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Geldend van 18-01-2016 t/m heden
Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging
§ 1. Basisscholen
Artikel 73. Begripsbepaling
In deze paragraaf wordt onder «school» verstaan: basisschool.
Artikel 74. Plan van nieuwe scholen
1. De bekostiging van een openbare en een bijzondere school kan slechts een aanvang nemen,
indien zij voorkomt op een voor de gemeente van vestiging vastgesteld plan van nieuwe scholen.
De bekostiging van een nevenvestiging neemt slechts een aanvang op grond van artikel 85. De
artikelen 74, tweede lid, tot en met 83 zijn niet van toepassing op nevenvestigingen, bij omzetting
van een bekostigde bijzondere school in een bekostigde openbare school of omgekeerd, bij
omzetting van een bekostigde bijzondere school in een bekostigde bijzondere school van een
andere richting, bij uitbreiding van het onderwijs aan een school met onderwijs van een of meer
andere richtingen, en bij de totstandkoming van een samenwerkingsschool. De bekostiging kan
slechts aanvangen per 1 augustus van een schooljaar.
2. De gemeenteraad stelt het plan, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, al dan niet in
samenwerking met de raad van een of meer andere gemeenten, elk jaar voor 1 augustus vast. Het
plan bestrijkt 3 achtereenvolgende schooljaren volgende op het jaar van de vaststelling en
vermeldt in elk geval welke scholen bij de aanvang van het eerste schooljaar van de planperiode
voor bekostiging in aanmerking komen en de reden waarom de overige scholen daarvoor niet in
aanmerking komen. Het plan vermeldt verder van elke school de plaats van vestiging en de te
verwachten omvang. Het plan behoeft de goedkeuring van Onze minister, bedoeld in artikel 79.
3. Bij de goedkeuring van Onze minister van het plan, treden voor de toepassing van artikel 4:8 van
de Algemene wet bestuursrecht burgemeester en wethouders in de plaats van het bevoegd gezag
van de bijzondere scholen.
Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan
1. Een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dat de opneming in het plan
van een of meer openbare scholen bevat, gaat vergezeld van:
a.
b.
c.
d.

een prognose van het te verwachten aantal leerlingen,
de beschrijving van het voedingsgebied,
de aanduiding van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven en
de voorgestelde datum van ingang van de bekostiging.

2. Burgemeester en wethouders dienen in elk geval een voorstel in indien ten minste 50
verschillende ouders van kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar voor 1 augustus van het jaar
voorafgaand aan het jaar van vaststelling van het plan schriftelijk hebben verklaard dat er behoefte
bestaat aan het volgen van openbaar onderwijs en dat in die behoefte niet of onvoldoende wordt
voorzien.
3. Een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47, of een stichting als bedoeld in artikel 17 of
48, kan voor 1 februari van het jaar van vaststelling van het plan bij de gemeenteraad een verzoek
indienen tot opneming in het plan van een of meer openbare scholen. Het verzoek vermeld de
naam en het adres van het bevoegd gezag en gaat vergezeld van de gegevens genoemd in het
eerste lid. Indien de door het bevoegd gezag, verstrekte gegevens onvoldoende zijn om het

verzoek te beoordelen, delen burgemeester en wethouders voor 1 maart volgend op de in de
eerste volzin van dit lid genoemde datum aan het bevoegd gezag mede dat de gegevens voor
1 april daaropvolgend dienen te worden aangevuld. Indien de aangevulde gegevens niet voor
1 april zijn verstrekt, wordt het verzoek buiten behandeling gelaten.
4. De gemeenteraad neemt een openbare school in elk geval in het plan op, indien binnen 10
kilometer van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven over de weg
gemeten geen school aanwezig is waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven en aan het
volgen van openbaar onderwijs behoefte bestaat. De gemeenteraad neemt een openbare school
voorts in het plan op, indien op grond van de bij het voorstel of verzoek overgelegde gegevens
aannemelijk is, dat zij voldoet aan de normen van artikel 77, eerste lid.
5. De in het eerste lid bedoelde prognose:
a. geeft inzicht in het te verwachten aantal leerlingen voor elk jaar van het tijdvak waarop de
prognose betrekking heeft,
b. is gebaseerd op statistische gegevens over een tijdvak van 5 jaar en
c. vermeldt de berekeningen die tot de uitkomsten hebben geleid.
De prognose bevat gegevens omtrent:
1°. het voedingsgebied,
2°. de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven,
3°. de bevolking in het voedingsgebied van 0 tot en met 14 jaar, verdeeld in leeftijdsgroepen van 1
jaar,
4°. de te verwachten instroom naar en uitstroom uit die bevolking,
5°. het te verwachten aantal levendgeborenen en
6°. indien het betreft openbaar onderwijs waarvoor nog geen basisonderwijs binnen de gemeente
wordt gegeven: het belangstellingspercentage voor het openbaar basisonderwijs in een
vergelijkbare gemeente, of
7°. indien het betreft openbaar onderwijs waarvoor reeds een school binnen de gemeente
aanwezig is: het belangstellingspercentage voor de openbare school of scholen binnen de
gemeente.
De prognose kan tevens gegevens bevatten naar aanleiding van de directe meting.
6. Bij ministeriële regeling worden modellen vastgesteld voor het verstrekken van de prognose,
bedoeld in het eerste lid. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze de prognose wordt ingediend.
Artikel 76. Verzoek om opneming in plan van bijzondere school
1. Een verzoek om opneming in het plan van een bijzondere school moet voor 1 februari van het jaar
van de vaststelling van het plan bij de gemeenteraad worden ingediend.
2. Het verzoek vermeldt de richting van de school en naam en adres van het bevoegd gezag en gaat
vergezeld van de gegevens genoemd in artikel 75, eerste lid, juncto artikel 75, vijfde lid, met dien
verstande dat in afwijking van artikel 75, eerste lid, juncto artikel 75, vijfde lid, onderdeel c,
onder 6° en 7°, de prognose gegevens bevat omtrent:
a. indien het betreft een richting waarvoor nog geen basisonderwijs binnen de gemeente wordt
gegeven: het belangstellingspercentage voor het basisonderwijs van die richting in een
vergelijkbare gemeente, of
b. indien het betreft een school van een richting waarvoor reeds een school binnen de gemeente
aanwezig is: het belangstellingspercentage voor de school of scholen van die richting binnen
de gemeente.
Indien de door het bevoegd gezag verstrekte gegevens onvoldoende zijn om het verzoek te kunnen
beoordelen, delen burgemeester en wethouders voor 1 maart volgend op de in het eerste lid
genoemde datum aan het bevoegd gezag mede dat de gegevens voor 1 april daaropvolgend dienen
te worden aangevuld. Indien de aanvullende gegevens niet voor 1 april zijn verstrekt, wordt het

verzoek buiten behandeling gelaten.
Artikel 77. Opneming bijzondere school in plan
1. De gemeenteraad neemt een bijzondere school in elk geval in het plan op, indien op grond van de
bij het verzoek overgelegde gegevens aannemelijk is dat zij binnen 5 jaar vanaf de datum van
ingang van de bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die periode van 5 jaar zal worden
bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de gemeente geldende
stichtingsnorm.
2. Bij ministeriële regeling wordt voor elke gemeente een stichtingsnorm vastgesteld welke 10/6
bedraagt van de voor de gemeente geldende opheffingsnorm berekend op grond van artikel 154.
De uitkomst wordt afgerond, waarbij de decimalen worden verwaarloosd indien het eerste cijfer
achter de komma kleiner is dan 5 en de decimalen worden verwaarloosd en het getal verhoogd
met 1 indien het eerste cijfer achter de komma gelijk is aan of groter is dan 5. De stichtingsnorm
bedraagt minimaal 200.
3. De stichtingsnormen, bedoeld in het tweede lid, zijn in afwijking van het tweede lid, eerste volzin,
voor de eerste maal opgenomen in de bij deze wet behorende bijlage. Deze normen zijn tot en met
31 juli 1998 van kracht. Deze normen worden met ingang van 1 augustus 1998 telkens voor een
tijdvak van 5 jaar gelijktijdig met de aanpassing van de opheffingsnormen op grond van artikel 153
bij ministeriële regeling aangepast. De ministeriële regeling, bedoeld in de derde volzin, wordt voor
1 november van het jaar voorafgaand aan het laatste jaar waarin de stichtingsnormen van kracht
zijn, bekendgemaakt in de Staatscourant.
4. In het geval van een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie als bedoeld in
artikel 283 van de Gemeentewet, stelt Onze minister op de wijze als aangegeven in het tweede lid
de nieuwe stichtingsnormen voor de betrokken gemeenten vast, voor zover deze afwijken van de
op grond van het tweede en derde lid bepaalde stichtingsnormen. De nieuwe stichtingsnormen
treden in de plaats van de op grond van het tweede en derde lid bepaalde stichtingsnormen en
treden in werking met ingang van 1 januari volgend op de datum van herindeling, bedoeld in artikel
1, onderdeel f, van de Wet algemene regels herindeling. Tot en met 31 december volgend op de
datum van herindeling blijven op de scholen in de gemeenten die bij de wijziging van de
gemeentelijke indeling of de grenscorrectie zijn betrokken, de stichtingsnormen van toepassing die
golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.
5. In het geval van een wijziging van de naam van een gemeente of een wijziging van het
gemeentenummer past Onze minister de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, of de
bijlage, bedoeld in het derde lid, dienovereenkomstig aan.
Artikel 78. Berekening aantal leerlingen
Bij de berekening van het aantal leerlingen dat een openbare of een bijzondere school zal bezoeken,
worden niet meegeteld leerlingen die wonen binnen redelijke afstand van een openbare school,
onderscheidenlijk van een bijzondere school van de desbetreffende richting of richtingen en voor wie
op die school plaatsruimte aanwezig is.
Artikel 79. Goedkeuring plan door minister
1. Aan het plan wordt toegevoegd een overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd en de
motivering daarvan. In het plan wordt aangegeven op welke wijze artikel 78 ten aanzien van de op
het plan geplaatste scholen is toegepast. Deze stukken worden door de gemeenteraad binnen 2
weken na de vaststelling van het plan aan alle verzoekers gezonden met vermelding van de datum
waarop het plan ter goedkeuring aan Onze minister is gezonden. Het plan wordt gedurende 6
weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis.
2. Binnen 2 weken na de vaststelling wordt het plan ter goedkeuring aan Onze minister gezonden.
Het gaat vergezeld van de ingewilligde verzoeken en de stukken genoemd in het eerste lid. Indien
de bij het verzoek gevoegde gegevens onvoldoende zijn om het verzoek te kunnen beoordelen,
deelt Onze minister voor 15 september volgend op de in de eerste volzin bedoelde datum aan

burgemeester en wethouders mede dat de gegevens voor 15 oktober daaropvolgend dienen te
worden aangevuld. Indien de aanvullende gegevens niet voor 15 oktober zijn verstrekt, wordt het
verzoek buiten behandeling gelaten.
3. Onze minister besluit voor 1 januari voorafgaande aan de planperiode. Afschrift van het besluit
wordt binnen 2 weken aan de gemeenteraad gezonden. Indien Onze minister niet voor 1 januari
heeft besloten, wordt het plan geacht te zijn goedgekeurd.
4. Onze minister onthoudt zijn goedkeuring voor zover:
a. de in artikel 75, vierde lid, eerste volzin, omschreven situatie zich voordoet en geen openbare
school in het plan werd opgenomen;
b.
1°. op grond van de bij het verzoek om goedkeuring overgelegde gegevens niet aannemelijk is
dat een school overeenkomstig de artikelen 77 en 78 zal worden bezocht door het
ingevolge artikel 77 vereiste aantal leerlingen, dan wel
2°. indien het in een zodanig geval betreft een openbare school de stichting daarvan niet
noodzakelijk is, omdat de in artikel 75, vierde lid, eerste volzin, omschreven situatie zich
niet voordoet;
c.
1°. wegens een in het plan opgenomen andere school of een in een plan van een andere
gemeente opgenomen school, die voor bekostiging in aanmerking zal worden gebracht,
niet aannemelijk is dat een school overeenkomstig de artikelen 77 en 78 zal worden
bezocht door het ingevolge artikel 77 vereiste aantal leerlingen, dan wel
2°. indien het in een zodanig geval betreft een openbare school de stichting daarvan niet
noodzakelijk is, omdat de in artikel 75, vierde lid, eerste volzin, omschreven situatie zich
niet meer zal voordoen;
d. niet is voldaan aan het bij en krachtens deze wet bepaalde met betrekking tot de prognoses;
e. is uitgegaan van kennelijk ondeugdelijke prognoses, of
f. ten aanzien van een op het plan geplaatste school ten onrechte niet is bepaald dat zij voor
bekostiging in aanmerking komt bij de aanvang van het eerste schooljaar van de planperiode.
5. Bij onthouding van de goedkeuring op grond van het vierde lid onder a, draagt Onze minister de
gemeenteraad op alsnog een openbare school in het plan op te nemen. Indien goedkeuring wordt
onthouden op grond van het vierde lid onder f draagt Onze minister de gemeenteraad op in het
plan alsnog te vermelden dat de betrokken school bij de aanvang van het eerste schooljaar van de
planperiode voor bekostiging in aanmerking komt.
6. Indien ten gevolge van een besluit van Onze minister op grond van het vierde lid een school uit het
plan moet vervallen, maakt Onze minister dit besluit binnen 2 weken bekend aan de indiener van
het verzoek om opneming in het plan van de betrokken school.
7. Indien tegen een besluit van Onze minister als bedoeld in het zesde lid beroep is ingesteld en de
uitspraak dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister strekt tot het
voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de gemeenteraad de school op in
het na de uitspraak onderscheidenlijk het besluit vast te stellen plan.
8. Zodra de bekostiging van een in het plan opgenomen school een aanvang kan nemen, maakt
Onze minister dit bekend aan het bevoegd gezag.
Artikel 80. Administratief beroep bij weigering opneming school in plan
1. Indien de gemeenteraad een verzoek tot opneming in het plan van een bijzondere of een
openbare school niet heeft ingewilligd, kunnen de verzoekers administratief beroep instellen bij
Onze minister.
2. Indien een onherroepelijk geworden beslissing in beroep of een uitspraak naar aanleiding van de
beslissing in beroep, dan wel het naar aanleiding daarvan genomen besluit van Onze minister
strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de gemeenteraad de
school op in het na de beslissing in beroep, de uitspraak of het besluit vast te stellen plan.

Artikel 81. Bekostiging van op het plan voorkomende scholen
1. Scholen die gedurende 3 achtereenvolgende schooljaren in het plan zijn opgenomen en niet voor
bekostiging in aanmerking zijn gebracht, brengt de gemeenteraad voor het daaropvolgende
schooljaar voor bekostiging in aanmerking.
2. Ten aanzien van een school die ingevolge artikel 79, zevende lid, in het daar bedoelde plan wordt
opgenomen, vangt de termijn genoemd in het eerste lid, aan met ingang van het eerste schooljaar
van het plan waarin de school was opgenomen. Ten aanzien van een school die ingevolge artikel
80, tweede lid, in het daar bedoelde plan wordt opgenomen, vangt de termijn genoemd in het
eerste lid, aan met ingang van het eerste schooljaar van het plan waarvoor het verzoek werd
ingediend.
Artikel 82. Scholen uit voorgaand plan
1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid worden in elk plan de scholen uit het voorgaande plan
opgenomen die:
a. nog niet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, of
b. voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, maar waaraan het onderwijs nog niet is
aangevangen.
2. Uit het voorgaande plan wordt een school niet opgenomen:
a. indien de indiener van een verzoek heeft gevraagd de school te laten vervallen;
b. indien aan een bijzondere school het onderwijs niet is aangevangen bij aanvang van het
tweede schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor de school het eerst voor bekostiging in
aanmerking is gebracht, tenzij opneming in het plan op grond van de bij een nieuw verzoek
overgelegde gegevens gerechtvaardigd is, of
c. indien zich naar het oordeel van de gemeenteraad omstandigheden hebben voorgedaan die bij
de vaststelling van het plan niet bekend waren, en die, waren zij wel bekend geweest, tot een
ander besluit zouden hebben geleid.
3. Artikel 80 is van overeenkomstige toepassing indien een school ingevolge het tweede lid onder c
niet in een volgend plan wordt opgenomen.
Artikel 83. Achterwege blijven vaststelling plan
1. De vaststelling van een plan blijft achterwege indien:
a. geen verzoeken om opneming in het plan zijn ingekomen of geen der ingekomen verzoeken
voor inwilliging in aanmerking komt,
b. stichting van een openbare school niet noodzakelijk is, omdat de in artikel 75, vierde lid, eerste
volzin, omschreven situatie zich niet voordoet en
c. geen scholen uit het voorafgaande plan voor opneming in het plan in aanmerking komen.
2. Het besluit bedoeld in het eerste lid onder b, behoeft uitsluitend de goedkeuring van Onze minister,
indien in het voorafgaande jaar een zelfde besluit werd genomen en daarvoor geen goedkeuring is
gevraagd. Het goed te keuren besluit wordt voor 1 augustus voorafgaande aan de betrokken
planperiode aan Onze minister gezonden. Artikel 79, derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien een onherroepelijk geworden besluit van Onze minister of een naar aanleiding van het
besluit van Onze minister in beroep als bedoeld in artikel 71 gegeven beslissing strekt tot het voor
bekostiging in aanmerking brengen van een openbare school, neemt de gemeenteraad de school
op in het na het onherroepelijk geworden besluit onderscheidenlijk de in dat beroep gegeven
beslissing vast te stellen plan.

4. Aan de indieners van de niet ingewilligde verzoeken bedoeld in het eerste lid onder a, wordt voor
15 augustus voorafgaande aan de betrokken planperiode, afschrift gezonden van het
desbetreffende raadsbesluit.

