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Bekostiging van scholen binnen het 
regulier primair en voortgezet 
onderwijs1

Deel II

Dit artikel vormt het vervolg op het in het in het vorige nummer gepu-
bliceerde eerste deel van een drieluik over bekostiging in het onder-
wijs. In dit tweede deel zal worden ingegaan op inhoud en wijze van 
bekostiging (§ 2) en op intrekking, opschorting en beëindiging van 
bekostiging (§ 3).

Mr.dr. C.W. Noorlander en prof.mr. P.J.J. Zoontjens*

1. Inleiding

Bij de bespreking van de inhoud en wijze 
van bekostiging wordt onderscheid gemaakt 
tussen primair onderwijs (§ 2.2) en voortge-
zet onderwijs (§ 2.3). Bij beide typen onder-
wijs is aandacht voor de personeelscompo-
nent van de bekostiging (respectievelijk §§ 
2.2.1 en 2.3.1) en de exploitatiecomponent 
(respectievelijk de §§ 2.2.2 en 2.3.2). 
In het kader van de intrekking, opschor-
ting en beëindiging van bekostiging komt 
eerst in § 3.2 de verhouding tussen bekos-
tigingsmaatregelen en het algemeen be-
stuursrecht aan bod. Hierna wordt, weder-
om onderscheid makend tussen primair en 
voortgezet onderwijs, stilgestaan bij:
 

beëindiging van de bekostiging bij het  –
niet voldoen aan opheffingsnormen 
(respectievelijk de §§ 3.3.1 en 3.4.1); 
beëindiging bekostiging school vanwe- –
ge handelen in strijd met het bij of 
krachtens de wet bepaalde (respectieve-
lijk de §§  3.3.2 en 3.4.2);

beëindiging van de bekostiging bij ernstig of langdurig tekort- –
schieten van de leerresultaten (respectievelijk de §§ 3.3.3 
en  3.4.3);
correcties op de bekostiging op basis van het bekostigingsbesluit  –
Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de Wet op het voortge-
zet onderwijs (Wvo) (respectievelijk de §§ 3.3.4 en 3.4.4);
de hier tegenover staande rechtsbescherming (respectievelijk de  –
§§ 3.3.5 en 3.4.5). 

 
Rijksbekostiging geschiedt op basis van wettelijk verschafte en ge-
reguleerde aanspraken. Hierbij is ingevolge artikel 23 lid 7 Grondwet 
de waarborg van gelijkheid essentieel. Nader uitgewerkt betekent 
het beginsel van gelijkheid bij (rijks)bekostiging het volgende:

de onderwijsinstelling verkrijgt op grond van objectieve, wette- –
lijke normen een aanspraak op bekostiging;
de hoogte van bekostiging, waarop een onderwijsinstelling (open- –
baar of bijzonder) aanspraak kan maken, is gebaseerd op iden-
tieke wettelijke rekenregels, die gelden voor alle vergelijkbare 
onderwijsinstellingen;
de vergelijkbaarheid van onderwijsinstellingen (openbaar of bij- –
zonder) voor de bekostiging is ingekaderd en uitgewerkt in sec-
torwetten. Dat betekent dat scholen voor voortgezet onderwijs 
alleen met andere scholen voor voortgezet kunnen worden ver-
geleken en dus niet een vergelijking mogelijk is tussen deze en 
scholen voor primair onderwijs of hoger onderwijs.

Deze uitgangspunten van gelijkheid bij (rijks)bekostiging, maken 
algemene normering noodzakelijk. Wie stelt dat de overheid voor 
de financiering van het funderend onderwijs voor 100% verant-
woordelijk is kan niet om het feit heen dat deze verantwoordelijk-
heid is ingevuld door normatieve uitgangspunten van bekostiging. 
Een eenduidige norm van volledige bekostiging bestaat namelijk 
niet. Om deze reden kan onzes inziens beter worden gesproken van 
adequate bekostiging: een zodanig niveau van bekostiging dat de toegan-

gelijkheid en kwaliteit van het onderwijs voor een ieder is gegarandeerd.

In het onderwijs wordt wel gesproken van reële en meer normatie-

ve vormen van bekostiging. Het gaat hier dan steeds om varianten bin-
nen het grotere geheel van normatieve bekostiging. Bij reële vor-
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men van bekostiging is het uitgangspunt om de bekostiging zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij de feitelijke uitgaven van een 
school. Bekostiging van feitelijke uitgaven vond binnen ons onder-
wijssysteem veelal plaats op basis van een declaratiestelsel, waarbij 
uitgaven bij het Rijk konden worden gedeclareerd. Vanuit de optiek 
van de sinds jaren tachtig wenselijk geachte deregulering van de 
onderwijssector en autonomievergroting van scholen heeft men via 
de invoering van een systeem van lump sum financiering gepoogd 
schoolbesturen en scholen meer zeggenschap te geven over de wij-
ze waarop de overheidsgelden worden aangewend. Bij lump sum fi-
nanciering vindt de financiering in beginsel niet, zoals bij het de-
claratiestelsel, geoormerkt plaats, maar ontvangt het bevoegd gezag 
een totaalbedrag voor personeelskosten en materiële uitgaven. 
Vervolgens vult het bevoegd gezag dat in, een en ander met inacht-
neming van de Wet medezeggenschap scholen.

2. Inhoud en wijze van bekostiging

2.1 Inleiding

Bij bekostiging kunnen de volgende componenten worden onder-
scheiden:

Personeel; –
Materiële instandhouding/exploitatie; –
Huisvesting. –

De bekostiging van de personeelskosten en kosten van exploitatie 
geschiedt door het Rijk. De onderwijshuisvesting wordt (uiteinde-
lijk) bekostigd door de gemeente. In het  laatste deel van deze drie-
luik wordt uitgebreid stilgestaan bij bekostiging van onderwijshuis-
vesting. We gaan nu achtereenvolgens in op de componenten 
personeel en exploitatie.

2.2 Primair onderwijs

2.2.1  Personeel

Het personeel in het primair onderwijs werd tot 1 augustus 2006 be-
kostigd aan de hand van het formatiebudgetsysteem (FBS), een de-
claratiestelsel, waarbij het bekostigingsbedrag wordt bepaald door 
de feitelijke hoogte van de salarissen. Het bevoegd gezag was in 
principe verplicht het bedrag in te zetten voor formatie. Slechts 
binnen strikte grenzen kon het bevoegd gezag van de school forma-
tieruimte voor verschillende functies binnen de school inzetten 
(bijvoorbeeld voor een adjunct-directeur in plaats van een gewone 
leerkracht), formatieruimte aan een andere school overdragen, spa-
ren dan wel omzetten in geld ten behoeve van exploitatie.

Met de invoering van de lumpsumbekostiging in 2006 is afscheid 
genomen van het formatiebudgetsysteem.2 Het personele deel van 
de bekostiging wordt bepaald door het aantal leerlingen op de tel-
datum vermenigvuldigd met de Landelijk Gemiddeld Personele Last 
per Leerling. Dit komt er op neer dat het bevoegd gezag voor de scho-
len die onder hun bestuur ressorteren een personeelsbudget ont-
vangt dat gebaseerd is op een bedrag per leerling. De bedragen per 
leerling zijn niet afhankelijk van de omstandigheden op afzonder-
lijke scholen. Het gaat om een landelijk gemiddelde. Wel wordt bij 
de berekening van de lumpsum rekening gehouden met de gemid-
delde leeftijd van de leraren op de school.

Voor de bekostiging van personeel wordt een bedrag per leerling 
toegekend, welk bedrag wordt verhoogd met een bedrag dat wordt 
vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de lera-
ren van de school op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. 
Voor bekostiging is niet voldoende dat leerlingen staan ingeschre-
ven, maar dat ze werkelijk schoolgaand zijn op de VO-school die de 
bekostiging krijgt.3

De bedragen, bedoeld in het eerste lid, kunnen in elk geval verschil-
lend worden vastgesteld voor leerlingen in verschillende leeftijds-
categorieën. Bij AMvB wordt bepaald in welke gevallen en onder 
welke voorwaarden aanvullende bekostiging voor personeelskosten 
kan worden toegekend. In ieder geval wordt aanvullende bekosti-
ging toegekend voor kleine basisscholen, schoolleiding, de bestrij-
ding van onderwijsachterstanden, groei van het aantal leerlingen 
van basisscholen gedurende het schooljaar en indien onderwijs 
wordt gegeven in een of meer nevenvestigingen van een basisschool. 
De omvang van de aanvullende vergoeding wordt bij of krachtens 
AMvB vastgesteld (artikel 120 lid 3 Wpo). De AMvB waar artikel 120 
lid 3 Wpo op doelt is het bekostigingsbesluit Wpo.
De bekostiging van het personeel omvat naast vergoeding van for-
matie, vergoedingen voor kosten van vervanging en van werkloos-
heidsuitkeringen of herplaatswachtgelden , alsmede uitkeringen 
vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid van gewezen personeel 
anders dan op grond van de Ziektewet (artikel 126 Wpo).

2.2.2 Exploitatie

De bekostiging voor exploitatie (wettelijk: materiële instandhou-
ding) behelst een genormeerd systeem, waarvoor bij Ministeriële 
regeling vastgestelde programma’s van eisen de algemene basis vor-
men. De programma’s van eisen zijn ex artikel 114 Wpo overzichten 
welke normbedragen inhouden voor onderhoud, energie- en water-
gebruik, publiekrechtelijke heffingen, school- en leermiddelen en 
administratie, bestuur en beheer. De programma’s van eisen die-
nen op grond van artikel 113 lid 2 Wpo te voldoen aan de redelijke be-

hoeften van een in normale omstandigheden verkerende school, waarbij re-
kening wordt gehouden met de bruto vloeroppervlakten die bij het 
Bekostigingsbesluit Wpo worden voorgeschreven. In de normbedra-
gen kunnen wijzigingen worden aangebracht indien de toestand 
van ‘s Rijks schatkist of onderwijskundige ontwikkelingen daartoe 
noodzaken (artikel 134 lid 5 Wpo).
Indien bijzondere ontwikkelingen in het basisonderwijs daartoe 
aanleiding geven, kunnen op grond van artikel 116 lid 1 Wpo bij mi-
nisteriële regeling voorschriften worden vastgesteld omtrent het 
verstrekken van aanvullende bekostiging voor de materiële instand-
houding. Indien bijzondere bekostiging op grond van artikel 123 
Wpo wordt toegekend, kan de minister van OCW bepalen dat, voor 
de periode waarvoor die bijzondere bekostiging wordt toegekend, 
tevens aanvullende bekostiging voor de materiële instandhouding 
wordt toegekend. Bij ministeriële regeling kunnen terzake nadere 
regels worden gesteld. De minister van OCW kan in verband met 
het voorgaande een bekostigingsplafond instellen. In dat geval wor-
den bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastge-
steld (artikel 116 lid 3 Wpo).

In verband met extra activiteiten kan de minister van OCW een 
aanvullende vergoeding voor exploitatiekosten toekennen wanneer 
bijzondere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Artikel 123 
lid 1 Wpo bepaalt dat omtrent de toekenning bij ministeriële rege-
ling voorschriften kunnen worden vastgesteld. Een voorbeeld van 
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bijzondere ontwikkelingen vormt bijvoorbeeld bijzondere onder-
wijskundige ontwikkelingen. Een ander voorbeeld is de extra ver-
goeding in verband met de ondersteuning van auditief of visueel 
gehandicapte leerlingen. Artikel 123 lid 2 Wpo maakt het hiernaast 
mogelijk, dat de minister van OCW ook op verzoek van een bevoegd 
gezag een aanvullende vergoeding van exploitatiekosten kan toe-
kennen. Ook in dat geval zal er sprake moeten zijn van bijzondere 
ontwikkelingen. De minister van OCW kan aan de toekenning ex-
tra voorwaarden verbinden. Voorts kan hij bepalen voor welke pe-
riode de aanvullende vergoeding wordt toegekend. De toekenning 
moet worden verstrekt in verband met extra activiteiten.

2.3  Voortgezet onderwijs

2.3.1  Personeel

De essentiële elementen van de formatiegrondslagen van de bekos-
tiging van het personeel binnen het voortgezet onderwijs en van de 
berekening van de Gemiddelde Personeelslast (GPL) zijn verankerd 
in de artikelen 84 en 85 Wvo. Hiermee zijn op het niveau van wet-
geving in formele zin de waarborgen vastgelegd die een adequate be-
kostiging garanderen. Artikel 84 lid 1 Wvo bepaalt dat bij of krach-
tens AMvB voor de scholen de grondslagen worden vastgesteld voor 
de omvang van de formatie van de drie personeelscategorieën: de di-
rectie (sub a), leraren (sub b) en het onderwijsondersteunend per-
soneel (sub c). Deze AmvB is het Bekostigingsbesluit Wvo. Als waar-
borg is bepaald dat de aldus vastgestelde formatie redelijkerwijs 

voldoende te zijn voor de onderscheiden taken van de personeelcategorieën. De 
formatie is redelijkerwijs voldoende voor het leiden en beheren van 
de school, wat de onder a genoemde personeelscategorie betreft, voor 
het geven van onderwijs, wat de onder b genoemde personeelscate-
gorie betreft, en voor de overige werkzaamheden voortvloeiende uit 
het geven van onderwijs, alsmede voor de ondersteuning van het 
onderwijs, wat de onder c genoemde personeelscategorie betreft. 
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ver-
der: ABRS) kan uit artikel 84 lid 1 Wvo worden afgeleid dat het uit-
gangspunt van de Wvo is dat de bekostiging van de school gerela-
teerd is aan de te leveren onderwijsinspanning.4

De in artikel 84 lid 1 Wvo genoemde AMvB is het Formatiebesluit Wvo. 
In dit besluit worden de grondslagen voor de omvang van de forma-
tie vastgesteld. Artikel 8 van het Formatiebesluit Wvo bepaalt dat de 
vergoeding in verband met de kosten van het personeel wordt be-
paald door het berekende aantal FTE’s voor de onderscheiden perso-
neelscategorieën te vermenigvuldigen met de desbetreffende GPL en 
de uitkomsten bij elkaar op te tellen. Van 1 augustus 1992 tot 1 augus-
tus 1996 werden personele kosten vergoed volgens het 
Formatiebudgetsysteem, bestaande uit formatierekeneenheden. De 
omvang van het formatiebudget was gerelateerd aan het leerlingaan-
tal. Bij de invoering van de lumpsumbekostiging is aangesloten bij 
de berekening van de personeelsformatie volgens het formatiebud-
getsysteem. Ook onder de lump sum bestaat er namelijk een directie 
relatie tussen de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de bepa-
ling van de omvang van de personeelsformatie in de bekostiging.

Ingevolge artikel 84 lid 2 Wvo worden de grondslagen van de bere-
kening van de omvang van de formatie in elk geval gevormd door 
een normatieve relatie tussen enerzijds het aantal leerlingen, en an-
derzijds het aantal personeelsleden van de school onderscheiden 
naar personeels categorieën (onderdeel a), en voorts een opslag in 

verband met formatieve fricties en vanwege herbezetting in verband 
met arbeidsduurverkorting (onderdeel b). Artikel 3 van het 
Formatiebesluit Wvo bepaalt het aantal leerlingafhankelijke formatie-

plaatsen waarop een school aanspraak maakt. Op grond van artikel 7 
lid 1 van het Bekostigingsbesluit Wvo worden alleen die leerlingen 
op een school meegeteld die op de teldatum op die school als werke-
lijk schoolgaand zijn ingeschreven. Daar er volgens de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) ex artikel 84 lid 
1 Wvo een relatie bestaat tussen bekostiging en onderwijsinspan-
ning, kunnen bij de uitleg van artikel 7 lid 1 van het Bekostigingsbesluit 
Wvo slechts die leerlingen worden meegeteld, die op de teldatum op 
de betreffende school hun onderwijs volgen.5

Artikel 84 lid 3 Wvo bepaalt dat de grondslagen wat het in artikel 
84 lid 1 sub b Wvo genoemde personeel betreft bovendien wordt ge-
vormd door een vast aantal formatieplaatsen. Artikel 2 van het 
Formatiebesluit Wvo bepaalt het aantal formatieplaatsen waarop 
een school, onafhankelijk van het aantal leerlingen dat de school bezoekt, 
aanspraak maakt in de zin van artikel 84 lid 3 Wvo. In artikel 85 
Wpo is geregeld dat de vergoeding van de kosten van het personeel 
wordt berekend door de krachtens artikel 84 Wpo vastgestelde for-
matie te vermenigvuldigen met een GPL. De GPL is het genormeer-
de bedrag van de personele middelen per formatieplaats voor elke 
personeelscategorie. De GPL verschilt per personeelscategorie en 
kan per schoolsoort verschillen. 
Artikel 85a lid 1 Wvo bepaalt dat indien bijzondere ontwikkelingen in het 
voortgezet onderwijs daartoe aanleiding geven, bij ministeriële re-
geling voorschriften kunnen worden vastgesteld omtrent het ver-
strekken van aanvullende bekostiging voor personeelskosten. 
Artikel 84a lid 2 Wvo bepaalt hiernaast dat de Minister van OCW, 
in verband met bijzondere omstandigheden, op verzoek van het bevoegd 
gezag van een in het eerste lid bedoelde school en onder door hem 
te stellen voorwaarden aanvullende bekostiging voor personeels-
kosten verstrekken. Op grond van artikel 84a lid 4 Wvo kan de 
Minister van OCW in verband met de in het eerste lid bedoelde be-
kostiging een bekostigingsplafond instellen. In dat geval worden 
bij ministeriële regeling regels omtrent de verdeling vastgesteld.

Opvallend is dat binnen het systeem van lump sum-finan-
ciering in het voortgezet onderwijs (in tegenstelling tot 
het primair onderwijs) nog op vrij gedetailleerde wijze 
wordt voorgeschreven hoe de bekostiging moet worden 
aangewend. 

2.3.2 Exploitatie

Artikel 86 lid 1 Wvo bepaalt dat de bekostiging voor de exploitatie-
kosten van de scholen betrekking heeft op een aantal componen-
ten, zoals onderhoud van het gebouw en het terrein, energie- en 
waterverbruik, en administratie, beheer en bestuur. Op grond van 
artikel 86 lid 2 Wvo dient de bekostiging zodanig te worden vastge-
steld dat zij voldoet aan de redelijke behoeften van een in normale omstan-

digheden verkerende school. Artikel 86 lid 3 Wvo noemt de elementen 
van het in het kader van exploitatie te betalen bedrag. De minister 
van OCW bepaalt wat onder ‘redelijke behoeften’ moet worden ver-
staan. Het oordeel daaromtrent kan door de rechter slechts met te-
rughoudendheid worden getoetst.7

Ingevolge artikel 86 lid 4 Wvo kunnen de in artikel 86 lid 3 onder 
a tot en met c Wvo bedoelde bedragen per schoolsoort en per groep 
van leerlingen verschillen. 
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Artikel 89 lid 1 Wvo bepaalt dat indien bijzondere ontwikkelingen in het 

voortgezet onderwijs daartoe aanleiding geven, bij ministeriële regeling 
voorschriften kunnen worden vastgesteld omtrent het verstrekken 
van aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten. Artikel 89 lid 
2 Wvo bepaalt dat indien bijzondere ontwikkelingen in het voort-
gezet onderwijs aan een school daartoe aanleiding geven, de minis-
ter van OCW op verzoek van het bevoegd gezag onder door hem te 
stellen voorwaarden en voor een door hem te bepalen periode aan-
vullende bekostiging voor exploitatiekosten kan verstrekken. Op 
grond van artikel 89 leden 3 en 4 Wvo kan de minister van OCW in 
verband met de in lid 1 en lid 2 bedoelde bekostiging een bekosti-
gingsplafond instellen. In dat geval dienen bij ministeriële rege-
ling regels omtrent de verdeling vastgesteld.
Het uitgangspunt van lump sum-financiering - die een bestedingsvrij-
heid impliceert voor wat betreft de voor personeels- en exploitatie-
kosten door de Rijksoverheid toegekende middelen – komt tot uit-
drukking in artikel 96d Wvo dat bepaalt dat het Rijk, met 
inachtneming van de artikelen 84 tot en met 85 en 86 lid 1 Wvo, 
jaarlijks aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scho-
len een bekostigingsbedrag ten behoeve van de personeels- en ex-
ploitatiekosten gezamenlijk dient te verstrekken.
Opvallend is dat binnen het systeem van lump sum-financiering in 
het voortgezet onderwijs (in tegenstelling tot het primair onder-
wijs) nog op vrij gedetailleerde wijze wordt voorgeschreven hoe de 
bekostiging moet worden aangewend. Exemplarisch hiervoor vormt 
de differentiatie in grondslagen voor de omvang van de formatie 
van de drie personeelscategorieën.

3. Intrekking, opschorting en beëindiging van bekostiging

3.1 Inleiding

Wanneer een school niet voldoet aan de bij of krachtens de wet ge-
stelde voorwaarden, dan wel aan de subsidieartikelen van de Awb 
(Algemene wet bestuursrecht) kan door de minister van OCW, dan 
wel de gemeente, een bekostingsmaatregel worden getroffen. Voor 
het openbaar onderwijs gelden de bij of krachtens de onderwijswet-
geving gestelde voorwaarden als algemeen verbindende voorschrif-
ten, omdat het openbaar onderwijs op grond van artikel 23 lid 3 en 
4 Grondwet door de wet en hiermee door middel van algemeen ver-
bindende voorschriften wordt geregeld. Ten aanzien van het bij-
zonder onderwijs is er sprake van bekostigingsvoorwaarden, dat 
wil zeggen subsidievoorwaarden die in formele zin slechts in vrij-
heid zijn aanvaard. Vanwege de financiële afhankelijkheid van de 
overheid kan de bijzondere school bekostigingsvoorwaarden echter 
niet zo maar naast zich leggen.8 
In de sanctionering van bekostigingsregels en voorwaarden bestaat 
weinig verschil tussen openbare en bijzonder scholen, zo zal hier-
onder duidelijk worden. Een punt van verschil tussen het openbaar 
en het bijzonder onderwijs bij beëindiging van bekostiging is wel 
dat de openbare school wordt opgeheven en dus niet voorbestaat, 
terwijl de bijzondere school haar bekostiging verliest, en hiermee 
op eigen financiële kracht nog door zou kunnen gaan.

3.2 Bekostigingsmaatregelen en het algemeen bestuursrecht

Bekostigingsmaatregelen zijn op te vatten als besluiten in de zin 
van de Awb. Dit betekent dat hierop publiekrechtelijke normen van 

toepassing zijn, zoals artikel 1 Grondwet, de Awb zelf (waaronder, 
tenzij de onderwijswetgeving een afwijkende regeling bevat9, de 
subsidie-Titel van de Awb) en de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur of een andere ongeschreven rechtsregel of algemeen 
rechtsbeginsel.10

Het bekostigingsbesluit zal in de eerste plaats moeten voldoen aan 
geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. 
Artikel 3:3 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan de bevoegdheid tot 
het nemen van een besluit niet voor een ander doel mag gebruiken 
dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. Erg belangrijk voor een 
juridische juiste toepassing van de bekostigingssancties vormt het 
beginsel van zorgvuldige besluitvorming. Dit beginsel is in de Awb tot 
uitdrukking gebracht in artikel 3:2 Awb en artikel 3:4 Awb, waar-
bij voor de oplegging van bekostigingssancties in het bijzonder ar-
tikel 3:4 lid 2 Awb van belang is. Artikel 3:2 Awb bepaalt dat het be-
stuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis 
dient te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen be-
langen.11 Wanneer door het bestuursorgaan alle feiten en belangen 
op de juiste wijze zijn geïnventariseerd dient het bestuursorgaan 
op grond van artikel 3:4 lid 1 Awb de rechtstreeks bij het besluit be-
trokken belangen af te wegen, voor zover niet uit een wettelijk voor-
schrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beper-
king voortvloeit. Artikel 3:4 lid 2 Awb bepaalt dat de voor één of 
meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet on-

evenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

Deze bepaling codificeert het evenredigheidsbeginsel. Zo oordeel-
de de Afdeling in haar uitspraak van 25 juli 200712:

“(…) Het bestreden besluit geeft er geen blijk van dat aan-
dacht is besteed aan de ingrijpende gevolgen die de intrek-
king van de subsidie voor appellant, die slechts over zeer 
geringe inkomsten beschikt, heeft. Evenmin blijkt daaruit 
dat, onderscheidenlijk in hoeverre, rekening is gehouden 
met de uit de stukken en het verhandelde ter zitting naar 
voren gekomen overige omstandigheden van dit geval. (…) 
dat het college er in dit geval in strijd met artikel 3:4, eer-
ste lid van de Algemene wet bestuursrecht, onvoldoende 
blijk van heeft gegeven dat het bij zijn besluit de belangen 
van appellant en de overige omstandigheden van dit geval 
voldoende heeft betrokken. De rechtbank is derhalve ten 
onrechte tot de slotsom gekomen dat het college na afwe-
ging van de betrokken belangen in redelijkheid van zijn be-
voegdheid tot intrekking van de subsidie gebruik heeft kun-
nen maken.”

Een ander beginsel dat een rol kan spelen bij de toetsing van bekos-
tigingsmaatregelen, vormt het vertrouwensbeginsel. Het gaat hier 
om een ongeschreven beginsel van behoorlijk bestuur. Op grond van 
dit beginsel dient een orgaan dat het betrokken vertrouwen juri-
disch gezien kan opwekken, dit vertrouwen ook na te leven, wan-
neer er sprake is van rechtens te honoreren vertrouwenopwekkend 
gedrag, zoals een toezegging.13 

Ook het in artikel 1 Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel, dat 
een gebod bevat om gelijke gevallen, gelijk te behandelen en ongelijke geval-

len naar de mate van ongelijkheid, kan er onder omstandigheden toe lei-
den dat een opgelegde bekostigingssanctie onrechtmatig is. 
Ook de subsidietitel van de Awb is relevant voor het opleggen van 
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een bekostigingsmaatregel. In § 3 van het in het vorige nummer 
verschenen eerste deel van dit artikel werd duidelijk dat de subsi-
dietitel van de Awb op te vatten is als de lex generalis, die van toe-
passing is, tenzij een onderwijswettelijke lex specialis een specifie-
ke, uitputtende regeling bevat die op het betreffende geval van 
toepassing is.14

Artikel 4:46 lid 1 Awb bepaalt dat wanneer een beschikking tot sub-
sidieverlening is gegeven, het bestuursorgaan de subsidie overeen-
komstig de subsidieverlening dient vast te stellen. Ingevolge artikel 
4:46 lid 2 Awb kan de subsidie onder bepaalde omstandigheden lager 
worden vastgesteld, zoals (sub a) wanneer activiteiten waarvoor sub-
sidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden.
Artikel 4:7 en 4:8 jo. artikel 4:12 lid 2 Awb brengt met zich dat de 
onderwijsinstelling in de gelegenheid moet worden gesteld te wor-
den gehoord alvorens de subsidie op grond van artikel 4:46 lid 2 la-
ger wordt vastgesteld.
Bij het bepalen van de omvang van de verlaging moet rekening wor-
den gehouden met het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 lid 2 
Awb. Hetgeen echter niet zover gaat dat nihilvaststelling nooit mo-
gelijk is.15 Bij het niet voldoen aan verplichtingen moet een afwe-
ging worden gemaakt tussen het belang van handhaving van de ver-
plichtingen en de gevolgen van de verlaging voor de 
subsidieontvanger. Hierbij zijn tevens de ernst van de tekortkoming 
en de mate waarin deze aan de subsidieontvanger kan worden ver-
weten van belang zijnde factoren.16

Artikel 4:48 lid 1 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan, zolang de sub-
sidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening kan intrekken of ten 
nadele van de subsidie-ontvanger kan wijzigen, waarbij niet-limi-
tatief een aantal omstandigheden wordt genoemd. 
Volgens de Memorie van Toelichting bij de Awb vormt dit artikel 
een aanvulling op de in artikel 4:46 lid 2 Awb geboden mogelijkheid 
om de subsidie lager vast te stellen en heeft het om deze reden een 
beperkte functie. De toepassing is beperkt tot de gevallen, waarin 
het bestuursorgaan pas na de subsidieverlening, maar nog voor de 
vaststelling onregelmatigheden constateert.17

Tevens kan het bestuursorgaan op grond van artikel 4:49 lid 1 Awb op 
grond van de in dit artikel genoemde omstandigheden de subsidie-
vaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen.

Artikel 4:49 lid 2 Awb schrijft voor dat de intrekking of wijziging 
terug werkt tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, 
tenzij de intrekking of wijziging anders is bepaald. De Afdeling 
heeft in haar rechtspraak diverse malen uitgemaakt dat artikel 4:40 
Awb en artikel 4:57 Awb een grondslag kunnen vormen voor wijzi-
ging en terugvordering van onderwijsbekostiging.
 
Zo overwoog de Afdeling in haar uitspraak van 18 april 200718:

“(…) De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat uit 
de omstandigheid dat Titel 4 van de Awb vanaf 11 mei 2001 
van overeenkomstige toepassing is op de bekostiging van 
het onderwijs volgt dat als algemeen uitgangspunt heeft te 
gelden dat ook de artikelen 4:49 en 4:57 van de Awb grond-
slag kunnen vormen voor de wijziging en terugvordering 
van een op grond van de Awb toegekende rijksbijdrage, om-
dat de wetgever met artikel 2.9, vierde lid, van de WHW niet 
heeft beoogd een uitputtende regeling te geven voor het wij-
zigingen en terugvorderen van rijksbijdragen (…).”

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 8 juli 200919 werd 
duidelijk gemaakt dat het feit dat bij toekenning van bekostiging 
sprake kan zijn van gelijktijdige verlening en vaststelling van be-
kostiging niet aan de toepasselijkheid van artikel 4:49 Awb in de 
weg staat. 

“(…) Een bekostigingsvaststelling kan ten nadele van de 
ontvanger gewijzigd worden, indien de ontvanger na de sub-
sidievaststelling niet heeft voldaan aan aan de subsidie ver-
bonden verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen inge-
volge artikel 4:37, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb 
ook zien op de aard en omvang van de activiteiten waaraan 
de bekostiging mag worden besteed. Naar het oordeel van 
de rechtbank biedt artikel 4:49, eerste lid, aanhef en onder 
c, van de Awb juist een mogelijkheid tot wijziging of intrek-
king in die gevallen, zoals het onderhavige, waarin de ver-
lening en vaststelling niet op verschillende momenten 
plaatsvinden, maar gelijktijdig en voorafgaande aan het ver-
richten van de bekostigde activiteiten (…).”

Artikel 4:57 lid 1 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan onverschul-
digd betaalde subsidiebedragen kan terugvorderen. Artikel 4:47 lid 
2 Awb verschaft het bestuursorgaan de mogelijkheid om het terug 
te vorderen bedrag bij dwangbevel in te vorderen. Aan het terug-
vorderingsbesluit dient altijd een expliciet besluit tot lagere vast-
stelling of intrekking van de subsidieverlening vooraf te gaan. 
Wanneer dit niet het geval is ontbreekt de grond voor het aanne-
men van onverschuldigde betaling. De toepassing van de terugvor-
deringsbevoegdheid is discretionair. De Minister van OCW is bevoegd, 
om onder overeenkomstige toepassing van artikel 6:127 lid 2 BW, 
over te gaan tot verrekening van als onverschuldigd betaalde terug-
gevorderde subsidie met toekomstig te ontvangen subsidie.20

Ten onrechte door de overheid aan onderwijsinstellingen verstrek-
te gelden waarvoor artikel 4:49 en 4:57 Awb geen directe grondslag 
bieden kunnen worden teruggevorderd op grond van onverschul-
digde betaling. Voordat de subsidietitel van de Awb van kracht werd 
voor de bekostiging van het onderwijs, gold in de jurisprudentie 
het uitgangspunt dat het betrokken bestuursorgaan niet de bevoegd-
heid kan worden ontzegd een begunstigende beschikking met te-
rugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk in te trekken indien daar-
toe aanleiding was. Toen gold het algemeen rechtsbeginsel dat 
hetgeen onverschuldigd betaald werd, kon worden teruggevorderd.21 
Dit beginsel is onder het huidige recht nog steeds relevant voor het 
bekostigingsrecht.

Zo overwoog de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 21 april 
200622 dat de Minister (of Staatssecretaris) van OCW “ook bevoegd 
is [toevoeging CWN en PZ] zonder een uitdrukkelijke wettelijke grondslag 

een bekostigingsbesluit te wijzigen indien achteraf blijkt dat de rijksbijdrage 

ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld, en om het teveel betaal-

de terug te vorderen.”

3.3 Primair onderwijs

Wanneer het bevoegd gezag niet voldoet aan de in de onderwijswet-
geving verankerde bekostigingsvoorwaarden en in Titel 4.2 (Subsidie) 
en Titel 5 (Handhaving) Awb vastgelegde wettelijke vereisten kan de 
Minister van OCW een maatregel nemen in de sfeer van de bekosti-
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ging van de instelling. Hierbij kan het gaan om een opschorting, kor-
ting en/of volledige inhouding van de bekostiging. Bij handelen in 

strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde, het niet voldoen aan de aan-
wijzing als bedoeld in artikel 163b jo. 164 Wpo of  103g jo. 104 Wvo, 
dan wel bij ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onder-

wijs wordt wel gesproken van een bekostigingssanctie. Bij beëindi-
ging van bekostiging vanwege een te laag leerlingenaantal wordt 
meestal de neutrale term ‘maatregel’ gebezigd. 

Vermindering of beëindiging van bekostiging op grond van de subsi-
dietitel van de Awb of de onderwijswetgeving kan volgens de Afdeling 
evenwel niet worden aangemerkt als een ‘criminal charge’ in de zin van 
artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De kwalifi-
catie, die de wetgever aan het in mindering brengen geeft, het hier-
mee beoogde doel en de aard, zijn volgens de Afdeling zodanig dat er 
niet kan worden gesproken van een punitieve sanctie.23 Dit pleit er-
voor om in alle gevallen van vermindering of beëindiging van bekos-
tiging de term ‘maatregel’ te gebruiken.

Om tot één van de zojuist genoemde bekostigingsmaatregelen over 
te gaan dient de Minister van OCW op basis van het zorgvuldigheids-
beginsel ex artikel 3:2 Awb uiteraard over gegevens te beschikken 
die het toepassen van een dergelijke maatregel rechtvaardigen. 
Artikel 161 Wpo bevat een specifieke informatieplicht met betrek-
king tot het leerlingenaantal van de school. Het bevoegd gezag dient 
hiernaast op grond van artikel 172 lid 1 Wpo er zorg voor te dragen 
dat het ten behoeve van de minister van OCW beschikt over geor-
dende gegevens die van belang zijn voor de berekening van de hoog-
te van de bekostiging, alsmede over een verklaring over de juist-
heid van de bekostigingsgegevens, afgegeven door een door de 
toezichthouder of het toezichthoudend orgaan aangewezen accoun-
tant zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW. 
Ook uit de subsidietitel van de Awb kunnen informatieplichten en 
sancties op de niet naleving van deze plichten voortvloeien.24

Tenslotte dient, in aanvulling op het bovenstaande, ook nog te wor-
den gewezen op de informatieplichten die voortvloeien uit Titel 5 
van de Awb. Zo is een toezichthouder in de zin van deze titel op 
grond van artikel 5:17 lid 1 Awb bevoegd inzage te vorderen van za-
kelijke gegevens en bescheiden.

3.3.1 Beëindiging bekostiging of opheffing school bij het niet voldoen aan op-

heffingsnormen

De bekostiging van een bijzondere school wordt beëindigd en een 
openbare school wordt op grond van artikel 153 lid 1 Wpo opgehe-
ven indien het aantal leerlingen (voor zover het niet betreft het 
aantal leerlingen van een nevenvestiging) gedurende drie achter-
eenvolgende schooljaren telkens minder heeft bedragen dan de op-
heffingsnorm die geldt voor de gemeente of voor het deel van de 
gemeente waarin de school (daaronder niet begrepen een nevenves-
tiging) is gelegen. 

De opheffingsnorm dient te worden berekend aan de hand van ar-
tikel 154 Wpo. Voor iedere gemeente wordt, op basis van de leerling-
dichtheid in die gemeente, een opheffingsnorm vastgesteld aan de 
hand van een rekenkundige formule.25 

Op de zojuist geschetste hoofdregels voor beëindiging van bekosti-
ging geldt een uitzondering voor pas bekostigde scholen. Deze krij-

gen vijf schooljaren de tijd om te voldoen aan de stichtingsnorm 
(vergelijk artikel 153 lid 1 tweede volzin Wpo). 
Een andere uitzondering op de hoofdregels omtrent beëindiging 
van bekostiging biedt – met het oog op de bereikbaarheid van het 
openbaar onderwijs of onderwijs van een bepaalde richting – arti-
kel 153 lid 4 Wpo. Dit artikel verschaft de mogelijkheid om een 
school als zelfstandige school in stand te houden onder de ophef-
fingsnorm, indien deze school de enige school van die richting is 
binnen een afstand van tenminste 5 kilometer hemelsbreed geme-
ten en tenminste 50 leerlingen telt.

De opheffingsnorm dient te worden berekend aan de 
hand van artikel 154 Wpo. Voor iedere gemeente wordt, 
op basis van de leerlingdichtheid in die gemeente, een 
opheffingsnorm vastgesteld aan de hand van een reken-
kundige formule.

Voor het openbaar onderwijs geldt bovendien de uitzondering op 
de hoofdregels van artikel 153 lid 5 Wpo, dat bepaalt dat indien bin-
nen 10 km van een school waarbinnen openbaar onderwijs wordt 
gegeven, over de weg gemeten geen school aanwezig is waarbinnen 
openbaar onderwijs wordt gegeven en aan het volgen van openbaar 
onderwijs behoefte bestaat, deze school niet wordt opgeheven.
Bevoegde gezagsorganen wordt op grond van artikel 156 lid 1 Wpo 
de mogelijkheid geboden om scholen onder de nieuwe opheffings-
norm in stand te houden, indien de gemiddelde schoolgrootte van 
de scholen die dat bevoegd gezag respectievelijk dat samenwerkings-
verband in stand houdt ten minste de voor de desbetreffende ge-
meente geldende stichtingsnorm bedraagt, met een maximum van 
290 leerlingen.
 
3.3.2 Beëindiging bekostiging of opheffing school vanwege handelen in strijd 

met het bij of krachtens de wet bepaalde

Artikel 164 lid 1 Wpo bepaalt dat indien het bevoegd gezag van een 
school in strijd handelt met het bepaalde bij of krachtens deze wet, 
waaronder tevens wordt verstaan het niet opvolgen van een aan-
wijzing zoals bedoeld in artikel 163b Wpo, de minister van OCW kan 
bepalen dat de bekostiging, voorschotten daaronder begrepen, ge-
heel of gedeeltelijk wordt ingehouden dan wel opgeschort. Als voor-
waarde geldt dat het bevoegd gezag van de school in strijd handelt met 

het bepaalde bij of krachtens de wet. Hieronder vallen alle bij of krach-
tens de onderwijswetgeving vastgestelde algemeen verbindende 
voorschriften (openbaar onderwijs), dan wel bekostigingsvoorwaar-
den (bijzonder onderwijs). Voor het oordeel dat sprake is van hande-
len in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde is geen voor-
afgaand oordeel van de Inspectie nodig. Volgens Nolen en Huisman 
gaan de toelichtingen van de regering op het wetsvoorstel Goed on-
derwijs, goed bestuur en de wetsgeschiedenis van artikel 164 Wpo 
wel impliciet steeds uit van een inbreng van de inspectie. Ze wij-
zen er in dit kader ook op dat zowel het besluit tot inhouding van 
een deel van de Rijksbekostiging van het As Siddieq als De Nieuwe 
School door de staatssecretaris werd gemotiveerd door te verwijzen 
naar een voorafgaande melding van de Inspectie van het 
Onderwijs.26

3.3.3 Beëindiging van bekostiging of opheffing school bij ernstig of langdurig 

tekortschieten van de leerresultaten

Met de invoering van de’ Wet Goed onderwijs,Goed bestuur’27  is aan het 
arsenaal bekostigingsmaatregelen een nieuwe instrument toege-



12
Schoo l  en  Wet

voegd. Het betreft hier de mogelijkheid voor de minister van OCW 
om bij ernstig of langdurig tekortschieten van de leerresultaten als 
bedoel in artikel 10a Wpo over te gaan tot opheffing van de school 
(openbaar onderwijs) dan wel beëindiging van de bekostiging (bij-
zonder onderwijs). Artikel 10 Wpo bepaalt dat het bevoegd gezag zorg 
dient te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 
Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval 
verstaan: het uitvoeren van het in het schoolplan beschreven beleid 
op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onder-
wijs en de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen ei-
gen opdrachten voor het onderwijs, worden gerealiseerd. 

Ingevolge artikel 10a lid 1 Wpo voldoet het bevoegd gezag van een 
basisschool in elk geval niet aan de wettelijke opdrachten voor het 
onderwijs, indien de leerresultaten op de school aan het eind van 
het zevende of het achtste schooljaar op groepsniveau ernstig of 
langdurig tekortschieten. Een op basis van de wettelijke criteria 
voor de leerresultaten gebaseerd inspectieoordeel, dat een school 
onvoldoende leerresultaten boekt, leidt niet direct tot de kwalifi-
catie dat de school ernstig of langdurig kwalitatief tekortschiet. 
Daarvoor is ook vereist dat de school in kwestie er niet in slaagt om 
hierin tijdig voldoende verbeteringen te realiseren, terwijl naar 
het oordeel van de inspectie ook het onderwijsproces tekortschiet. 
Indien hiervan sprake is, dient de inspectie de betrokken school bij 
de minister van OCW voor te dragen voor nadere (bestuurlijke) 
maatregelen. Artikel 10a lid 4 Wpo bevat de procedurele vereisten 
die hiervoor gelden, waaronder een melding op basis van artikel 14 
Wet op het onderwijstoezicht (Wot) aan de minister van OCW. 
Vervolgens staat de minister van OCW voor handhaving van de norm 
verschillende instrumenten tot zijn beschikking, waaronder in het 
uiterste geval opheffing van de openbare school c.q. beëindiging 
van de bekostiging van de bijzondere school ex artikel 164b lid 1 Wpo 
met ingang van een in dat besluit genoemde datum. Artikel 164b 
Wpo is in zoverre anders, specifieker dan 164, dat een proportione-
le toepassing van de sanctie is uitgesloten: als er sprake is van een 
ernstig en langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onder-
wijs is de zwaarte van de sanctie gegeven. Deze bevoegdheid kan 
volgens de Memorie van Toelichting dan ook niet worden gebruikt 
voor de handhaving van andere bekostigingsvoorwaarden. De be-
eindiging van de bekostiging vormt het sluitstuk van het interven-
tietraject bij zeer zwakke scholen.28

Voordat de Minister van OCW toepassing kan geven aan artikel 164b 
lid 1 Wpo dienen een aantal procedurele stappen te worden geno-
men, zoals het uitbrengen van een inspectierapport in e zin van ar-
tikel 20 lid 1 Wot.
Ingevolge artikel 163 lid 2 Wpo dient de Minister van OCW de be-
kostiging wederom toe te kennen, indien blijkt dat de reden voor 
de toepassing van het eerste of tweede lid is vervallen.

3.3.4 Correcties op de bekostiging op basis van het bekostigingsbesluit Wpo

Het bevoegd gezag van een school voor primair onderwijs dient jaar-
lijks een jaarverslag29 over het voorafgaande kalenderjaar vast te 
stellen (artikel 171 lid 1 eerste volzin Wpo). Het jaarverslag dient 
vergezeld te gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid en 
rechtmatigheid, afgegeven door een door de toezichthouder of het 
toezichthoudend orgaan aangewezen accountant als bedoeld in ar-
tikel 2:393 lid 1 BW30 (vergelijk artikel 171 lid 4 Wpo). 
Het bevoegd gezag dient, zo zagen we reeds hierboven, op grond van 

artikel 172 lid 1 Wpo er zorg voor te dragen dat het ten behoeve van 
de minister van OCW beschikt over geordende gegevens die van be-
lang zijn voor de berekening van de hoogte van de bekostiging, als-
mede over een verklaring over de juistheid van de bekostigingsge-
gevens, afgegeven door een door de toezichthouder of het 
toezichthoudend orgaan aangewezen accountant zoals bedoeld in 
artikel 2:393 lid 1 BW. 

De verantwoordelijkheid voor een juiste aanlevering van gegevens 
berust bij het bevoegd gezag. Ter voorkoming van fouten en ter ver-
zekering van de juistheid en volledigheid van de gegevens is er con-
trole door een accountant voorgeschreven.31

De accountant die door de minister van OCW onder meer belast is 
met het onderzoek van de juistheid van de bekostigingsgegevens, 
zoals bedoeld in artikel 172 Wpo, heeft met het oog op het verrich-
ten van dat onderzoek toegang tot de plaats waar de desbetreffen-
de boeken en bescheiden worden bewaard. Aan de accountant wordt 
desgevraagd inzage in de boeken en bescheiden gegeven en worden 
alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van zijn taak 
nodig oordeelt (artikel 175 lid 1 Wpo). De minister van OCW kan 
naast dit accountantsonderzoek op grond van artikel 175 lid 2 Wpo 
een onderzoek instellen of doen instellen naar de rechtmatigheid 
van het beheer op grond van onder meer de bekostigingsgegevens 
ex artikel 172 Wpo. Het bevoegd gezag dient aan degene die door de 
minister van OCW met het onderzoek is belast, alle inlichtingen te 
verschaffen die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt 
en dient desgevraagd inzage in de boeken en bescheiden te geven. 
Indien uit een op grond van artikel 175 lid 1 of 2 Wpo ingesteld onder-
zoek blijkt dat de omvang van de bekostiging voor de uitgaven ten be-
hoeve van de materiële instandhouding, de omvang van de bekosti-
ging voor de personeelskosten, de omvang van enige bijzondere of 
aanvullende bekostiging onjuist is vastgesteld, kan de minister van 
OCW tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de bevindingen uit dat 
onderzoek correcties aanbrengen op de desbetreffende bekostiging. 
De Minister van OCW dient het bevoegd gezag uiterlijk één jaar na 
ontvangst van deze bevindingen schriftelijk mede of en zo ja welke 
correcties hij aanbrengt (34a lid 1 Bekostigingsbesluit Wpo).

Wanneer uit het jaarverslag ex artikel 171 Wpo, uit de verklaring 
van de accountant, bedoeld in artikel 171 lid 4 Wpo of uit een op 
grond van artikel 175 Wpo ingesteld onderzoek blijkt dat de bekos-
tiging voor een school onrechtmatig is besteed, kan de minister van 
OCW bepalen dat het desbetreffende gedeelte van de bekostiging 
niet ten laste komt van het Rijk of dat de daarmee gemoeide bedra-
gen in mindering worden gebracht op de bekostiging (artikel 34 a 
lid 2 Bekostigingsbesluit Wpo).

3.3.5 Rechtsbescherming

Een intrekking of opschorting van de bekostiging is in het primair 
onderwijs in de regel gebaseerd op artikel 4:48 en 4:49 van de Awb. 
Het betreft dan een appellabel besluit waartegen kan worden opge-
komen bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Afdeling. 

3.4 Voortgezet onderwijs

Ook de onderwijsinstelling binnen het voortgezet onderwijs moet 
op basis van soortgelijke informatieplichten, als gelden ten aanzien 
van het primair onderwijs de minister van OCW informatie ver-
schaffen. Artikel 103a Wvo bevat de aan artikel 172 lid 1 Wpo equi-
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valente algemene informatieplicht betreffende de aanlevering van 
geordende gegevens die van belang zijn voor de berekening van de 
hoogte van de bekostiging. Wanneer de minister van OCW op basis 
van de verstrekte informatie constateert dat er in strijd is of wordt 
gehandeld met de in de Wvo en daarop gebaseerde regelgeving vast-
gelegde bekostigingsvoorwaarden of aan eisen die voortvloeien uit 
de subsidie, of handhavings-Titel van de Awb, kan er ook in het 
voortgezet onderwijs een bekostigingsmaatregel worden opgelegd. 
Hierover gaat deze paragraaf.

3.4.1 Beëindiging bekostiging of opheffing school bij het niet voldoen aan op-

heffingsnormen

Artikel 107 lid 1 Wvo bepaalt per soort voortgezet onderwijs dat een 
openbare school wordt opgeheven en de bekostiging van een bijzon-
dere school wordt beëindigd indien de school gedurende drie ach-
tereenvolgende schooljaren telkens is bezocht door een aantal leer-
lingen dat minder bedraagt dan een per onderwijssoort vastgesteld 
aantal leerlingen. De grondslag van de berekening van het aantal 
leerlingen vormt op grond van artikel 108 lid 1 Wvo het aantal leer-
lingen dat op 1 oktober van elk van de jaren op de school is inge-
schreven. Wanneer voor de leerlingen binnen redelijke afstand geen 
plaatsruimte beschikbaar is op een gelijksoortige school, waar het 
verlangde onderwijs wordt gegeven, dient de minister van OCW dit 
artikel zodanig toe te passen, dat de leerlingen van elk leerjaar de 
cursus kunnen voltooien. In bijzondere gevallen kan, wanneer het 
aantal leerlingen minder bedraagt dan in artikel 107 Wvo vermeld, 
de minister van OCW op verzoek van het bevoegd gezag voor een 
door hem te bepalen tijd toestaan, dat een (openbare of bijzondere 
school) in stand wordt gehouden respectievelijk bekostigd.

3.4.2 Beëindiging bekostiging of opheffing school vanwege handelen in strijd 

met het bij of krachtens de wet bepaalde

De minister van OCW kan op grond van artikel 104 Wvo besluiten 
tot een korting, opschorting of zelfs een totale inhouding van de 
vergoeding (waaronder voorschotten begrepen), wanneer het be-
voegd gezag de voorschriften van de Wvo, of de voorschriften van 
de krachtens de Wvo ingestelde AMvB’s of ministeriële regelingen, 
niet nakomt. Dit geldt zowel voor openbare als voor bijzondere scho-
len. De vergoeding wordt weer toegekend, zodra de reden voor de 
opschorting of inhouding is vervallen.
 
3.4.3 Beëindiging van bekostiging of opheffing school bij ernstig of langdurig 

tekortschieten van de leerresultaten

Artikel 23a Wvo bepaalt dat het bevoegd gezag zorg dient te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Ter uitwerking van 
deze algemene zorgplicht bepaalt de tweede volzin van dit artikel, 
bij wijze van bekostigingsvoorwaarde, dat onder zorg dragen voor de 
kwaliteit van het onderwijs in elk geval wordt verstaan: het uitvoe-
ren van het in het schoolplan beschreven beleid op een zodanige wij-
ze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het be-
voegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 
onderwijs worden gerealiseerd. Het gaat hier om de minimum leer-
resultaten die door het bevoegd gezag moeten worden gerealiseerd. 
Het bevoegd gezag voldoet op grond van artikel 23a1 lid 1 Wvo in elk 
geval niet aan de wettelijke opdrachten voor het onderwijs indien de 
leerresultaten van de in deze bepaling genoemde schoolsoorten of 
leerwegen ernstig of langdurig tekortschieten. 
Artikel 109a lid 1 Wvo bepaalt dat wanneer er sprake is van een si-
tuatie als bedoeld in artikel 23a1 lid 1 Wvo de minister van OCW kan 

besluiten dat met ingang van een in dat besluit bepaalde datum een 
in artikel 23a1 lid 1 Wvo genoemde schoolsoort of leerweg wordt op-
geheven respectievelijk wordt beëindigd. Wanneer de toepassing 
van artikel 109a lid 1 Wvo er toe zou leiden dat een school nog 
slechts onderwijs zou verzorgen in de eerste twee leerjaren dan is 
deze bepaling van toepassing op de gehele school. Artikel 109a lid 3 
Wvo stelt aan de toepassing van artikel 109a leden 1 en 2 dezelfde 
eisen als die reeds werden genoemd voor de toepassing van het equi-
valent van deze bevoegdheid in de Wpo.

3.4.4  Correcties op de bekostiging op basis van het bekostigingsbesluit Wvo

Het bevoegd gezag dient jaarlijks ten behoeve van de school een 
jaarrekening vast te stellen over het afgelopen jaar (artikel 18 lid 1 
Bekostigingsbesluit Wvo). De accountant die door de minister van 
OCW is belast met het onderzoek van de jaarrekening heeft met het 
oog op het verrichten van het onderzoek toegang tot elke school. 
Het bevoegd gezag dient aan de accountant desgevraagd inzage in 
de boeken en bescheiden gegeven en alle inlichtingen te verstreken 
die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft (artikel 19 lid 
1 Bekostigingsbesluit Wvo). Indien uit het onderzoek blijkt dat de 
omvang van de bekostiging voor een school onjuist is vastgesteld, 
kan de Minister van OCW tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de 
bevindingen uit dat onderzoek correcties op de desbetreffende be-
kostiging aanbrengen (artikel 21 Bekostigingsbesluit Wvo).32 

3.4.5 Rechtsbescherming

Wanneer het bevoegd gezag het bij of krachtens de Wvo bepaalde 
niet in acht neemt en hierop een besluit ex artikel 104 Wvo, betref-
fende korting, schorsing of inhouding van de bekostiging is gevolgd, 
kan het hiertegen, na bezwaar, beroep instellen bij de Afdeling in 
eerste en enige aanleg (artikel 105 Wvo). We spreken gemakshalve 
van direct beroep. Direct beroep op de Afdeling is ook mogelijk bij 
de besluitvorming inzake aanvullende bekostiging voor personeels-
kosten en exploitatie ex artikel 85a respectievelijk 89 Wvo. Een kor-
ting of intrekking van de bekostiging kan buiten artikel 104 Wvo 
worden toegepast op grond van artikel 4:48 en 4:49 Awb, wanneer 
aan de in deze artikelen genoemde voorschriften is voldaan. 
Hiertegen kan worden opgekomen bij de rechtbank en vervolgens 
in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling. Tegen besluitvor-
ming die gebaseerd is op het Bekostigingsbesluit Wvo, staat geen di-
rect beroep open op de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Dit omdat “het Bekostigingsbesluit niet is gebaseerd op één van 

de artikelen op grond waarvan ingevolge artikel 105 van de WVO beroep in eer-

ste en enige aanleg zou kunnen worden ingesteld bij de Afdeling.”33

4. Slotsom

Rijksbekostiging geschiedt op basis van wettelijk verschafte en ge-
reguleerde aanspraken. Hierbij vormen gelijkheid van bekostiging 
en de eis van adequate bekostiging essentiële uitgangspunt. 
Adequate bekostiging is bekostiging van een zodanig niveau dat de toe-

gankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs voor een ieder is gegarandeerd. 

Onderscheiden moet worden tussen reële en meer normatieve vor-
men van bekostiging. Bij reële vormen van bekostiging is het uit-
gangspunt om de bekostiging zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de feitelijke uitgaven van een school. Bekostiging van feitelijke 
uitgaven vond binnen ons onderwijssysteem veelal plaats op basis 
van een declaratiestelsel, waarbij uitgaven bij het Rijk konden wor-
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den gedeclareerd. Vanuit de optiek van de sinds jaren tachtig wen-
selijk geachte deregulering van de onderwijssector en autonomie-
vergroting van scholen heeft men via de invoering van een systeem 
van lump sum financiering gepoogd schoolbesturen meer zeggen-
schap te geven over de wijze waarop de overheidsgelden worden 
aangewend. In tegenstelling tot het declaratiestelsel, ontvangt het 
bevoegd gezag bij een systeem van lump sum financiering een totaal-
bedrag voor personeelskosten en materiële uitgaven.
Bekostigingsmaatregelen zijn op te vatten als besluiten in de zin 
van de Awb. Dit betekent dat hierop publiekrechtelijke normen van 
toepassing zijn, zoals artikel 1 Grondwet, de Awb zelf (waaronder, 
tenzij de onderwijswetgeving een afwijkende regeling bevat, de sub-
sidie-Titel van de Awb) en de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur.
Eenmaal verleende bekostiging kan onder bepaalde voorwaarden 
op grond van artikel 4:47 Awb lager worden vastgesteld. Voorts kan 
het bestuursorgaan op grond van artikel 4:48 lid 1 Awb, zolang de 
subsidie niet is vastgesteld, onder bepaalde omstandigheden de sub-
sidieverlening kan intrekken of ten nadele van de subsidieontvan-
ger wijzigen.
De bekostiging van een school kan in de eerste plaats worden be-
eindigd wanneer het aantal leerlingen gedurende drie achtereen-
volgende schooljaren onder een bepaald leerlingenaantal zakt (ar-
tikel 153 lid 1 Wpo en artikel 107 lid 1 Wvo). Op de uitgangspunten, 
zoals geformuleerd in artikel 153 lid 1 Wpo en artikel 107 lid 1 Wvo 
gelden diverse uitzonderingen, zoals voor pas bekostigde scholen.
Ook kan de bekostiging worden opgeschort, beëindigd vanwege han-
delen in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde (artikel 164 
lid 1 Wpo en artikel 104 Wvo) en bij ernstig of langdurig tekortschie-
ten van de leerresultaten (artikel 164b lid 1 Wpo en artikel 109a lid 
1 Wvo).
Tenslotte is het mogelijk om een correctie op de bekostiging toe te 
passen, indien uit een onderzoek van een hiermee door de Minister 
van OCW belaste accountant, of uit een door de Minister van OCW 
zelf uitgevoerd onderzoek naar de rechtmatigheid van het beheer 
(alleen voortgezet onderwijs) blijkt dat de omvang van de bekosti-
ging voor een school onjuist is vastgesteld, kan de minister van OCW 
tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de bevindingen uit dat on-
derzoek correcties op de desbetreffende bekostiging aanbrengen 
(34a lid 1 Bekostigingsbesluit Wpo en artikel 21 Bekostigingsbesluit 
Wvo).
Een intrekking of opschorting van de bekostiging is in het primair 
onderwijs de regel gebaseerd op artikel 4:48 en 4:49 van de Awb. Het 
betreft dan een appellabel besluit waartegen kan worden opgeko-
men bij de bestuursrechter en in hoger beroep bij de Afdeling.
Wanneer het bevoegd gezag het bij of krachtens de Wvo bepaalde 
niet in acht neemt en hierop een besluit ex artikel 104 Wvo, betref-
fende korting, schorsing of inhouding van de bekostiging is gevolgd, 
kan een belanghebbende op grond van artikel 105 Wvo hiertegen 
direct beroep instellen bij de Afdeling. Hetzelfde geldt op grond van 
artikel 105 Wvo voor besluitvorming voor aanvullende bekostiging 
voor personeel- of exploitatiekosten. Een korting of intrekking van 
de bekostiging kan buiten artikel 104 Wvo worden toegepast op 
grond van artikel 4:48 en 4:49 Awb, wanneer aan de in deze artike-
len genoemde voorschriften is voldaan. Hiertegen kan worden op-
gekomen bij de rechtbank en vervolgens in hoger worden gegaan 
bij de Afdeling
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