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Geacht bestuur, 

Met deze brief wil ik u informeren over de wijze waarop u over het verslagjaar 
2022 verantwoording dient of te leggen over investeringen met publieke middelen 
in private activiteiten. 

Na inwerkingtreding van de Beleidsregel investeren met publieke middelen in 
private activiteiten op 15 april 2021 (hierna: de Beleidsregel) hebben de MBO 
Raad, de Vereniging van Hogescholen, de Universiteiten van Nederland, en de 
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants aangegeven dat 
instellingen meer tijd nodig hebben om zaken intern anders te organiseren om 
aan de beleidsregel te kunnen voldoen. Op hun verzoek heb ik u daarom vorig 
jaar op 28 september een jaar uitstel verleend van de datum waarop publiek-
private activiteiten moeten worden verantwoord volgens de Beleidsregel. Dat 
betekende dat u voor het eerst over het verslagjaar 2022 de verantwoording op 
orde zou moeten hebben. 

Sinds deze zomer ontvang ik helaas wederom signalen dat instellingen ook nu nog 
niet in staat zijn om de Beleidsregel na te leven, in die mate dat de NBA inschat 
dat accountants op grote schaal hun goedkeuring zullen onthouden aan het 
jaarverslag 2022. Een paar instellingen hebben dit beeld bevestigd. Voor zover dit 
probleem wordt veroorzaakt door interpretatieverschillen tussen de instellingen, 
de NBA en OCW over enkele kernbegrippen uit de Beleidsregel, zie ik hierin 
aanleiding u nogmaals een extra jaar te gunnen om aanpassingen in de 
bedrijfsvoering door te voeren zodat conform de nieuwe beleidsregel kan worden 
verantwoord. Dat betekent dat u voor het eerst over het verslagjaar 2023 
uitvoering dient te geven aan de verantwoordingsplicht zoals door de nieuwe 
beleidsregel voorgeschreven. 

Nogmaals benadruk ik dat ik eraan hecht dat u de nodige stappen gaat zetten om 
de beleidsregel volledig te implementeren zodat voorkomen wordt dat publieke 
middelen blijvend onrechtmatig worden besteed. Ik reken op uw medewerking 
daarbij. Om u hierin te ondersteunen zal ik voor het einde van dit jaar een 
werkconferentie organiseren waarbij OCW met de raden en de NBA alle nog niet 
weggenomen onduidelijkheden van de beleidsregel kan bespreken. Eerder heb ik 
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met de raden en de NBA afgesproken dat ik in het najaar een tweede 
vragenronde organiseer waarbij instellingen via de raden vragen over de 
interpretatie of toepassing van de Beleidsregel kunnen stellen. De opbrengst van 
deze vragenronde kan als input dienen voor de werkconferentie. 
Daarnaast zal ik met de inspectie bespreken hoe het toezicht op de naleving op 
de Beleidsregel vanaf het verslagjaar 2023 kan plaatsvinden. 

Ik verwacht u hiermee voldoende to hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Robbert Dijkgraaf 
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