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Onder redactie van:

Auke Klomp en Renske Burgers zijn twee 

zeer bevlogen advocaten met samen meer 

dan 22 jaar ervaring in de advocatuur. 

Zij hebben een passie voor ingewikkelde 

rechtsgebieden en zijn daarnaast maat-

schappelijk betrokken. Om die redenen voe-

len zij zich enorm thuis in het rechtsgebied 

onderwijshuisvesting. Daar komen namelijk 

diverse onderwerpen samen. Onderwijshuis-

vesting is een rechtsgebied waarover niet 

veel literatuur en jurisprudentie beschikbaar 

is en dat dus nog niet is uitgekristalliseerd. 

Daarnaast zijn de maatschappelijke belan-

gen en wensen bij onderwijshuisvesting 

groot. Het rechtsgebied onderwijshuisves-

ting vraagt verder om praktische 

maatwerkoplossingen die zowel 

door gemeenten, onderwijsbe-

sturen en andere stakeholders 

als kinderopvangorganisaties 

gedragen worden én die tevens 

juridisch kloppend moeten zijn. 

Dat is bij elke zaak weer de 

uitdaging die Auke en Renske 

graag aangaan. Zij zijn tot slot 

zeer toegankelijk. Als je een 

vraag hebt, schroom dan niet 

om vrijblijvend contact met hen 

op te nemen. Zij zullen je altijd 

(in eerste instantie vrijblijvend) 

te woord staan.
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Inhoud
Let op de strakke wettelijke kaders voor de aanvraag van onderwijsvoorzie-

ningen. Maak bij voorkeur een IHP.

Bepaal of de gemeente of het schoolbestuur de aannemer opdracht geeft 

voor de bouw van het kindcentrum. Interessant: je kunt het ook samen 

doen.  

De gemeente hoeft schoolgebouwen alleen te vergoeden als sprake is van 

een ‘voorziening’ zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. Kindcentra vallen 

daarbuiten.  

Ben je ervan bewust dat de gemeente het economisch claimrecht houdt op 

een schoolgebouw en beoordeel daarom of het gebouw splitsbaar is. 

Ga slim om met kinder opvang ruimte (in een kindcentrum) die géén basis 

vindt in de Wpo. Let er op dat verhuur van niet voor onderwijsdoeleinden 

gebruikte schoolruimten aan de kinderopvang grote beperkingen kent.

In op een slimme wijze huurpenningen uit verhuur van een gedeelte van het 

kindcentrum.

 

Kies strategisch bij het optuigen van een juridische constructie voor een 

integraal kindcentrum.

 

Pas bij verhuur van kindcentra een multidisciplinaire benadering toe om 

te voorkomen dat je iets over het hoofd ziet (inclusief het baanbrekende 

Didam-arrest).
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De Wet op het primair onderwijs (Wpo) 

en/of de gemeentelijke huisvestings-

verordening gaat er van uit dat gemeenten 

en schoolbesturen eerst met elkaar in  

overleg gaan vóórdat het schoolbestuur 

geld aan onderwijsvoorzieningen, waar-

onder een nieuw gebouw, uitgeeft. Het 

achteraf ‘in dienen van de bonnetjes’ bij de 

gemeente gaat dus niet.

 

Daarnaast moeten zowel de  

gemeente als de schoolbesturen de 

termijnen strak in de gaten houden:  

de onderwijs wetgeving eist dat partijen 

via een bestuursrechtelijk traject, in 

onderling overleg en binnen één jaar na de 

aanvraag door het schoolbestuur, weten 

of de aanvraag van het schoolbestuur wel 

of niet wordt gehonoreerd. 

Dit ligt anders als de gemeente een  

Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft, of  

wanneer de gemeente en de schoolbesturen  

hebben gekozen voor zogenaamde 

doordecentralisatie:

• In een IHP leggen de gemeente en de 

schoolbesturen hun gedeelde visie op 

het scholenlandschap van de toekomst 

vast en bepalen ze hoe ze met investe-

ringen hierin omgaan. Met het IHP voor-

ziet de gemeente met de schoolbesturen 

in groei of krimp van leerlingen binnen 

de gemeente. Het voordeel van een IHP 

is dat gemeenten en schoolbesturen 

door duidelijke financiële kaders en een 

gedeeld toekomstperspectief inzicht 

hebben in welke investeringen zij de 

komende jaren kunnen verwachten. Wij 

zien in de praktijk goede er varingen met 

een IHP. 

• Bij doordecentralisatie draagt de 

gemeente op grond van artikel 111 Wpo 

de uitvoering van de wettelijke zorg-

plicht voor onderwijshuisvesting over 

aan één of meerdere schoolbesturen. 

Wanneer de gemeente met de school-

besturen afspreekt dat álle huisvestings-

taken overgaan, is er sprake van een 

‘volledige doordecentralisatie’. Daarvan 

is bijvoorbeeld sprake in de gemeente 

Nijmegen. De schoolbesturen ontvan-

gen in deze gemeente elk jaar een 

geldelijke vergoeding, maar zijn in ruil 

daarvoor zelf verantwoordelijk voor 

hun onderwijsgebouwen. Het grootste 

voordeel voor de gemeente is dus dat 

zij niet meer elk jaar voor de lastige 

taak staat om alle aanvragen in goede 

banen te leiden en om de beschikbare 

middelen te verdelen: die verdeling ligt 

op voorhand vast. 

Let op de strakke wettelijke 
kaders voor de aanvraag van 
onderwijsvoorzieningen.  
Maak bij voorkeur een IHP.

1. 
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Bepaal of de gemeente of het 
schoolbestuur de aannemer 
opdracht geeft voor de bouw  
van het kindcentrum. Interessant: 
je kunt het ook samen doen. 

2. 
De Wpo neemt als uitgangspunt dat het 

schoolbestuur als bouwheer optreedt en de 

aannemer (na een aanbesteding) contrac-

teert en aanstuurt (artikel 103 lid 1 Wpo). De 

Wpo laat ook ruimte voor de afspraak dat 

de gemeente optreedt als bouwheer. 

Een situatie die niet in de Wpo is geregeld, 

maar die wij in de praktijk regelmatig zien 

en adviseren, is dat de gemeente en het 

schoolbestuur samen optreden als bouw-

heer. De gemeente en het schoolbestuur 

treden dan gezamenlijk op als aanbeste-

dende dienst en als contractspartij van 

de aannemer en de (bouwteam)adviseurs 

die betrokken zijn bij de realisatie van het 

nieuwe schoolgebouw/kindcentrum.  

Hoewel dit uitgangspunt niet in de Wpo is 

geregeld, kan het in sommige gevallen – 

bijvoorbeeld ingeval van de bouw van een 

integraal kindcentrum – wel interessant 

zijn voor de gemeente. De gemeente zit 

dan samen met het schoolbestuur aan het 

stuur van de ontwikkeling en heeft directe 

inspraak op het bouwproces terwijl ook de 

school geheel aan boord is. Maak wel goede 

(onderlinge) afspraken over het doorvoeren 

van wijzigingen en budgetoverschrijdingen. 

Als gemeente wil je namelijk wel de touwt jes 

in handen houden en niet met hogere bouw-

kosten en/of een latere oplever datum worden 

geconfronteerd, omdat het schoolbestuur  

bijvoorbeeld (eenzijdig) besluit om  

wijzigingen door te voeren op het bouwplan. 

Een goede (vertrouwens)relatie tussen de 

gemeente en het schoolbestuur is dus vereist 

voor deze vorm van samenwerking. 

Onze tip aan gemeenten is:  
houd bij de bouw van een kind-

centrum de touwtjes in handen, 

maar schuw daarbij niet een samen-

werking met het schoolbestuur en sta 

samen aan het roer bij de realisatie van 

het bouwplan. Werk in een contract  

de belangrijkste mogelijke scenario’s uit. 



6WHITEPAPER - 10 SUCCESFACTOREN VOOR REALISATIE KINDCENTRA

In de praktijk zien we relatief weinig dis-

cussie over de vraag of de bouw van een 

nieuwe school of verbouwing van een 

bestaande school kan worden aangemerkt 

als een voorziening in de onderwijshuisves-

ting. 

Dit ligt echter anders wanneer een  

kind centrum wordt gebouwd. 

De gemeente hoeft 
schoolgebouwen alleen te 
vergoeden als sprake is van  
een ‘voorziening’ zoals bedoeld 
in de onderwijswetgeving.  
Kindcentra vallen daarbuiten. 

3. 

 

Vierkante meters die bedoeld zijn  

voor kinderopvang zijn géén voor

ziening in de zin van de Wpo, waar

door het schoolbestuur geen recht 

heeft op bekostiging op grond van de 

Wpo en/of de gemeentelijke huis

vestingsverordening. 

Voor de reali satie van de kinderopvang 

moet dus een andere vorm van finan ciering 

worden gezocht. Dit onderwerp is met 

name bij de bouw van een kind centrum een 

aandachtspunt. Het is daarom zaak om de 

juiste juridische constructie op te tuigen 

(zie onderdeel 7. van het White paper).
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Ben je ervan bewust dat de 
gemeente het economisch 
claimrecht houdt op een 
schoolgebouw en beoordeel 
daarom of het gebouw splitsbaar is.

4. 
De Wpo neemt als uitgangspunt dat het 

schoolbestuur eigenaar wordt van een gere-

aliseerd schoolgebouw. Dat kan (I) doordat 

zij van de gemeente grond krijgt geleverd 

waarop het schoolbestuur na aanvraag 

van een voorziening een school gebouw 

realiseert of (II) doordat de gemeente een 

schoolgebouw realiseert en dat schoolge-

bouw (en de ondergrond) vervolgens in 

eigendom overdraagt aan het schoolbe-

stuur. In beide gevallen wordt het schoolbe-

stuur uiteindelijk juridisch eigenaar van het 

schoolgebouw. 

Om de investeringen van de gemeente 

in het schoolgebouw en de ondergrond 

toch veilig te stellen, komt de gemeente 

het zogenaamde economisch claimrecht 

als bedoeld in artikel 110 Wpo toe. Dit 

betekent dat wanneer (een gedeelte van) 

een schoolgebouw blijvend niet langer voor 

onderwijsdoeleinden wordt gebruikt, de 

gemeente op grond van het economisch 

claimrecht het schoolgebouw (terrein en 

gebouw) weer (terug) in eigendom ver-

krijgt (zie artikel 110 lid 1 tot en met lid 4 

Wpo). Zo wordt voorkomen dat schoolbe-

sturen naar eigen inzicht schoolgebouwen 

die door de gemeente zijn bekostigd, ver-

kopen of verhuren etc. 

Het economisch claimrecht kan er 

echter niet altijd voor zorgen dat de 

gemeente aan het einde van de rit haar 

investeringen terugkrijgt. In sommige 

gevallen zal een schoolgebouw 

namelijk niet in eigendom kunnen 

worden overgedragen, bijvoorbeeld 

omdat de vierkante meters die niet 

meer voor onderwijsdoeleinden worden 

gebruikt juridisch niet splitsbaar zijn 

van de vierkante meters die niet voor 

onderwijs zijn bedoeld. In dat geval 

kan een schoolbestuur de vrijgekomen 

vierkante meters met toestemming van 

de gemeente verhuren conform het 

stramien van artikel 110 lid 5 tot en  

met lid 9 Wpo.   

Aan verhuur door het schoolbestuur zelf 

kleeft wel een groot aantal restricties  

(zie onderdeel 6. van het Whitepaper), 

zodat het in onze ogen in veel gevallen 

verstandiger kan zijn als de gemeente een 

gebruiksrecht verkrijgt van het schoolbe-

stuur om de betreffende ruimte vervol-

gens zelf te verhuren aan bijvoorbeeld een 

kinder opvangorganisatie. Uiteraard moet 

dat allemaal contractueel goed worden 

geregeld.
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Ga slim om met kinder opvang
ruimte (in een kindcentrum) die 
géén basis vindt in de Wpo. Let 
er op dat verhuur van niet voor 
onderwijsdoeleinden gebruikte 
schoolruimten aan de kinderopvang 
grote beperkingen kent.

5. 
Het eigendomsrecht van een school

gebouw is ‘doelgebonden’. Dit bete

kent dat een schoolbestuur niet naar 

eigen inzicht kan bepalen wat zij met 

haar eigendomsrecht doet en waarvoor 

de onderwijsruimte wordt gebruikt: 

de school dient de onderwijsruimte 

immers aan te wenden voor onderwijs

doeleinden. Er zijn twee categorieën 

van uitzonderingssituaties waarin 

onderwijsruimten tóch voor andere 

doeleinden gebruikt kunnen  

worden. Het betreft de volgende: 

1.  een gedeelte van het schoolgebouw  

is tijdelijk niet nodig 

In dit eerste geval heeft een schoolbestuur 

een gedeelte van een schoolgebouw tijde-

lijk niet nodig voor onderwijsdoeleinden.  

Dit gedeelte van het schoolgebouw kan 

tijdelijk aan derden ter beschikking worden 

gesteld. Een schoolbestuur kan er in dat 

geval voor kiezen om: 

  a.  op grond van artikel 107 Wpo  

een gedeelte van het schoolgebouw  

tijdelijk aan een organisatie voor  

culturele, maatschappelijke of  

recreatieve doeleinden in gebruik 

te geven. Maar let op: een 

kinderopvang organisatie valt niet 

onder één van deze doeleinden; 

 

  b.  op grond van artikel 108 Wpo een 

gedeelte van het schoolgebouw 

tijdelijk te verhuren. Om deze huur-

overeenkomst aan te kunnen gaan, 

heeft het schoolbestuur toestemming 

nodig van de gemeente. Wanneer de 

gemeente geen toestemming geeft, is 

de huur overeenkomst nietig en komt 

deze ook niet tot stand. Een huurder 

van een schoolgebouw geniet verder 

geen huur- en/of ontruimingsbe-

scherming (zie artikel 108 lid 4 Wpo). 

Daarnaast eindigt de huurovereen-

komst op grond van artikel 108 lid 

3 Wpo wanneer de gemeente van 
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mening is dat een gedeelte van het 

schoolgebouw wél weer nodig is 

voor onderwijsdoeleinden. Verhuur 

op grond van artikel 108 Wpo is dus 

erg onzeker voor het schoolbestuur 

en vooral voor de huurder van het 

schoolgebouw. Die onzekerheid kan 

ook voor de gemeente nadelig zijn, 

omdat in de regel lang durige samen-

werking wordt nagestreefd.  

  

2.  een gedeelte van het schoolgebouw  

is blijvend niet meer nodig

In het tweede geval heeft het schoolbestuur 

een gedeelte van een schoolgebouw blijvend 

niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden. 

In dat geval gaat artikel 110 Wpo er van uit 

dat het schoolbestuur zich bij de gemeente 

meldt en dat het schoolbestuur samen met 

de gemeente bepaalt of het gedeelte van 

het schoolgebouw dat niet meer nodig 

is voor onderwijsdoeleinden kan worden 

afgescheiden van het gedeelte van het 

schoolgebouw dat wél nodig is voor onder-

wijsdoeleinden. 

Als dat kan, moet dat gedeelte van het 

schoolgebouw op grond van het econo-

misch claimrecht van de gemeente in eigen-

dom teruggaan naar de gemeente. Dat 

gebeurt door middel van een gezamenlijke 

akte op grond van artikel 110 lid 4 Wpo. 

Als dat niet kan, dan blijft het schoolbestuur 

eigenaar van het gehele schoolgebouw en 

kan het schoolbestuur het gedeelte van het 

schoolgebouw dat niet meer nodig is voor 

onderwijsdoeleinden verhuren. De verhuur 

door het schoolbestuur is gebonden aan de 

kaders van 110 Wpo. Dit betekent dat  

de huurovereenkomst pas kan worden aan-

gegaan als de gemeente toestemming heeft 

gegeven. De toestemming die de gemeente 

verleent kan slechts voor een tijdvak van 

ten hoogste drie jaren worden verleend en  

telkens voor een tijdvak van ten hoogte drie 

jaren worden verlengd. Artikel 110 Wpo is 

dus niet gericht op het sluiten van een lang-

jarige huurovereenkomst.
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In de praktijk zien we regelmatig dat een 

gemeente financiële voorwaarden verbindt 

aan toestemming om over te gaan tot 

verhuur van een gedeelte van een school-

gebouw als bedoeld in artikel 108 lid 1 Wpo. 

Vaak komt zo’n financiële voorwaarde er 

op neer dat de gemeente toestemming 

verleent aan verhuur onder de voorwaarde 

dat het schoolbestuur de huurpenningen 

afdraagt aan de gemeente. Dit mag echter 

niet zomaar. 

Onder meer op 21 oktober 2009 heeft 

de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State uitgemaakt dat 

de gemeente in beginsel financiële 

voorwaarden mag verbinden aan een 

door haar verleende toestemming 

als bedoeld in artikel 108 Wpo. De 

Wpo verzet zich daar niet tegen. 

Wel dient te blijken dat de financiële 

voorwaarden ten goede komen aan 

onderwijshuisvesting.  

Als de gemeente dus wil dat het schoolbe-

stuur (een gedeelte van) de huurpenningen 

die de kinderopvangorganisatie aan het 

schoolbestuur betaalt aan de gemeente 

afdraagt, dan moet de hoogte van het afge-

dragen bedrag rechtstreeks gerelateerd zijn 

aan de extra kosten of derving van inkomsten 

die de gemeente heeft door het verlenen 

van toestemming voor het verhuren van (een 

deel van) het schoolgebouw. De achtergrond 

daarbij is dat niet kan worden aanvaard dat 

een financiële voorwaarde die geen wettelijke 

grondslag heeft, feitelijk het karakter krijgt 

van een belastingheffing. De Afdeling heeft 

ook in latere zaken dit ‘Brunssumse-criterium’ 

bevestigd. 

In op een slimme wijze 
huurpenningen uit verhuur van een 
gedeelte van het kindcentrum.6. 
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Realiseer je dus dat de gemeente een Realiseer je dus dat de gemeente een 

enorm risico loopt als zij financiële enorm risico loopt als zij financiële 

voorwaarden, inhoudende afdracht van voorwaarden, inhoudende afdracht van 

(een gedeelte van) de huurpenningen, (een gedeelte van) de huurpenningen, 

verbindt aan het geven van toestemming verbindt aan het geven van toestemming 

tot verhuur. Als achteraf blijkt dat deze tot verhuur. Als achteraf blijkt dat deze 

financiële voorwaarden niet rechtsgeldig financiële voorwaarden niet rechtsgeldig 

zijn, moet de gemeente de ontvangen zijn, moet de gemeente de ontvangen 

huurpenningen terug betalen aan het huurpenningen terug betalen aan het 

schoolbestuur. Ga dus als gemeente slim schoolbestuur. Ga dus als gemeente slim 

om met de verhuur van leegstaande om met de verhuur van leegstaande 

ruimte in een schoolgebouw door na te ruimte in een schoolgebouw door na te 

gaan welke voorwaarden de gemeente gaan welke voorwaarden de gemeente 

wel of niet zonder risico’s kan stellen. wel of niet zonder risico’s kan stellen. 

Overigens heeft de Afdeling op dit moment Overigens heeft de Afdeling op dit moment 

nog geen uitspraak gedaan over de vraag nog geen uitspraak gedaan over de vraag 

of het ‘Brunssumse-criterium’ ook van of het ‘Brunssumse-criterium’ ook van 

toepassing is als er wordt verhuurd op grond toepassing is als er wordt verhuurd op grond 

van artikel 110 lid 7 Wpo. Artikel 110 Wpo van artikel 110 lid 7 Wpo. Artikel 110 Wpo 

geeft de mogelijkheid aan schoolbesturen geeft de mogelijkheid aan schoolbesturen 

om een gedeelte van een schoolgebouw dat om een gedeelte van een schoolgebouw dat 

blijvend (en dus niet tijdelijk zoals bij artikel blijvend (en dus niet tijdelijk zoals bij artikel 

108 Wpo) niet meer voor onderwijs nodig 108 Wpo) niet meer voor onderwijs nodig 

is en dat niet voor zelfstandige eigendoms-is en dat niet voor zelfstandige eigendoms-

overdracht vatbaar is, te verhuren. Omdat overdracht vatbaar is, te verhuren. Omdat 

de achterliggende ratio van de Afdeling de achterliggende ratio van de Afdeling 

is dat een financiële voorwaarde aan een is dat een financiële voorwaarde aan een 

publiekrechtelijk besluit niet mag worden publiekrechtelijk besluit niet mag worden 

‘misbruikt’ om belangen te behartigen die niet ‘misbruikt’ om belangen te behartigen die niet 

vallen binnen het relevante kader van de Wpo, vallen binnen het relevante kader van de Wpo, 

is het wat ons betreft niet uit te sluiten dat ook is het wat ons betreft niet uit te sluiten dat ook 

hier het ‘Brunssumse-criterium’ geldt. Houd hier het ‘Brunssumse-criterium’ geldt. Houd 

dus rekening met het feit dat je als gemeente dus rekening met het feit dat je als gemeente 

ook niet zonder meer financiële voorwaarden ook niet zonder meer financiële voorwaarden 

mag verbinden aan de toestemming als mag verbinden aan de toestemming als 

bedoeld in artikel 110 lid 7 Wpo. bedoeld in artikel 110 lid 7 Wpo. 

 ABRvS 21 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK0803. ABRvS 21 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK0803.
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Kies strategisch bij het optuigen 
van een juridische constructie voor 
een integraal kindcentrum.7. 

1.SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

Essentie Kansen Risico’s Aandachtspunten

• 1 appartements-

recht voor de school, 

1 appartementsrecht 

voor kinderopvang. 

Schoolbestuur wordt 

ex artikel 103 lid 1 en 

lid 2 Wpo eigenaar van 

onderwijsdeel.

• Duidelijk dat Wpo niet van toepassing is 

op kinderopvangdeel. 

• Gebruik, eigendom en onderhoud van 

gemeenschappelijke ruimten worden  

duidelijk geregeld in splitsingsakte en  

huishoudelijk reglement.  

• Partijen moeten tijd en geld 

besteden aan de instandhouding 

van een VvE. 

• Wpo gaat uit van eigendoms recht, 

niet van splitsing in appar tements-

rechten. Onduidelijk of economisch 

claimrecht ex artikel 110 Wpo ook op 

appartements recht van toepassing is. 

• De notaris verzorgt de 

splitsing in appartements-

rechten en de oprichting 

van een VvE.

1A. verhuur van kinderopvangdeel

• Gemeente 

blijft eigenaar van 

kinder opvangdeel. 

Gemeente verhuurt 

kinder opvangdeel 

aan kinder-

opvangorganisatie.

• Gemeente heeft invloed op gebruik van 

kinderopvangdeel (welke partij, voor hoe 

lang etc.)

• Kinderopvangdeel kan langjarig worden 

verhuurd, geen risico op toepassing artikel 

108 lid 4 Wpo of artikel 110 lid 8 Wpo. 

• Huurpenningen voor kinderopvangdeel 

komen bij de gemeente terecht zonder 

risico op strijd met Brunssumse-criterium. 

• Huurprijs is in overeenstemming met Wet 

Markt en Overheid. 

• Kinderopvangorganisatie hoeft niet te 

vertrekken als gemeente extra vierkante 

meters onderwijsruimte nodig heeft.

• Risico op leegstand van kinderop-

vangdeel rust bij de gemeente. 

• De  kinderopvangorganisatie kan 

bij het einde van de huurovereen-

komst aanspraak maken op ontrui-

mingsbescherming. 

• Sluit met de 

kinderopvang organisatie 

een huurovereenkomst ex 

artikel 7:230a BW. Zorg dat 

kinderopvang organisatie 

wordt gebonden aan split-

singsakte en huis houdelijk 

reglement.

Hekkelman heeft meerdere basis constructies ontworpen voor het vormgeven van een integraal 

kindcentra. Elke constructie heeft voor en nadelen en de strategische keuze voor één ervan vergt 

maatwerk. De verschillende basisconstructies hebben wij in afzonderlijke schema’s weergegeven.



13WHITEPAPER - 10 SUCCESFACTOREN VOOR REALISATIE KINDCENTRA

Constructie 1: splitsen in appartements

rechten

Een constructie die zou kunnen worden  

toegepast , is splitsing in appartements-

rechten. Eén appartementsrecht voor het 

onderwijsdeel (of twee als er meerdere 

scholen worden gehuisvest in het kind-

centrum) en één appartementsrecht voor 

het kinderopvangdeel. Vervolgens kan de 

keuze worden gemaakt tussen twee soorten 

(sub)constructies. 

Een voordeel van splitsing in appartements-

rechten is dat zaken als medegebruik van 

gemeenschappelijke ruimten, reserveringen 

voor onderhoud etc., duidelijk en relatief 

eenvoudig te regelen zijn. Bij splitsing in 

appartementsrechten ontstaat immers van 

rechtswege een Vereniging van Eigenaars 

(VvE). De VvE is belast met het beheer van 

het gemeenschappelijk eigendom van de 

appartementseigenaren. De splitsingsakte 

en het huishoudelijk reglement vormen de 

formele basis waarbinnen deze vereniging 

opereert en op grond waarvan de gemeente 

en de school samenwerken. 

Een ander voordeel is dat door de 

splitsing in appartementsrechten de 

kinderopvangruimte niet langer onder 

de reikwijdte van de Wpo valt. De 

bovengenoemde artikelen uit de Wpo 

zijn bij deze constructie dus niet van 

toepassing op de kinderopvangruimte. 

Dat brengt mee dat je als gemeente een 

langjarige huurovereenkomst met de kinder-

opvangorganisatie kan aangaan. Bovendien 

kun je een marktconforme huurprijs van 

de kinderopvangorganisatie verlangen, 

zonder  dat je het risico loopt dat je in strijd 

met de Wet Markt & Overheid handelt of 

dat je het risico loopt dat je oneigenlijke 

financiële voorwaarden aan de verhuur 

van de kinderopvangruimte verbindt en 

achteraf huurpenningen moet terugbetalen. 

Bovendien loop je niet het risico dat je 

zich in de toekomst in een lastig parket 

bevindt als bijvoorbeeld blijkt dat de school 

extra vierkante meters onderwijsruimte 

1B. verkoop van kinderopvangdeel

• Gemeente verkoopt 

appartementsrecht 

voor kinderopvangdeel 

aan kinderopvang-

organisatie.

• Voordeel/nadeel: gemeente heeft geen 

bemoeienis meer met IKC. 

• Kinderopvangorganisatie heeft voor 

onbepaalde tijd en zonder voorwaarden 

beschikking over kinderopvangruimte. 

• Risico op leegstand komt voor rekening 

van kinderopvangorganisatie.

• Gemeente kan investeringen in kinder-

opvangdeel direct terugverdienen door 

verkoop aan kinderopvangorganisatie.

• Notariële kosten zijn beperkt: levering 

van kinderopvangdeel kan tegelijkertijd  

met splitsing in appartementsrechten,  

oprichting VvE en levering onderwijsdeel 

plaatsvinden.

• Voordeel/nadeel: gemeente heeft 

geen bemoeienis meer met IKC. 

• Aankoop van appartementsrecht 

vraagt forse investering van kinder-

opvangorganisatie.

• Sluit een koopover-

eenkomst met een kinder-

opvangorganisatie.
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nodig heeft. Je hoeft als gemeente in dat 

geval de vierkante meters die door de 

kinderopvangruimte in gebruik zijn niet op 

te eisen, omdat deze vierkante meters niet 

onder de reikwijdte van de Wpo vallen. 

Constructie 1a: appartementsrecht kinder

opvangdeel eigendom van gemeente

In de eerste (sub)constructie wordt het 

kindcentrum gesplitst in appartements-

rechten en blijft het appartementsrecht 

met betrekking tot het kinderopvangdeel in 

eigendom van de gemeente. De gemeente 

verhuurt dit gedeelte vervolgens recht-

streeks aan een kinderopvangorganisatie. 

Als je het appartementsrecht met betrekking  

tot het kinderopvangdeel in eigendom 

houdt, dan kunnen de afspraken tussen de 

gemeente en de kinderopvangorganisatie 

worden vastgelegd in een huurovereenkomst. 

Daarin kunnen ook afspraken over onderhoud 

e.d. van de kinderopvangruimte worden vast-

gelegd. Bovendien kan in de huurovereen-

komst worden vastgelegd dat ook de kinder-

opvangorganisatie in haar hoedanigheid als 

huurder is gebonden aan de splitsingsakte en 

het huishoudelijk reglement. 

 

Constructie 1b: appartementsrecht kinder

opvangdeel eigendom van kinderopvang

In de tweede (sub)constructie wordt het 

kindcentrum ook gesplitst in appartements-

rechten, maar wordt het appartementsrecht 

met betrekking tot het kinderopvangdeel 

door de gemeente aan de kinderopvang-

organisatie in eigendom overgedragen. Het 

appartementsrecht van het kinderopvangdeel 

is dan in eigendom van de kinder opvang. 

Als je het appartementsrecht met betrek-

king tot het kinderopvangdeel verkoopt 

aan een kinderopvangorganisatie heeft 

dat als voordeel dat je als gemeente met 

het kinder opvangdeel (in principe) geen 

bemoeienis meer hebt. De gemeente loopt 

dan onder meer niet het risico van leeg-

stand.
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Constructie 2: 2onder1kap constructie

De tweede constructie is het overdragen 

van het eigendomsrecht van de onderwijs-

ruimte aan het schoolbestuur. Zoals gezegd 

valt deze onder de reikwijdte van de Wpo. 

Juridisch komt deze overdracht neer op 

een overdracht van alleen de ondergrond 

van de onderwijsruimte en niet de onder-

grond van de kinderopvangruimte. De op 

deze gronden gestichte opstallen worden 

door natrekking rechtstreeks eigendom van 

de eigenaar van de ondergrond. Je blijft 

dan als gemeente eigenaar van de onder-

grond (en dus de opstallen) van de kinder-

opvangruimte. Je kunt de kinderopvang-

ruimte vervolgens verhuren of verkopen aan 

een kinderopvangorganisatie. 

Een voorwaarde voor het deugdelijk kunnen 

vormgeven van de constructie 2. is dat er in 

het verticale vlak een duidelijk onderscheid 

kan worden gemaakt tussen de delen van 

het kindcentrum die behoren tot het onder-

wijsdeel, en de delen die behoren tot het 

kinderopvangdeel. Net als bij een 2-onder- 

1-kap woning. De vraag is of dat goed 

mogelijk is. In de praktijk zal wellicht sprake 

zijn van één onlosmakelijk geheel: het dak 

zal zijn verweven, leidingen en installaties 

zullen zijn verweven, etc.

Het voordeel van deze constructie boven 

een splitsing in appartementsrechten, is 

dat ten aanzien van het onderwijsdeel 

duidelijk is dat de bepalingen in de Wpo 

van toepassing zullen zijn. Voor het overige  

benadert deze constructie de splitsing in 

appartementsrechten, zij het dat er een 

eigen soortige beheersstructuur zal moeten 

worden opgetuigd, met bijbehorende 

maatwerkcontracten, in plaats van de 

vereniging van eigenaars (VvE).

Een nadeel voor de gemeente is dat in 

dit scenario het risico op leegstand van 

de kinderopvangruimte voor rekening en 

risico van de gemeente is, aangezien de 

gemeente eigenaar van de kinderopvang-

ruimte blijft. Wanneer je de kinderopvang-

ruimte gaat verhuren, draagt je dus ook 

het risico dat de kinderopvangruimte in de 

toekomst mogelijk enige tijd niet wordt ver-

huurd. De kosten en lasten voor de kinder-

opvangruimte kunnen in dat geval ook niet 

aan een derde (lees: een kinderopvang-

organisatie) worden doorbelast. 

2. 2ONDER1KAP CONSTRUCTIE 
Essentie Kansen Risico’s Aandachtspunten

• Gemeente draagt 

eigendom van 

onderwijsdeel over 

aan schoolbestuur. 

Gemeente verhuurt 

of verkoopt kinderop-

vangdeel aan kinder-

opvangorganisatie.

• Geen VvE-construc-

tie nodig, want geen 

splitsing in apparte-

mentsrechten. 

• Duidelijk dat eco-

nomisch claimrecht 

ex artikel 110 Wpo 

van toepassing is op 

onderwijsdeel. 

• Beperkte notaris-

kosten. 

• Risico op leegstand van kinderopvangdeel rust bij de 

gemeente. 

• De  kinderopvangorganisatie kan bij het einde van de 

huurovereenkomst aanspraak maken op ontruimingsbe-

scherming. 

• Partijen moeten eigen beheerstructuur optuigen om 

afspraken te maken over gebruik, onderhoud, investerin-

gen etc. 

• Slechts mogelijk als er 

een duidelijk onderscheid 

tussen onderdelen van IKC 

kan worden gemaakt. Ver-

schillende delen mogen 

geen voorzieningen 

delen (leidingen, instal-

laties, daken etc.). Dat is 

doorgaans wel het geval, 

dus deze constructie is 

beperkt toepasbaar. 
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3. SCHOOL BESTUUR WORDT EIGENAAR VAN IKC 

Essentie Kansen Risico’s Aandachtspunten

• Gemeente draagt 

eigendom van IKC over 

aan schoolbestuur. 

Overdracht van onder-

wijsdeel ex artikel 103 

Wpo. Bij overdracht 

behoudt gemeente 

gebruiksrecht voor 

kinderopvangdeel. 

• Geen discussie over wat van wie is: het 

schoolbestuur is eigenaar van het geheel.

Gemeente heeft invloed op gebruik van 

kinderopvangdeel (welke partij, voor hoe 

lang etc.). 

• Inzet van financiële  

middelen van schoolbestuur is beperkt 

door investerings verbod. Onduidelijk of 

economisch claimrecht van gemeente 

jegens schoolbestuur ex artikel 110 Wpo 

zich uitstrekt tot kinderopvangdeel.  

• Risico op leegstand van kinderopvang-

deel rust bij de gemeente. 

• Aanvullende afspraken over gebruik 

van gemeenschappelijke ruimten, onder-

houd,  retro-overdracht van IKC door 

school bestuur aan gemeente noodzakelijk. 

• Let op dat  

afspraken tussen 

school bestuur en 

gemeente en gemeente 

en kinderopvang-

organisatie op elkaar 

aansluiten.

3A. recht van erfpacht op kinderopvangdeel (zakenrechtelijke variant)

• Gebruiksrecht van 

gemeente voor kinder-

opvangdeel wordt 

gegoten in erfpacht-

recht. Gemeente gaat 

kinderopvangdeel aan 

kinderopvangorganisa-

tie verhuren.

• Duidelijk dat kinderopvangdeel niet 

onder de reikwijdte van de Wpo valt. 

Het sluiten van een langjarige huur-

overeenkomst is mogelijk. 

• Huurpenningen voor kinder opvangdeel 

komen bij de gemeente terecht zonder 

risico op strijd met Brunssumse- criterium. 

• Huurprijs is in overeenstemming met 

Wet Markt en Overheid. 

• Kinderopvangorganisatie hoeft niet te 

vertrekken als gemeente extra vierkante 

meters onderwijsruimte nodig heeft. 

• Faillissementsproof: bij een faillissement 

van een schoolbestuur blijft gebruiksrecht 

bestaan. 

• Toepassing is alleen mogelijk als er  

duidelijke scheiding tussen onderwijs-

deel en kinderopvangdeel kan worden 

gemaakt.

• Notaris verzorgt  

vestiging van recht 

van erfpacht. Vestiging 

van recht van erfpacht 

kan tegelijkertijd met 

overdracht van IKC aan 

schoolbestuur. 

• Gemeente en kinder-

opvangorganisatie  

sluiten huurovereen-

komst ex artikel 7:230a 

BW. 

3B. bruikleen voor kinderopvangdeel (contractuele variant)

• Gebruiksrecht 

van gemeente voor 

kinderopvangdeel 

wordt gegoten in een 

bruikleenovereen-

komst. Gemeente gaat 

kinderopvangdeel aan 

kinderopvangorganisa-

tie verhuren.

• Constructie kan eenvoudig  worden 

opgetuigd: enkel notaris nodig voor 

overdracht van IKC door gemeente aan 

schoolbestuur, overige  

afspraken kunnen buiten notaris om.

• Niet faillissementsproof: bij faillisse-

ment van keen schoolbestuur kan bruik-

leenovereenkomst eindigen. Gemeente 

kan hierdoor mogelijk haar verplichtingen 

jegens kinderopvangorganisatie niet 

nakomen.

• De  kinderopvangorganisatie kan bij 

het einde van de huurovereenkomst 

aanspraak maken op ontruimings-

bescherming.

• Gemeente en school-

bestuur sluiten bruik-

leenovereenkomst voor 

kinderopvangdeel. 

• Gemeente en kinder-

opvangorganisatie  

sluiten huurovereen-

komst ex artikel 7:230a 

BW. 
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Constructie 3: Eigendomsoverdracht van 

het gehele kindcentrum aan het school

bestuur, onder voorbehoud gebruiksrecht 

van kinderopvangdeel

In deze optie wordt het gehele kind-

centrum in eigendom overgedragen aan 

het schoolbestuur, onder voorbehoud van 

een gebruiksrecht voor de gemeente ten 

aanzien van het kinderopvangdeel. Dat 

gebruiksrecht kan zakenrechtelijk, in de 

vorm van een recht van erfpacht worden 

vormgegeven, dan wel contractueel, in de 

vorm van een overeenkomst van bruikleen. 

Op basis van het door haar voorbehouden 

gebruiksrecht kan je als gemeente vervol-

gens een huurovereenkomst sluiten met 

de kinderopvangorganisatie. Wij zullen de 

zakenrechtelijke en de contractuele variant 

hieronder bespreken.

Een algemeen aandachtspunt bij een  

constructie  waarin de gehele eigendom 

van het kindcentrum aan het schoolbestuur 

wordt over gedragen, waarna een zakelijk of 

contractueel gebruiksrecht wordt ‘terugver-

leend’ aan de gemeente, is dat ook hier dis-

cussie kan ontstaan over de toepasselijkheid 

van bepalingen van de Wpo. In het bijzonder 

kan er discussie ontstaan over (onder andere) 

de beschikkingsbevoegdheid van het school-

bestuur en het economisch claimrecht van 

de gemeente op de onderwijsruimte. Zoals 

gezegd is de Wpo enkel van toepassing op 

voorzieningen in onderwijshuisvesting als 

bedoeld in de wet. Niet valt uit te sluiten dat 

enkel die delen van het gebouw die bestemd 

zijn voor onderwijs zich op grond van de 

Wpo laten overdragen, en dat ook alleen ten 

aanzien daarvan het economisch claimrecht 

van toepassing is. 

Voor de overige delen van het kindcentrum 

(lees: de kinderopvangruimte) zal dan een 

reguliere eigendomsoverdracht (titel en  

levering) moeten plaatsvinden, en zal een 

contractuele verplichting tot terug- 

overdracht van de kinderopvangruimte  

moeten worden overeengekomen bij het 

einde van het gebruik van het kindercen-

trum voor onderwijsdoeleinden. Om kwa-

lificatieproblemen achteraf te voorkomen, 

verdient het aanbeveling om nu al goed te 

onder zoeken of deze scheiding wel duidelijk 

gemaakt kan worden. 

Nota bene: het al dan niet toepasselijk 

zijn van de Wpo op bepaalde gebouwon-

derdelen staat niet ter vrije bepaling van 

partijen. Partijen kunnen hierover niet naar 

eigen goeddunken afspraken maken die 

de wet opzij zetten. Er blijft dus altijd een 

risico bestaan dat datgene waar partijen nu 

overeen stemming over menen te hebben 

(concreet: welk deel is publiekrechtelijk ter 

beschikking gesteld als onderwijsruimte, en 

welk deel privaatrechtelijk als kinderopvang-

ruimte), achteraf anders in elkaar blijkt te 

steken.

Daarnaast geldt, net als bij optie 2, dat 

het risico van leegstand van de kinder-

opvangruimte voor rekening en risico  

van de gemeente komt.  

Constructie 3a: zakenrechtelijke variant

In deze variant verkrijgt de gemeente een 

erfpachtrecht op het kinderopvangge-

deelte. Een erfpachtrecht is een zakelijk 

recht om gebruik te mogen maken van 

(een gedeelte van) andermans onroerende 

zaak. Niet alleen de eigenaar, maar ook 

derden zijn gehouden het erfpachtrecht 

te respecteren. Het erfpachtrecht wordt 
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gevestigd bij een notariële akte die wordt 

ingeschreven in de openbare registers. Bij 

een eventueel faillissement van het school-

bestuur blijft het erfpachtrecht bestaan. 

Voordeel is dat een erfpachtrecht een sterk 

recht is dat u jegens een ieder kunt inroe-

pen. Bij de vestiging van een erfpachtrecht 

zal wel een groot aantal aanvullende afspra-

ken moeten worden gemaakt over onder-

houd, medegebruik, etc.  

Net als bij de splitsing in appartementsrech-

ten (optie 1.) is duidelijk dat in dit scena-

rio de kinderopvangruimte niet onder de 

reikwijdte van de Wpo valt. Voor jou als 

gemeente heeft dit als voordeel dat je niet 

wordt geconfronteerd met de toepassing 

artikel 109 Wpo, dat je aan de kinderopvan-

gorganisatie een marktconforme huurprijs 

kunt vragen en dat je daarbij niet het risico 

loopt dat aan de verhuur oneigenlijke finan-

ciële voorwaarden worden verbonden of 

dat in strijd met de Wet Markt & Overheid 

wordt gehandeld. Voor de kinderopvangor-

ganisatie heeft dit als voordeel dat zij ex 

artikel 7:230a BW volledige ontruimings-

bescherming heeft en dat de gemeente en 

de kinderopvang organisatie een langjarige 

huurovereenkomst kunnen sluiten. 

 

Let wel op dat ook bij de vestiging van 

een erfpachtrecht een aantal aanvullende 

afspraken zal moeten worden gemaakt over 

onderhoud, medegebruik, etc.  

Constructie 3b: contractuele variant

In deze variant sluit je als gemeente met 

het bevoegd gezag een bruikleenovereen-

komst voor een lange periode (bijvoorbeeld 

40 of 60 jaar) op grond waarvan je de 

kinder opvangruimte aan een kinderopvang-

organisatie kunt verhuren. Deze constructie 

kan eenvoudig worden opgetuigd. 

Ook bij deze constructie zullen aanvul-

lende afspraken moeten worden gemaakt 

over medegebruik door de kinderopvang-

organisatie van gemeenschappelijke ruim-

ten, onderhouds verplichtingen etc. 

Ten opzichte van de constructie met  

het erfpachtrecht heeft deze constructie 

als nadeel dat bruikleen slechts een con-

tractueel recht en geen zakelijk recht is. 

Derden zijn aan een contractueel recht niet 

gebonden. Dat betekent dat bij een even-

tueel faillissement van het schoolbestuur 

een einde zou kunnen komen aan het recht 

van bruikleen voor de gemeente. Je loopt 

in dat geval het risico dat je jegens de 

kinderopvang organisatie tekortschiet in de 

nakoming van jouw verplichtingen, omdat 

je in dat scenario niet langer de beschikking 

heeft over de kinder opvangruimte. Je kunt 

de kinder opvangruimte dan ook niet langer 

aan de kinderopvang organisatie verhuren. 
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Constructie 4: De gemeente blijft volledig 

eigenaar van het kindcentrum

Constructie 4. houdt in dat de gemeente 

het kindcentrum volledig in eigendom 

houdt. Vervolgens geeft de gemeente het 

onderwijsdeel op grond van 103 Wpo aan 

het schoolbestuur in gebruik en verhuurt de 

gemeente het kinderopvangdeel op grond 

van een huurovereenkomst aan de kinder-

opvangorganisatie. 

Het voordeel van deze optie is dat partijen 

geen discussie hebben over de omvang 

van ieders eigendomsrecht. Het is immers 

duidelijk dat het gehele gebouw eigendom 

van de gemeente is. Bovendien heeft de 

gemeente bij de toepassing van deze optie 

(blijvend) invloed op de partijen die gebruik 

maken van het kindcentrum.  

Het bovenstaande voordeel betekent niet dat 

daarmee iedere discussie tussen enerzijds de 

gemeente en anderzijds het schoolbestuur 

en de kinderopvangorganisatie is opgelost.  

Zo kunnen er nog steeds discussies  

ontstaan over de reikwijdte van ieders 

onder houdsverplichting etc. Om discussies 

te vermijden, zullen partijen ook in dit  

scenario duidelijke afspraken moeten maken. 

Deze afspraken kunnen partijen vastleggen 

in de bruikleenovereenkomst (tussen de 

gemeente en het schoolbestuur) en de huur-

overeenkomst (tussen de gemeente en  

de kinderopvangorganisatie). 

 

Daarnaast is het bij deze constructie  

onduidelijk of de huurovereenkomst  

tussen de gemeente en de kinderopvang-

organisatie onder de reikwijdte van de Wpo 

valt. Anders dan bij de constructie met 

apparte mentsrechten (lees: constructie 1.) is 

er namelijk géén duidelijk (zakenrechtelijk)

onderscheid tussen de onderwijsruimte  

en de kinderopvangruimte. Daar komt  

nog bij dat uit de rechtspraak lijkt te volgen 

dat de Wpo wél van toepassing is op de 

kinder opvangruimte als de gemeente op 

grond van artikel 103 lid 2 of lid 3 Wpo aan 

een school onderwijsruimte ter beschikking 

stelt en op grond van een huurovereen-

komst kinder opvangruimte aan een kinder-

opvangorganisatie verhuurt. In de uitspraak 

4. GEMEENTE BLIJFT EIGENAAR VAN IKC 
Essentie Kansen Risico’s Aandachtspunten

• Gemeente geeft 

onderwijsdeel ex 

artikel 103 lid 2 of 

lid 3 Wpo in bruik-

leen (om niet) aan 

schoolbestuur. 

Gemeente verhuurt 

kinderopvangdeel 

aan kinderopvang-

organisatie. 

• Geen discussie over 

wat van wie is: de 

gemeente is eigenaar 

van het geheel. 

• Gemeente heeft 

invloed op gebruik 

van kinderopvangdeel 

(welke partij, voor hoe 

lang etc.). 

• Discussie mogelijk over 

verantwoordelijk heden: wie moet wat 

onderhouden, schoonmaken etc. 

• Rechtspraak geeft aanknopingspunten 

voor conclusie dat kinder opvangdeel wél 

onder de reikwijdte van de Wpo valt. In 

dat geval geen lang durige huurovereen-

komst voor kinderopvangdeel mogelijk, 

geen ontruimingsbescherming voor 

kinderopvangorganisatie en risico op toe-

passing van het Brunssumse- criterium. 

• De gemeente sluit met het school-

bestuur een bruikleenovereenkomst voor 

onderwijsdeel en met de kinderopvang-

organisatie een huur overeenkomst voor 

kinder opvangdeel. 

• Maak aanvullende afspraken met 

schoolbestuur over inzet van Lumpsum- 

vergoeding van het Rijk. Die komt in 

principe aan schoolbestuur toe, maar bij 

bruikleen is schoolbestuur geen vergoeding 

voor onderwijsdeel aan gemeente  

verschuldigd.
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van de Rechtbank Noord-Holland van 17 

januari 2019 (ECLI:NL:RBNHO:2019:336) 

werd zelfs geoordeeld dat de gemeente en 

de kinderopvangorganisatie in dat geval zijn 

gebonden aan artikel 108 Wpo. Dat bete-

kent dat aan een kinder opvangorganisatie 

geen huurbescherming toekomt, waardoor 

zij een relatief zwakke positie heeft. Als de 

kinderopvangruimte in de toekomst nodig 

blijkt te zijn voor onderwijsdoeleinden, dient 

de kinder opvangorganisatie immers te ver-

trekken. De gemeente loopt in dat geval als  

verhuurder het risico dat zij haar verplich-

tingen jegens de kinderopvang organisatie 

niet langer kan nakomen, waardoor de 

gemeente toerekenbaar tekortschiet als ver-

huurder en mogelijk schadeplichtig is. 

Bij deze optie dient verder extra aandacht 

te worden besteed aan het financiële 

aspect. Het karakter van een bruikleen-

overeenkomst brengt namelijk mee dat het 

schoolbestuur geen tegenprestatie is ver-

schuldigd voor het gebruik van de onder-

wijsruimte. Anderzijds ontvangt het school-

bestuur van de Rijksoverheid wel ieder jaar 

een lumpsum vergoeding voor de materiële 

instand houding van het kindcentrum. Dat 

kan dus leiden tot een onwenselijke situatie: 

het schoolbestuur zou ‘gratis’ van de onder-

wijsruimte gebruik kunnen maken waarbij 

de gemeente als eigenaar van het kindcen-

trum is gehouden om onderhoud uit te voe-

ren, terwijl het schoolbestuur op haar beurt 

wél een financiële vergoeding ontvangt 

voor de materiële instandhouding. 

Om deze reden dient de gemeente met 

de school aanvullende contractuele 

afspraken te maken. Deze afspraken dienen 

er op neer te komen dat de gemeente 

de onderwijsruimte in gebruik geeft als 

ware het schoolbestuur juridisch eigenaar 

van de onderwijsruimte. Op deze manier 

komen de contractuele verplichtingen  

van het schoolbestuur overeen met de 

financiële vergoeding die de school 

ontvangt. 
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Pas bij verhuur van schoolgebouwen 
een multidisciplinaire benadering 
toe om te voorkomen dat je iets 
over het hoofd ziet (inclusief het 
baanbrekende Didamarrest).

8. 
Onderwijshuisvesting is een veelzijdig 

rechtsgebied. De gemeente en school-

besturen moeten niet alleen de Wpo in 

de gaten houden, maar moeten ook oog 

hebben voor de Wet Markt en Overheid, 

de regels over staatssteun, het huurrecht 

en het fiscale recht. Op 26 november 2021 

is daar nog het Didam-arrest bij gekomen 

(zie onder meer Hoge Raad 26 november 

2021 ECLI:NL:HR:2021:1778). Door dit arrest 

kan de gemeente onroerende zaken niet 

zonder meer één op één aan potentiële 

kopers/huurders verkopen en/of verhuren. 

Dit arrest geldt ook voor de realisatie van 

kindcentra.   
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Kindcentra zijn de toekomst van onze 
kinderen, maar staan juridisch in de 
kinderschoenen 9. 

Uit de onderdelen 1 tot en met 8 volgt dat Uit de onderdelen 1 tot en met 8 volgt dat 

de Wpo verschillende mogelijkheden biedt de Wpo verschillende mogelijkheden biedt 

om een kindcentrum te realiseren en in om een kindcentrum te realiseren en in 

gebruik van de betrokken partijen te geven. gebruik van de betrokken partijen te geven. 

Bij de bouw van een kindcentrum moeten  Bij de bouw van een kindcentrum moeten  

partijen veel keuzes maken: partijen veel keuzes maken: 

• • wie gaat het kindcentrum bouwen? wie gaat het kindcentrum bouwen? 

• • wie wordt eigenaar van het kind-wie wordt eigenaar van het kind-

centrum?centrum?

• • wordt één partij eigenaar van het geheel wordt één partij eigenaar van het geheel 

(school + kinderopvang) of komen er (school + kinderopvang) of komen er 

meerdere eigenaren? meerdere eigenaren? 

• • hoe wordt de kinderopvangorganisatie hoe wordt de kinderopvangorganisatie 

geselecteerd (zie ook Didam-arrest)?geselecteerd (zie ook Didam-arrest)?

• • welke afspraken moeten er tussen het welke afspraken moeten er tussen het 

schoolbestuur en de kinderopvang-schoolbestuur en de kinderopvang-

organisatie worden gemaakt? organisatie worden gemaakt? 

• • en welke afspraken tussen het school-en welke afspraken tussen het school-

bestuur en de gemeente? En tussen bestuur en de gemeente? En tussen 

de kinderopvangorganisatie en de de kinderopvangorganisatie en de 

gemeente? gemeente? 

• • wie draagt het risico van leegstand van wie draagt het risico van leegstand van 

het kindcentrum? het kindcentrum? 

• • wat gebeurt er als het leerlingaantal wat gebeurt er als het leerlingaantal 

daalt, waardoor het schoolbestuur het daalt, waardoor het schoolbestuur het 

gebouw niet meer voor onderwijs-gebouw niet meer voor onderwijs-

doeleinden nodig heeft? doeleinden nodig heeft? 

• • hoe worden de investeringen  hoe worden de investeringen  

van de gemeente veilig gesteld?van de gemeente veilig gesteld?

Over al deze onderwerpen dienen partijen Over al deze onderwerpen dienen partijen 

een besluit te nemen. Dat is niet altijd  een besluit te nemen. Dat is niet altijd  

gemakkelijk, omdat de Wpo op deze  gemakkelijk, omdat de Wpo op deze  

vragen  geen of geen duidelijk antwoord vragen  geen of geen duidelijk antwoord 

geeft. Daarnaast hebben partijen op grond geeft. Daarnaast hebben partijen op grond 

van de Wpo geen onbeperkte keuze-van de Wpo geen onbeperkte keuze-

vrijheid. Het is daarom belangrijk dat de vrijheid. Het is daarom belangrijk dat de 

gemeente in een vroeg stadium uitge-gemeente in een vroeg stadium uitge-

breid nadenkt over deze vragen, en zich breid nadenkt over deze vragen, en zich 

laat adviseren. Dat geldt overigens ook laat adviseren. Dat geldt overigens ook 

voor de fiscale aspecten van de verschil-voor de fiscale aspecten van de verschil-

lende constructies. Uiteindelijk dienen lende constructies. Uiteindelijk dienen 

de gemaakte afspraken ook deug delijk de gemaakte afspraken ook deug delijk 

in maatwerkovereenkomsten te worden in maatwerkovereenkomsten te worden 

verankerd. verankerd. 

Hekkelman adviseert tien tallen gemeenten Hekkelman adviseert tien tallen gemeenten 

en schoolbesturen bij de doorontwikke-en schoolbesturen bij de doorontwikke-

ling van nieuwe standaarden, en wil deze ling van nieuwe standaarden, en wil deze 

kennis graag met u delen en toepassen op kennis graag met u delen en toepassen op 

uw situatie.uw situatie.
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Om te komen tot de juiste structuur 

(zie paragraaf 7.) is het cruciaal dat een 

gemeente bij aanvang een duidelijke 

koers bepaalt en naar deze koers vaart. 

Om de juiste koers te kunnen bepalen, 

is het van belang dat vanaf het begin de 

juiste experts aan tafel zitten. Daarmee 

worden onnodige kosten, vertraging in 

de reali satie van een kindcentrum en 

wrevel tussen een schoolbestuur, de 

kinderopvang organisatie en de gemeente 

voorkomen. 

Zorg er dus als gemeente voor dat je tijdens 

het proces tenminste de volgende stappen 

doorloopt:

• Stap 1: de realisatie van een kindcen-

trum vergt afstemming binnen de 

gemeente. Stel binnen de gemeente een 

stuurgroep samen van (beleids)mede-

werkers op het gebied van onderwijs, 

vastgoed en grondzaken;  

• Stap 2: inventariseer de verschillende 

behoeften en wensen van de gemeente, 

het schoolbestuur en de kinder-

opvangorganisatie; 

• Stap 3: schakel tijdig een jurist en een 

fiscalist in die zijn gespecialiseerd in 

onderwijshuisvesting en bepaal met hen 

welke opties passen bij de behoeften en 

wensen van partijen; 

• Stap 4: stel met de jurist en de fiscalist 

de mogelijke voorkeursvarianten van de 

gemeente vast; 

• Stap 5: bepaal vervolgens aan de hand 

van de voorkeursvarianten welke koers 

de gemeente gaat varen; 

• Stap 6: neem het schoolbestuur en de 

kinderopvangorganisatie mee in het 

denkproces van de gemeente, leg hen 

uit welke varianten de voorkeur van de 

gemeente hebben en waarom en welke 

koers de gemeente wenst te varen; 

• Stap 7: manage de verwachtingen 

van het schoolbestuur en de kinder-

opvangorganisatie. De toepasselijke 

wet- en regelgeving leidt er toe dat niet 

altijd aan alle wensen van een school-

bestuur en een kinderopvangorganisatie 

kan worden voldaan; 

   

• Stap 8: werk vervolgens samen met de 

experts de voorkeursvarianten van de 

gemeente verder uit tot één constructie. 

Ook de nietjuridische 
aspecten verdienen aandacht10. 




