor het schoolbestuur van het rijk een vergoeding ontvangt en niet voor het 
onderhoud waarvoor het schoolbestuur een vergoeding moet aanvragen bij de gemeente’. In relatie 
hiermee heeft de Raad van State uitgesproken dat de kosten van technische ondersteuning die 
gekoppeld zijn aan het onderhoud waarvoor de gemeente een vergoeding verstrekt aan het 
schoolbestuur ook voor rekening van de gemeente komen. 
 
Wat betekent deze uitspraak voor de gemeenten? 
Het gevolg van deze uitspraak is dat de gemeente, in de situatie dat de vergoeding wordt gebaseerd 
op de feitelijke kosten, het bedrag van de offerte voor het bekostigen van de activiteit (bijv. vervangen 
dakbedekking, vervangende nieuwbouw, uitbreiding) moet verhogen met een bedrag voor de externe 



inhuur. De hoogte van het bedrag voor technische ondersteuning kan worden gerelateerd aan de 
kosten van de activiteit. Het staat de gemeente vrij een keuze te maken tussen het vergoeden van de 
werkelijk door het schoolbestuur gedeclareerde kosten, of de vergoeding voor technische 
ondersteuning te baseren op een percentage van de kosten van de activiteit. 
 
Relatie met de modelverordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’. 
In de modelverordening is in deel B van bijlage IV kan, naast de voorwaarde waaraan moet worden 
voldaan als de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten, worden opgenomen de wijze 
waarop de gemeente de aanvullende vergoeding voor technische ondersteuning vaststelt. 
 
Uitspraak: 
http://www.raadvanstate.nl 
 
 

http://www.raadvanstate.nl/

