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Hartelijk dank voor uw brief van 5 november 2014, waarin u uw zorgen uitspreekt 
over problemen in de financiering van de huisvesting van doorgedecentraliseerde 
schoolbesturen. Het gaat daarbij met name om het investeringsverbod zoals dat 
geldt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs.  
 
Artikel 148 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat schoolbesturen het 
geld uit de lumpsum moeten besteden aan die taken waar het bestuur 
verantwoordelijk voor is. Voor de onderwijshuisvesting is daarmee bepaald dat 
schoolbesturen niet mogen investeren in nieuwbouw en uitbreiding van 
schoolgebouwen, dit is immers een taak van de gemeenten. Voor het speciaal 
onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn vergelijkbare artikelen in de wet 
opgenomen.  
 
Op het moment dat er sprake is van doordecentralisatie van taken gelden er 
andere voorschriften. In die gevallen is zowel de verantwoordelijkheid als het 
budget voor de onderwijshuisvesting overgedragen van de gemeente naar het 
schoolbestuur. In dergelijke situatie geldt het investeringsverbod (uiteraard) niet. 
Het schoolbestuur zal immers (een deel van) de doorgedecentraliseerde gelden in 
moeten kunnen zetten voor de rente en aflossing van lopende leningen die zijn 
afgesloten op de bij het schoolbestuur in gebruik zijnde gebouwen. Ook kan het 
schoolbestuur het budget aanwenden voor toekomstige nieuwbouw en/of 
uitbreiding van de school.            
 
In het Regeerakkoord is vastgelegd dat per 1 januari 2015 een bedrag van € 256 
mln uit het gemeentefonds wordt gehaald wegens onderbesteding door 
gemeenten op onderwijshuisvesting. Het budget wordt toegevoegd aan de 
lumpsum van scholen. Schoolbesturen kunnen dat geld naar eigen inzicht inzetten 
voor die voorzieningen die tot de verantwoordelijkheid van het bestuur behoren.  
In die gevallen waar niet is doorgedecentraliseerd en waar het schoolbestuur geld 
wil inzetten op het terrein van de onderwijshuisvesting dan kan dit voor 
onderhoud (zowel buiten- als binnenonderhoud) en voor aanpassingen aan het 
gebouw. Bijvoorbeeld het treffen van maatregelen om het binnenklimaat te 
verbeteren of het doorvoeren van functionele of duurzame aanpassingen.  
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Al eerder heb ik aangegeven dat ik bereid ben te denken over aanpassing van het 
investeringsverbod in die situaties waarin er geen sprake is van 
doordecentralisatie. De PO-Raad en de VNG zijn hierover in gesprek. Het gaat dan 
om investeringen door het schoolbestuur in nieuwbouw, waarvan de 
terugverdieneffecten ten gunste van het schoolbestuur komen.  
 
Ik vertrouw erop dat met deze toelichting uw zorgen zijn weggenomen en dat de 
kwaliteitsimpuls in de onderwijshuisvesting die u samen met de schoolbesturen 
heeft ingezet, met dezelfde energie wordt voortgezet. 
   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
Sander Dekker 
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