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Niet alleen het onderwijs zelf verandert, ook  

de wet- en regelgeving hieromheen wijzigen. Dit 

leidt vaak tot extra administratieve lastendruk. 

Voorbeelden hiervan zijn de voortdurende  

wijzigingen in de Wet normering topinkomens  

en de nieuwe ‘Regeling beleggen, lenen en  

derivaten OCW 2016’. Op beide onderwerpen  

gaan we in dit magazine in.

In het artikel ’Toezicht en verantwoording in het 

onderwijs en de rol die de accountant daarbij 

speelt’ gaan we in op de rol van de accountant  

in het governancemodel en de wettelijke taak van 

de accountant bij de controle van de jaarrekening 

van onderwijsinstellingen.

Veel onderwijsinstellingen hebben naast de pri-

maire onderwijsactiviteiten, die tot haar publieke 

taken te rekenen zijn, ook diverse nevenactiviteiten 

die een privaat karakter hebben. Scheiding van 

publieke en private activiteiten is een belangrijk 

aandachtspunt van de Inspectie van het Onderwijs. 

De vraag is hoe moet deze praktisch handen en 

voeten gegeven worden. In het artikel ‘Scheiding 

privaat-publiek’ wordt daar nader op ingegaan.

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is 

samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en 

het bedrijfsleven van groot belang. Deze onderwijs-

instellingen leiden studenten immers direct op voor 

een plaats in de maatschappij! Mede in het licht 

van de discussie over de scheiding van publieke 

en private activiteiten roept deze publiek-private 

samenwerking allerlei praktische vraagstukken 

op. In een artikel in dit magazine wordt dit nader 

uitgewerkt. 

Al met al een breed scala aan onderwerpen met 

nuttige informatie voor uw bedrijfsvoering. •

Onderwijs 
in beweging

HET ONDERWIJSVELD IS VOORTDUREND IN BEWEGING. DIT GELDT IN DE EERSTE PLAATS DE INHOUD VAN HET 

ONDERWIJS ZELF. VERNIEUWING EN VERANDERING VAN HET ONDERWIJS ZIJN CONTINUE AAN DE ORDE. OP 

ZICH IS DIT EEN GOEDE ZAAK. HET SPREEKWOORD ZEGT IMMERS: ‘STILSTAND IS ACHTERUITGANG’. TOCH ZIJN 

ER GRENZEN. WE MOETEN NIET ‘VERANDEREN OM HET VERANDEREN’. VERNIEUWING EN VERANDERING VAN 

HET ONDERWIJS MOETEN WEL EEN ECHT DOEL DIENEN EN LEIDEN TOT BETER ONDERWIJS. 

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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Een nieuwe regeling
Per 1 juli 2016 is de nieuwe regeling van het ministerie van OCW in 

werking getreden. Deze regeling vervangt de oude ‘Regeling beleggen 

en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’. De 

nieuwe regeling heeft gevolgen voor het treasurybeleid van onder-

wijsinstellingen. Veelal is aanpassing van het treasurystatuut noodza-

kelijk. In het achterliggende jaar hebben wij gezien dat de introductie 

van de nieuwe regeling door veel onderwijsinstellingen niet tijdig is 

opgemerkt, waardoor zij relatief laat waren met het aanpassen van 

hun treasurystatuut. Alle onderwijsinstellingen dienen inmiddels te 

beschikken over een treasurystatuut.

Welke beleggingen en leningen zijn toegestaan
Gelden die tijdelijk overtollig zijn, kunnen (in euro’s) worden belegd. 

Het begrip beleggen wordt hierbij ruim geïnterpreteerd: ook spaar-

rekeningen vallen hieronder. Dit mag alleen bij financiële ondernemin-

gen (zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht), die gevestigd 

zijn in een EU-lidstaat en minstens een single A-rating hebben, 

afgegeven door ten minste twee van de drie ratingsbureaus, Moody’s, 

Standard and Poor’s en Fitch. Staatobligaties van EU-lidstaten zijn ook 

toegestaan, mits deze lidstaten voldoen aan de genoemde ratingeis. 

Beleggingen in aandelen, achtergestelde spaarrekeningen of achterge-

stelde deposito’s zijn niet toegestaan. De hoofdsom van de belegging 

dient door de financiële onderneming te worden gegarandeerd. 

Voor het aantrekken van leningen (vreemd vermogen) gelden dezelfde 

eisen. De instelling dient de toegestane beleggings- en leningsvormen 

vast te leggen in het treasurystatuut. De regeling beperkt hiermee de 

bewegingsvrijheid van onderwijsinstellingen. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat geen leningen mogen worden verstrekt aan personeelsleden en 

geen leningen mogen worden opgenomen bij gemeenten. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat de regeling in principe alleen voor de 

publieke middelen geldt. Als een instelling ook over private middelen 

beschikt, dan zijn de regels van de regeling voor dit deel van de mid-

delen niet van toepassing. Het onderscheid tussen publieke en private 

middelen dient in het treasurystatuut te worden vermeld.

Financiële derivaten
Een onderwijsinstelling mag gebruikmaken van financiële derivaten 

voor het beperken van opwaartse renterisico’s bij leningen. Voor 

financiële derivaten gelden een aantal voorwaarden (artikel 8 en 9 van 

de regeling), waarop wij hier niet verder ingaan. De aankoop van deri-

vaten dient vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het intern 

toezichthoudend orgaan. In de praktijk komen financiële derivaten bij 

onderwijsinstellingen, behoudens in het middelbaar beroepsonderwijs 

en hoger onderwijs, niet vaak voor.

Niet-professionele belegger
De regeling gaat ervan uit dat een onderwijsinstelling in beginsel 

aangemerkt wordt als niet-professionele belegger. Dit dient te worden 

meegedeeld aan de financiële onderneming waar gelden worden 

Regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016

PER 1 JULI 2016 IS DE’ REGELING BELEGGEN, LENEN EN DERIVATEN OCW 2016’ IN WERKING GETREDEN. 

IN DIT ARTIKEL ZETTEN WE DE BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJ EN DELEN WE ONZE EERSTE PRAKTIJK-

ERVARINGEN MET U.

door drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

| Inhoudelijk
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belegd of geleend. Instellingen voor hoger onderwijs of wetenschap-

pelijk onderwijs kunnen zich laten aanmerken als professionele beleg-

ger mits zij aan enkele voorwaarden voldoen (artikel 5 van de rege-

ling). Deze keuze dient goedgekeurd te worden door het intern toe-

zichthoudend orgaan; de Inspectie van het Onderwijs wordt hierover 

geïnformeerd. Wanneer een onderwijsinstelling als niet-professionele 

belegger gebruik wil maken van financiële derivaten, dan dienen voor 

de derivatenovereenkomsten de voorgeschreven modellen te worden 

gehanteerd (bijlage I en II bij de regeling).

Taken en verantwoordelijkheden
In het treasurystatuut wordt vastgelegd wie intern verantwoordelijk is 

én bevoegd is voor treasury. Dit betekent ook dat beschreven wordt 

wie welke transacties mag verrichten. Daarnaast wordt vastgelegd hoe 

het intern toezicht op treasury is geregeld. In de praktijk is de bestuur-

der of de financieel verantwoordelijke (controller, financieel directeur) 

vaak verantwoordelijk en bevoegd. Het intern toezicht is meestal een 

taak van de raad van toezicht of de auditcommissie.

Bij gebruikmaking van financiële derivaten dient met name vast-

gelegd te worden wie verantwoordelijk en bevoegd is, en tot welk 

bedrag. Daarnaast is het intern toezicht hierop essentieel. Het is aan 

te bevelen alle transacties (individueel) te rapporteren aan het intern 

toezichthoudend orgaan.

Interne informatievoorziening
In het treasurystatuut wordt vastgelegd hoe de interne informatie-

voorziening over treasury plaatsvindt, hoe vaak, door wie en aan wie. 

De regeling gaat ervan uit dat dit zowel toekomstgerichte informatie 

(liquiditeitsprognose) als verantwoordingsinformatie betreft. In dit 

kader noemt de regeling specifiek de kasstroomprognose voor 5 jaar. 

In de praktijk blijkt dit wat lastig, omdat veel onderwijsinstellingen 

werken met een meerjarenbegroting voor 3 of 4 jaar. Daarnaast dient 

een kasstroomprognose vaak een ander doel dan een exploitatiebe-

groting. Een praktische oplossing kan zijn om de kasstroomprognose 

samen te stellen aan de hand van de meerjaren exploitatiebegroting 

en de meerjarenbalans, waarover onderwijsinstellingen reeds beschik-

ken. De regeling kan aanleiding zijn om de meerjarenbegroting voort-

aan niet meer voor 3 of 4 jaar, maar voor 5 jaar op te stellen.

Externe verantwoording
De onderwijsinstelling dient extern verantwoording af te leggen over 

het treasurybeleid in het bestuursverslag. De te verstrekken informatie 

betreft:

• het beleid ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten en de 

uitvoering daarvan in de praktijk;

• de uitstaande beleggingen (inclusief looptijd en wanneer deze 

vrijvallen) en leningen;

• de aangetrokken leningen;

• de afgesloten derivatenovereenkomsten.

Daarbij dient een vergelijking te worden gemaakt met de gegevens 

van het voorgaande jaar. Over het gebruik van derivaten wordt ver-

der verantwoording afgelegd conform de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs. In de praktijk blijkt de informatieverstrekking over treasury 

in het bestuursverslag soms vrij beperkt. Het is aan te bevelen om dit 

voor het lopend jaar te evalueren.

Overgangsrecht
De regeling biedt overgangsrecht voor bestaande beleggingen, lenin-

gen en derivaten. Hiervoor blijft de oude regeling (uit 2010) van toe-

passing. Voorwaarde is wel dat de betreffende overeenkomsten vóór 

1 juli 2016 zijn afgesloten. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat 

bestaande bij gemeenten opgenomen leningen niet versneld behoe-

ven te worden afgelost. Ook bestaande aan personeel verstrekte 

leningen kunnen blijven bestaan. Nieuwe leningen mogen echter niet 

meer worden verstrekt. 

Impact voor de accountantscontrole
De accountant dient vast te stellen dat de onderwijsinstelling beschikt 

over een door het intern toezichthoudend orgaan goedgekeurd treasu-

rystatuut dat voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016 en dat de verantwoording in het bestuursverslag voldoet 

aan de regeling. Daarnaast dient de accountant op grond van het 

onderwijsaccountantsprotocol  een aantal specifieke punten uit de 

regeling te toetsen in het kader van financiële rechtmatigheid, te 

weten:

• artikel 3 lid 1 (interne organisatie, waaronder ook kasstroom-

prognose over 5 jaar)

• artikel 4 (eisen aan de financiële onderneming, waaronder rating)

• artikel 5 lid 3, 4 en 5 (professionele/niet-professionele belegger)

• artikel 6, 7, 8 en 9 (specifieke regels voor beleggingen, leningen 

en derivaten)

• artikel 12 lid 1 (overgangsrecht)

Als de onderwijsinstelling hieraan niet voldoet, dient de accountant dit 

aan DUO te melden in een rapport van bevindingen. De controle- en 

rapportagetolerantie bedraagt 0%; dit betekent dat alle afwijkingen 

dienen te worden gemeld. In de praktijk zijn afwijkingen die gemeld 

moesten worden helaas meerdere malen voorgekomen. Het is aan te 

bevelen om lering te trekken uit de bevindingen en aanbevelingen van 

de accountant.  •
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Wille Donker advocaten ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij de implementatie van 

de AVG. Met een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld privacyhandboek, bestaande uit een reglement 

met vele modellen en handreikingen, kunt u onder begeleiding van één van onze deskundige 

privacyrechtadvocaten direct aan de slag.

Voor meer informatie over onze dienstverlening gaat u naar
willedonker.nl/privacyhandboekonderwijs

Leidse Schouw 2 | 2408 AE Alphen aan den Rijn | T 0172 - 44 24 17

a d v o c a t e n

Is úw school 
al privacy-proof?



<<

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #05 | 7 

Gastartikel door
Wille Donker advocaten

door mr. Iris Hoen

E hoen@willedonker.nl 

T (0172) 23 65 72

Gastartikel | 

1. Transparantie, informatie en regelingen  
Door de komst van de AVG zijn de rechten van personen van wie 

gegevens worden verwerkt fors uitgebreid. Uw verplichtingen dus 

ook. Scholen zullen zich aantoonbaar aan deze verplichtingen moeten 

houden. Onder de AVG hebben betrokkenen recht op een (kosteloos) 

overzicht van alle gegevens die van hen worden verwerkt, informatie 

over het doel van verwerking, wie toegang heeft tot de gegevens, de 

bewaartermijn, de herkomst van de gegevens, de plaats van opslag, 

eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU en een 

beschrijving van de beveiligingsmaatregelen. Betrokkenen hebben 

daarnaast het recht van rectificatie, bezwaar, beperking van verwer-

king en gegevenswissing. Om hieraan uitvoering te geven, is een com-

pleet overzicht van alle verwerkingen binnen en buiten uw organisatie 

van alle categorieën van betrokkenen, te beginnen met leerlingen en 

personeel, daarom prioriteit nummer één. 

2. In kaart brengen van risicovolle verwerkingen
Een verwerking is risicovol als het gaat om bijzondere persoons-

gegevens (bijvoorbeeld verzuimgegevens van personeel en  

medische gegevens van leerlingen) maar ook als sprake is van  

geautomatiseerde profilering van personen (bijvoorbeeld digitale  

leermiddelen, die leerprestaties van leerlingen in kaart brengen).  

U moet deze verwerkingen beschrijven, de noodzaak en rechtvaar-

diging beoordelen, de risico’s inventariseren en uiteraard  

maatregelen nemen om deze risico’s aan te pakken. 

3. Uw beveiliging moet op orde zijn én blijven 
U bent verplicht om ‘passende technische en organisatorische maat-

regelen’ te treffen die een op het risico afgestemd beveiligingsniveau 

kunnen waarborgen. Denk aan pseudonimisering en versleuteling van 

gegevens, een goede kwaliteit van de verwerkingssystemen en dien-

sten waarvan u gebruik maakt, maar ook procedures met betrekking 

tot het testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van 

de technische en organisatorische maatregelen. U moet betrokkenen 

over het gevoerde beleid kunnen informeren en desgevraagd verant-

woording kunnen afleggen

4. Functionaris gegevensbescherming (FG)
Scholen zijn onder de AVG verplicht om een FG aan te wijzen. De FG 

is onder meer belast met het adviseren over en toezicht houden op 

de naleving van de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid. U 

kunt binnen uw eigen organisatie een FG aanwijzen, maar u mag ook 

gebruik maken van een externe FG. 

5. U sluit met alle leveranciers en dienstverleners een 
overeenkomst
Met derden die voor u persoonsgegevens verwerken (zoals het salaris-

administratiekantoor) maakt u afspraken die waarborgen bieden dat 

de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet. •

Is úw school  
al privacy-proof?
VIJF PRIORITEITEN VOOR SCHOLEN DIE HUN BELEID 

NOG NIET HEBBEN AANGEPAST AAN DE ALGEMENE 

VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG).  

Scholen moeten kunnen aantonen  
dat zij zich aan de AVG houden.
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Inleiding
De scheiding van privaat en publiek raakt diverse onderdelen van 

de jaarrekening. Enerzijds gaat het over de scheiding van private 

en publieke activiteiten, wat tot uitdrukking komt in de exploitatie. 

Cruciale vraag hierbij is welke baten en lasten moeten en mogen wor-

den toegerekend aan de publieke en welke aan de private activiteiten? 

Belangrijk aspect hierbij is het rechtmatigheidsvraagstuk. Daarbij 

gaat het vooral om de wettelijke bepaling dat publieke middelen niet 

mogen worden aangewend om private activiteiten te bekostigen. 

Anderzijds gaat het ook om de scheiding van publiek en privaat ver-

mogen. Hoe kwalificeren bepaalde vermogensbestanddelen? Daarbij 

gaat het niet alleen over de passivazijde van de balans (eigen en 

vreemd vermogen) maar ook over de activazijde. Zijn er activa die niet 

met publiek vermogen gefinancierd mogen worden en zo ja, is er vol-

doende privaat vermogen om deze activa te financieren? Verderop in 

dit artikel zullen we beide aspecten nader uitwerken.

Als we het over de scheiding van private en publieke middelen heb-

ben, dan verschilt de aard en de omvang van de problematiek sterk 

per sector. In het primair en voortgezet onderwijs is de omvang van 

de private activiteiten meestal gering (circa 3-4% van de baten ). 

Sommige instellingen beschikken wel, vanuit een vaak ver verleden, 

over aanzienlijke private reserves. In het middelbaar beroepsonder-

wijs en het hoger beroepsonderwijs is de omvang van de private 

activiteiten vaak groter (6-8% van de baten1), waarbij de verschillen 

tussen de instellingen groot zijn. In het wetenschappelijk onderwijs 

is de omvang van de private activiteiten vaak aanzienlijk (18% van 

de baten1). Een specifiek aandachtspunt hierbij is de publiek-private 

samenwerking, waarbij al snel een vermenging van publieke en pri-

vate geldstromen optreedt. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, 

mits maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hier zullen wij 

in een afzonderlijk artikel in dit magazine op ingaan.

Afbakening privaat-publiek
In de onderwijswetten (WPO, WVO, WEB en WHO) en de daarop 

gebaseerde bekostigingsbesluiten is geregeld dat onderwijssubsidie 

niet gebruikt mag worden voor private activiteiten. Daarom is het van 

belang dat er een goede scheiding wordt gemaakt tussen private en 

publieke activiteiten. De genoemde wetten geven echter alleen de 

hoofdlijn weer en gaan niet gedetailleerd in op de vraag wat wèl en 

wat geen publieke activiteit is. Inmiddels is door het ministerie van 

OCW op een aantal gebieden wel een duidelijk standpunt ingenomen 

of geeft jurisprudentie een richting aan. Zo is het bijvoorbeeld dui-

delijk dat tussenschoolse en buitenschoolse opvang niet uit rijksmid-

delen bekostigd mogen worden. De Inspectie van het Onderwijs heeft 

een aparte webpagina over private activiteiten, met de mogelijkheid 

om vragen te stellen. 

Publieke activiteiten zijn activiteiten die voortvloeien uit de wettelijke 

taak die een onderwijsinstelling heeft. Deze activiteiten worden 

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

| Inhoudelijk

Scheiding 
privaat – publiek
DE SCHEIDING VAN PRIVATE EN PUBLIEKE MIDDELEN IN HET ONDERWIJS IS, GEZIEN DE POLITIEKE EN 

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE, EEN ACTUEEL THEMA. IN DIT ARTIKEL GAAN WE IN OP DE NOODZAAK VAN 

DEZE SCHEIDING, DE WET- EN REGELGEVING ROND DIT THEMA EN HOE U IN DE PRAKTIJK DEZE SCHEIDING 

GESTALTE KUNT GEVEN.
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bekostigd door het ministerie van OCW of door andere overheids-

lichamen, zoals de gemeente. De Inspectie van het Onderwijs defi-

nieert private activiteiten als ‘activiteiten die niet alleen dienen voor 

de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak’ 1. Het lastige bij de 

scheiding van private en publieke activiteiten is dat het onderscheid 

niet altijd duidelijk is en dat er in een aantal gevallen sprake is van 

activiteiten die een ‘gemengd’ (deels privaat en deels publiek) karak-

ter hebben. Dit zien we bijvoorbeeld bij de publiek-private samenwer-

king in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, waarbij activiteiten 

worden uitgevoerd die deels een onderwijskundig doel dienen, maar 

ook deels een commercieel karakter hebben. Ook in het primair en 

voortgezet onderwijs zijn dergelijke voorbeelden te bedenken. Een 

excursie heeft bijvoorbeeld vaak deels een educatief en deels een  

ontspannend karakter. Is dit nu een private of een publieke activiteit? 

De wet- en regelgeving is hier niet altijd duidelijk over. 

Een ander aspect is de doelmatigheid. Het kan rechtmatig zijn om een 

bepaalde private activiteit te ontplooien, maar de vraag is ook wat 

deze toevoegt aan het onderwijs aan de leerlingen/studenten en wat 

het oplevert. Als een private activiteit niet doelmatig is, dan is het niet 

aan te bevelen om een dergelijke activiteit uit te voeren.

Verantwoording in jaarrekening
Wij constateren dat veel onderwijsinstellingen in de jaarrekening 

nog steeds geen duidelijke scheiding aanbrengen tussen private en 

publieke activiteiten. Dit betreft zowel de exploitatie als het vermogen. 

Het is de vraag of dit terecht is.

In de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 660.303 is het volgende 

over de verantwoording van publieke en private middelen vermeld:

“De onderwijsinstelling dient het eigen vermogen en daarin opge-

nomen delen te segmenteren naar publieke en private middelen 

overeenkomstig model D in de bijlage van dit hoofdstuk. Tenzij de 

onderwijsinstelling de private herkomst ervan kan aantonen, dient zij 

de afzonderlijke delen van het eigen vermogen als publieke middelen 

te verantwoorden”.

Het is derhalve in principe verplicht om in het vermogen een splitsing 

aan te brengen tussen privaat en publiek vermogen, waarbij het de 

eis is dat de herkomst van het private vermogen moet kunnen worden 

aangetoond. De instellingen die wel private activiteiten hebben, maar 

geen splitsing aanbrengen hanteren hiervoor vaak het argument dat 

de private activiteiten minstens kostendekkend zijn en dat de overheid 

er geen bezwaar tegen zal hebben als een eventueel overschot op 

de private activiteiten wordt toegevoegd aan het publieke vermogen. 

In de praktijk mag dit wellicht vaak door het ministerie van OCW/de 

Inspectie van het Onderwijs geaccepteerd worden, maar het is in feite 

niet conform de richtlijnen.

Ten aanzien van de exploitatie schrijven de richtlijnen niet expliciet 

voor dat deze gesplitst moet worden naar een privaat en een publiek 

deel. RJ 660.307 geeft echter betreffende de staat van baten en 

lasten wel aan dat er segmentatie moet plaatsvinden naar ‘operati-

onele segmenten’. Bij de bepaling van de operationele segmenten 

dient op grond van RJ 660.306 ‘aansluiting te worden gezocht bij het 

bedrijfsproces, zoals de onderscheiding onderwijssectoren en overige 

activiteiten’. Hieruit volgt dat in die gevallen dat de private activiteiten 

als een apart bedrijfsproces te beschouwen zijn, deze ook in de jaar-

rekening als een apart segment moeten worden aangemerkt en er  

Ook vanuit rechtmatig-
heidsoogpunt is het van 
belang dat verantwoording 
wordt afgelegd over de 
scheiding van private  
en publieke activiteiten.
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dus een afzonderlijke staat van baten en lasten voor dit segment/ 

deze segmenten moet worden opgesteld. Als er vanwege het feit 

dat de private activiteiten niet als een afzonderlijk bedrijfsproces te 

kwalificeren zijn en deze sterk aan de onderwijsactiviteiten verbonden 

zijn, niet voor gekozen wordt om in de jaarrekening deze activiteiten 

als een apart segment op te nemen, dan is het naar onze mening 

wel nodig deze activiteiten administratief afzonderlijk te volgen, door 

hiervoor in de administratie bijvoorbeeld een aparte kostenplaats aan 

te maken. De onderwijsinstelling dient immers het resultaat op deze 

activiteiten in beeld te hebben, om zo de toevoeging of onttrekking 

aan het private vermogen te kunnen bepalen.

Ook vanuit rechtmatigheidsoogpunt is het van belang dat verant-

woording wordt afgelegd over de scheiding van private en publieke 

activiteiten. Het is niet toegestaan om subsidiemiddelen van de  

overheid te gebruiken voor private activiteiten. Het is goed als de 

onderwijsinstelling in haar jaarrekening en bestuursverslag transpa-

rant is over de wijze waarop zij publieke en private middelen scheidt 

en wat de financiële impact van de scheiding is.

Splitsing privaat-publiek in de praktijk
Bij het splitsen van de private en publieke baten en lasten kan men 

in de praktijk tegen lastige vraagstukken aanlopen. Eén van de vragen 

is hoe men de kosten moet toerekenen. Mag men een differentiële 

kostentoerekening, waarbij alleen de extra gemaakte kosten aan de 

private activiteit worden toegerekend, toepassen of moet er een inte-

grale kostentoerekening plaatsvinden? Dit kan nogal wat uitmaken. Bij 

een differentiële kostentoerekening zal veelal geen overhead worden 

toegerekend, omdat de instelling de overheadkosten toch al moet 

maken en de private activiteiten veelal niet tot uitbreiding van de 

overhead zullen leiden. Ditzelfde kan gelden voor de kosten verbon-

den aan de huisvesting e.d. Het ministerie van OCW stelt zich echter 

op het standpunt dat in principe een integrale kostentoerekening 

aan private activiteiten moet plaatsvinden. Deze toerekening moet in 

alle redelijkheid geschieden. Het is belangrijk dat een instelling een 

goede onderbouwing heeft van de wijze waarop zij kosten toerekent. 

Hierbij zal ook vastgesteld moeten worden in welke mate een private 

activiteit beslag legt op de overhead. Een verdeling naar rato van de 

opbrengsten/omzet kan een methode zijn, maar hoeft niet altijd de 

beste te zijn. Zo zal het detacheren van personeel veelal nauwelijks 

beslag leggen op de overhead en kan dit in principe tegen directe kos-

ten met een geringe opslag voor overhead doorberekend worden. Een 

ander voorbeeld: het geven van particuliere cursussen door een mbo-

instelling zal in de praktijk wel een fors beslag op de overhead leggen; 

daar zal een hogere doorbelasting van overhead op zijn plaats zijn.

Ten slotte
Wij adviseren onderwijsinstellingen in de jaarrekening een duidelijke 

scheiding tussen private en publieke activiteiten en middelen aan 

te brengen. Vanwege verslaggevingstechnische redenen en omdat 

dit onderwerp de bijzondere belangstelling van de Inspectie van het 

Onderwijs heeft, dienen de kosten nauwkeurig te worden toegerekend 

en dient er een goede onderbouwing te zijn van de verdeelsleutels die 

gehanteerd worden om indirecte kosten aan de diverse activiteiten toe 

te rekenen. Indien er vragen over de splitsing van privaat-publiek of 

de toerekening van de kosten zijn, adviseren wij contact op te nemen 

met uw accountant/financieel adviseur. •

1 Rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van  
 het Onderwijs d.d. 18 mei 2015.

Inhoudelijk | 
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Mediacollege
Amsterdam

Martijn Groep  

MARTIJN GROEP IS LID VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 

VAN HET MEDIACOLLEGE AMSTERDAM. HET MEDIACOLLEGE 

AMSTERDAM IS EEN (MBO) VAKSCHOOL DIE OPLEIDT VOOR 

CREATIEVE BEROEPEN. MARTIJN GEEFT IN DIT INTERVIEW 

ZIJN VISIE OP DE ONTWIKKELINGEN IN HET MIDDELBAAR 

BEROEPSONDERWIJS. 
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Kunt u kort iets vertellen over het 
Mediacollege Amsterdam? 
Het Mediacollege Amsterdam (Ma) is een vakschool. Dat betekent 

dat we studenten opleiden voor een baan in de creatieve industrie. 

Dat doen we al bijna 100 jaar. In het begin vooral voor de grafische 

industrie. Later zijn we steeds meer gaan verbreden met bijvoorbeeld 

opleidingen voor podiumtechniek en opleidingen voor de internet- en 

game-industrie. 

Voor welke belangrijke uitdagingen 
staat het middelbaar beroepson-
derwijs (mbo) de komende jaren?
Het mbo zal zich de komende jaren nog meer dan voorheen moeten 

bewijzen door een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Een arbeids-

markt die zich razendsnel ontwikkelt. Als het mbo die vakmensen 

opleidt waar bedrijven om zitten te springen dan voorzie ik een zon-

nige toekomst voor het mbo. 

Het vakonderwijs neemt een  
specifieke positie in binnen het 
mbo. Wat maakt dit onderwijs  
zo specifiek?
Het vakonderwijs is een direct resultaat van nauwe samenwerking 

tussen werkgevers en opleiders. Samen bepalen zij welke vaardig-

heden nieuwe medewerkers moeten beheersen. En vaak richten zij 

het onderwijs en de examinering samen in. Deze samenwerking is na 

bijna 100 jaar voor Ma nog steeds relevant.  

Hoe ziet u de samenwerking tus-
sen het mbo en het bedrijfsleven?
We werken niet alleen met het bedrijfsleven samen bij het bepalen 

van de inhoud van de opleidingen en de examinering. Onze studenten 

lopen stages bij bedrijven en daarnaast willen we in de toekomst 

in samenwerking met het bedrijfsleven de ondernemendheid van 

studenten stimuleren. Dat kan met leerbedrijven, waarvan we er nu 

een stuk of drie hebben, of met incubators waar studenten geholpen 

worden met het opzetten van een eigen bedrijf.   

Staat deze publiek-private samen-
werking niet op gespannen voet 
met de notitie Helderheid?
We denken dat we met onze leerbedrijven beantwoorden aan de 

eisen van de notitie Helderheid. Deze stelt namelijk dat publiek-priva-

te samenwerking is toegestaan, als daarmee een bijdrage kan worden 

geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het beroepson-

derwijs. Wij willen studenten opleiden voor een loopbaan in de crea-

tieve industrie. Daar wordt steeds minder gewerkt met vaste contrac-

ten en steeds meer met ondernemers die zich gedurende korte tijd 

aansluiten bij een groter geheel. Dus in dat opzicht leveren we een 

bijdrage aan onze doelstellingen. Daarnaast hebben we geen financi-

ele doelstelling met de zeer geringe investeringen die er mee gemoeid 

zijn, maar ze dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ook letten 

we er heel goed op dat er geen concurrentievervalsing ontstaat. 

Kunt u iets zeggen over de samen-
werking met Van Ree Accountants?
Wij kennen van Ree Accountants nu een paar jaar. Zij presenteren zich 

altijd als kritische gesprekspartners, die open staan voor de dialoog. 

De medewerkers vinden de werkaanpak en ook de houding van de 

leden van het controleteam plezierig. Als bestuur en raad van toezicht 

bevalt de duidelijke en onomwonden communicatiestijl ons goed. Al 

met al een plezierige samenwerking. •  
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MEER DAN 100 PAGINA'SMET INTERVIEWS,
CASES, ONDERZOEK EN VISIES VAN EXPERTS

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek door Kantar TNS onder HRM’ers, 
bestuurders en medewerkers in de publieke sector, kijken wij naar de meest 
interessante HRM-thema’s van dit moment. 

  De visie van experts op de vijf belangrijkste HRM-thema’s

  Cases uit de praktijk, waaronder de AVS

  Interviews met onder andere prof. dr. Sander Klous en prof. dr. Tanya Bondarouk

HRM
BAROMETER
Van data naar duurzaam 2017 - 2018

Vraag de HRM Barometer 
kosteloos aan op
www.driessen.nl/hrmbarometer
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door Lieke Jansen

E info@driessen.nl

T (0492) 50 66 66

We spreken met Petra van Haren. Met haar brede onderwijsachter-

grond is zij ruim drie jaar actief als voorzitter van de AVS. 

Hoe hebben de lonen zich door de jaren heen 
ontwikkeld?
“Zo’n vijf jaar achter elkaar hebben de lonen op de nullijn gezeten. 

Er werd een loonakkoord gesloten. We gaan nu de volgende ronde 

in en zien in het PO behoorlijk uit de pas loopt.“

Wat was de aanleiding voor de discussie rondom 
de salarissen van leraren?
“Een stukje onvrede, maar vooral in samenhang met de hoge 

werkdruk en de complexiteit van dit beroep. Objectief bekeken zit er 

40 uur in een werkweek. Als je kijkt wat er allemaal wordt gevraagd, 

dan past dat gewoon niet." Het imago van het onderwijs staat op dit 

moment onder druk. “Het beroep schoolleider is enorm in ontwik-

keling. 25 jaar geleden was het een totaal ander beroep. En ben 

je leidinggevende van een Integraal Kind Centrum, dan is dat weer 

heel anders dan wanneer je leidinggevende bent van een individuele 

basisschool. Kijken naar een school die anders is, vraagt om andere 

mensen die actief worden. Aan ons is het om te kijken naar hoe zo’n 

functiebouwwerk er dan uitziet.”

Hoe kijk je aan tegen flexibilisering in het onderwijs?
“De ontwikkelingen zorgen voor andere carrièrepatronen. Als je 

nagaat wat de school van de toekomst kan vragen, dan zal daar 

een enorm palet aan functies en inhoud ontstaan. Dat werkt ook flexi-

bilisering in de hand. Je ziet dat het beroep lange tijd heeft stilgestaan 

en dat het op een wonderlijke manier bleef passen in 

onze maatschappij. Dat is niet meer zo. Dus ook op die 

manier zullen we flexibel moeten zijn en open moeten 

staan voor de gedachte dat een school geen gebouw 

met vier muren meer is waar tussen bepaalde tijden onderwijs wordt 

gegeven, maar dat het verzorgen van kinddiensten in de volle breedte 

relevant zal zijn.”

En de verschillen in salaris en arbeidsvoorwaarden?
“Als je andere functies en een ander functiebouwwerk hebt met alle 

beschrijvingen die daarbij horen, dan kan het haast niet anders dan 

dat dat ook in andere arbeidsvoorwaarden tot flexibele afspraken gaat 

leiden. Er wordt gesproken om de cao als zodanig te beperken, dat 

vooral afspraken op hoofdlijnen worden gemaakt. Ook wordt gekeken 

naar meer ruimte voor accentverschillen en autonomie.” 

Worden arbeidsvoorwaarden belangrijker dan salaris 
in de toekomst? 
“De nieuwe generatie kijkt veel meer inhoudelijk naar ambities. 

Salaris doet er wel toe, maar is geen norm. Werken in het onderwijs 

doe je niet vanuit een geldelijke ambitie of bepaalde arbeidsvoor-

waarden. Dat zit op een ander vlak. Dat zal overeind blijven en 

alleen maar sterker worden.”

Het volledige interview is verschenen in de nieuwste editie van 

de HRM Barometer van Driessen HRM. De meer dan 100 pagina 

tellende hardcover uitgave geeft antwoord op de staat van HRM in 

het onderwijs. Vraag kosteloos de HRM Barometer 2017-2018 aan 

op www.driessen.nl/hrmbarometer. •

Salaris en arbeidsvoorwaarden in 
het onderwijs nog van deze tijd?
DE LONEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS HOUDEN DE 

GEMOEDEREN BEZIG. DE ALGEMENE VERENIGING VAN 

SCHOOLLEIDERS (AVS) ZIT MIDDEN IN DEZE DISCUSSIE.

Gastartikel door 
Driessen HRM
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Normering bezoldiging
Topfunctionarissen met dienstverband
De WNT maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen van een instelling op € 

181.000 bij een volledige aanstelling en een dienstverband gedurende het hele jaar. In 

aanvulling op de wet is in 2016 voor onderwijsinstellingen een sectorregeling geïntro-

duceerd waarin een klassenindeling is opgenomen die het bezoldigingsmaximum in de 

meeste gevallen verlaagt. De indeling in een klasse is afhankelijk van de uitkomsten 

van drie complexiteitsvragen: gemiddeld aantal leerlingen/studenten, gemiddelde 

omvang van de baten en het gewogen aantal onderwijssoorten. De uitkomsten leiden 

tot een indeling in één van de klassen A tot en met G en daarmee samenhangend een 

bezoldigingsmaximum dat varieert van € 107.000 tot € 181.000. Voor toezichthoudende 

topfunctionarissen zoals leden van de raad van toezicht of een toezichthoudend bestuur 

is de toegestane bezoldiging voor de voorzitter maximaal 15% van het bedrag dat van 

toepassing is op uitvoerende topfunctionarissen en 10% voor de overige leden van het 

toezichthoudend orgaan.  

Gewezen topfunctionarissen
Indien een topfunctionaris binnen dezelfde instelling of rechtspersoon een functie gaat 

vervullen die niet kwalificeert als topfunctionaris, wordt deze functionaris aangemerkt 

als gewezen topfunctionaris. Voor een gewezen topfunctionaris geldt, in tegenstelling 

tot een topfunctionaris, geen bezoldigingsmaximum. Wel moet de bezoldiging gedu-

rende de hele periode dat de gewezen topfunctionaris nog bij de instelling werkzaam is, 

gepubliceerd worden in de WNT-opgave. Er kunnen omstandigheden zijn waaronder een 

gewezen topfunctionaris toch aangemerkt blijft worden als topfunctionaris. Dit geldt in 

ieder geval als het vervullen van een functie als niet-topfunctionaris onderdeel uitmaakt 

van de afspraken die met het oog op de beëindiging van het dienstverband als topfunc-

tionaris zijn gemaakt. In dat geval blijft het bezoldigingsmaximum van toepassing. 

Topfunctionarissen zonder dienstverband
Voor topfunctionarissen zonder dienstverband geldt in de eerste twaalf maanden waarin 

zij werkzaamheden voor de instelling verrichten een afwijkend bezoldigingsmaximum. 

Dit maximum bestaat uit twee componenten: een maximum bedrag per maand en een 

maximum uurtarief. 

In de eerste zes maanden geldt dat per maand maximaal € 24.500 uitgekeerd mag wor-

den, in de tweede zes maanden mag maximaal € 18.500 vergoed worden. De maximale 

bedragen mogen gelijk verdeeld worden over de hele periode, waardoor het mogelijk is 

om tijdens deze eerste twaalf maanden bijvoorbeeld € 21.500 per maand uit te betalen. 

Het maximale uurtarief gedurende deze periode is € 176. Voor het bepalen van de twaalf 

Wet normering topinkomens (WNT) 
SINDS 2013 IS DE WET  

NORMERING BEZOLDIGING TOP-

FUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN  
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BEPALINGEN: NORMERING VAN 
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INGEWIKKELD ZIJN, KAN DAT NOG 

WEL EENS BEDRIEGLIJKE SCHIJN 

ZIJN. IN DIT ARTIKEL ZULLEN WE 
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DAARBIJ INGAAN OP SITUATIES  
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HET KALENDERJAAR 2017 EN ZIJN 

EXCLUSIEF OMZETBELASTING. 
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maanden termijn wordt elke maand waarin minimaal één dag gewerkt 

is, meegeteld voor een hele maand. Maanden in het vorige boekjaar 

waarin al gewerkt is, tellen ook mee. Als gedurende de periode een 

hele maand niet gewerkt is, telt deze maand niet mee voor de bepa-

ling van de eerste twaalf maandsperiode. Na afloop van een aan-

eengesloten periode van zes maanden waarin de functionaris zonder 

dienstverband niet voor de instelling heeft gewerkt, wordt de twaalf 

maandsperiode opnieuw bepaald. 

Indien de functie na twaalf maanden vervuld blijft worden door de 

betreffende functionaris vervallen de verhoogde norm voor de maan-

delijkse bezoldiging en het uurtarief. Ook voor de topfunctionaris zon-

der dienstbetrekking geldt na de eerste twaalf maanden het voor de 

instelling van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum, afhankelijk van 

de klassenindeling en de duur en omvang van de werkzaamheden. 

Bezoldigingscomponenten
De bezoldiging kan bestaan uit drie componenten:

• Beloning

• Belastbare kostenvergoedingen

• Beloningen betaalbaar op termijn

De component beloning bevat alle (bruto)looncomponenten zoals die 

worden opgenomen in de salarisadministratie, zoals salaris, vakan-

tiegeld, eindejaarsuitkering, maar ook de fiscale bijtelling voor een 

auto van de zaak. Tot de beloning horen ook premies voor sociale en 

aanvullende verzekeringen waaraan de topfunctionaris niet verplicht 

moet deelnemen op grond van een wet of een cao. Hieronder valt bij-

voorbeeld ook de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsver-

zekering. Premies die zijn opgenomen in de (vrije ruimte van de) werk-

kostenregeling (WKR) vallen buiten de beloning. Jubileumuitkeringen 

in het kader van een 25- of 40-jarige diensttijd vallen eveneens buiten 

de beloning. 

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen alle bedragen 

die betaald worden in het kader van de vervulling van de opdracht 

onder de beloning. Dat geldt dus ook voor bureau- en bemiddelings-

kosten e.d., tenzij deze vergoeding door een derde partij zoals een 

werving- en selectiebureau in rekening gebracht wordt. BTW is geen 

bezoldigingscomponent. 

Onder de belastbare kostenvergoedingen vallen alle vergoedingen aan 

de topfunctionaris die in beginsel belast zijn, tenzij deze vergoedingen 

zijn opgenomen in de vrije ruimte van de WKR of zijn aangemerkt als 

eindheffingsbestanddeel. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder 

dienstverband. Vergoedingen aan deze topfunctionarissen worden 

niet als bezoldiging aangemerkt als deze vergoeding onbelast zou zijn 

geweest als de topfunctionaris wel een dienstverband zou hebben 

gehad. Ook is hier de bepaling over de kosten die vallen onder de 

WKR van toepassing. Een voorbeeld van een belaste kostenvergoeding 

is een vergoeding van reiskosten voor zover deze meer dan € 0,19 per 

kilometer bedraagt.

Beloningen betaalbaar op termijn omvatten betaalde pensioen-

premies. Hierop worden eigen bijdragen van de topfunctionarissen  

in mindering gebracht. 

Overgangsrecht
Het komt als gevolg van de in 2016 ingevoerde klassenindeling en een 

daarmee samenhangend lager bezoldigingsmaximum, regelmatig voor 

dat een topfunctionaris op grond van oude afspraken een bezoldiging 

ontvangt die hoger is dan het nieuwe bezoldigingsmaximum. Deze 

bestaande afspraken worden nog vier jaar gerespecteerd op grond 

van overgangsrecht. Na afloop van deze vier jaar moet de bezoldiging 

volgens een voorgeschreven stappenplan teruggebracht worden naar 

De wet kent in hoofdlijn  
twee bepalingen: normering  
van de bezoldiging en  
publicatie van de  
bezoldigingsgegevens. 
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het voor de instelling van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum.  

Als op 1 januari 2016 voor een topfunctionaris al overgangsrecht van 

toepassing was wegens een andere oorzaak, dan gaat de termijn  

van vier jaar niet opnieuw lopen. De jaren waarop het oude over-

gangsrecht van toepassing was, tellen dan al mee voor de nieuwe 

overgangsperiode. 

Ook het verlengen of opnieuw sluiten van een arbeidsovereenkomst, 

ook al wijzigt de bezoldiging daarin niet, maakt een eind aan de peri-

ode waarin het overgangsrecht toegepast kan worden. 

Normering ontslagvergoeding
Naast de maximering van de bezoldiging van topfunctionarissen, zijn 

ook de ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen gemaximeerd. 

Een topfunctionaris mag geen ontslagvergoeding ontvangen die meer 

bedraagt dan de bezoldiging (exclusief kostenvergoedingen) in de 

voorgaande 12 maanden, gemaximeerd op € 75.000. Indien sprake is 

van een deeltijdaanstelling wordt het maximum van € 75.000 gecor-

rigeerd overeenkomstig de deeltijdfactor. 

Tot de ontslagvergoeding worden alle bedragen gerekend die onder-

deel uitmaken van de onderlinge afspraken die gemaakt zijn. Het 

gaat daarbij om toegekende vergoedingen, maar ook om doorbetaald 

salaris gedurende een periode van non-activiteit voorafgaande aan 

de ontslagdatum. Uit de jurisprudentie blijkt wel dat onvrijwillige 

non-activiteit van de werknemer, dus het onmiddellijk uit zijn functie 

ontheffen van een topfunctionaris door bijvoorbeeld een raad van 

toezicht, niet valt onder deze bepaling. De non-activiteit is dan geen 

onderdeel van de onderlinge afspraken die gemaakt worden in de 

aanloop naar het ontslag en daarmee ook geen onderdeel van de ont-

slaguitkering. De uitspraak van de rechtbank gaat wel uit van een situ-

atie waarin evident geen sprake is van een poging om het maximum 

van de ontslagvergoeding te omzeilen. Daarom moet de onvrijwillig-

heid wel duidelijk uit de feiten blijken.

Een andere uitzondering van een uitkering bij uitdiensttreding wordt 

gevormd door uitkeringen die rechtstreeks en dwingend volgen uit 

wetgeving en/of een algemeen verbindend verklaarde cao. Een voor-

beeld hiervan is de transitievergoeding. Indien en voor zover een 

werknemer op grond van de wetgeving recht heeft op een transitie-

vergoeding, valt deze buiten de werking van de WNT. De instelling 

heeft namelijk geen invloed op de hoogte van de vergoeding omdat 

deze voortvloeit uit de wet. Publicatieplicht van deze vergoeding is 

ook niet van toepassing. De Rechtbank Amsterdam heeft wel aange-

geven dat het niet de bedoeling is dat naast een transitievergoeding 

ook nog een andere beëindigingsvergoeding wordt betaald. De wet is 

hier echter niet helder over en ook juristen zijn het hier niet over eens. 

Voor het uitsluiten van publicatie van de transitievergoeding is het wel 

nodig om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te 

ontbinden en de transitievergoeding toe te kennen. Het betalen van 

een ontslaguitkering ter grootte van de transitievergoeding die alleen 

overeengekomen is in onderlinge overeenstemming tussen werkgever 

en werknemer en niet verplicht is op grond van wetgeving of een 

algemeen verbindend verklaarde cao, kwalificeert wel als ontslagver-

goeding uit hoofde van de WNT en moet daarom ook gepubliceerd 

worden. 

Publicatieverplichting
In het voorgaande is al verschillende keren genoemd dat naast de 

normering van het inkomen, ook sprake is van een publicatieverplich-

ting. In tegenstelling tot de normering van het inkomen, kan de publi-

catieverplichting zowel bij topfunctionarissen als bij niet-topfunctiona-

rissen van toepassing zijn. Bij topfunctionarissen is het verplicht om 

jaarlijks, per persoon en naamsgewijs, de bezoldiging en de eventuele 

ontslaguitkering te publiceren. Eventuele overschrijdingen van de  

normen dienen daarbij adequaat gemotiveerd te worden. Publicatie 

van de bezoldiging en/of de ontslaguitkering van niet-topfunctionaris-

sen is alleen aan de orde als de bezoldiging of de ontslaguitkering het 

wettelijk bezoldigingsmaximum overschrijdt. Zowel de bezoldiging als 

de ontslaguitkering worden, los van elkaar, getoetst aan het wettelijk 

maximum van € 181.000. De publicatie heeft plaats onder de func-

tienaam en de overschrijding dient adequaat gemotiveerd te worden. 

Bij niet-topfunctionarissen kan vooralsnog geen sprake zijn van onver-

schuldigde betalingen en terugbetalingsverplichtingen. 

Tot slot
Dit artikel geeft de hoofdlijnen aan van de bepalingen in de WNT 

die voor u van toepassing zijn. Er zijn echter op diverse punten nog 

uitzonderingen of extra complicaties. Wij adviseren u daarom, zeker 

indien overgangsrecht en/of ontslagkwesties aan de orde (dreigen) te 

zijn, contact te zoeken met een WNT-specialist en de afspraken vooraf 

te laten toetsen. De publieke belangstelling voor de WNT kan zeer 

hoog zijn. •
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We gaan nader in op de diensten en leveringen die nauw samenhan-

gen met het onderwijs en op grond hiervan zijn vrijgesteld van btw. 

Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het recente arrest van het 

Europese Hof van Justitie inzake het Brockenhurst College, een voor 

de onderwijspraktijk interessant arrest. 

Bij de toepassing van de btw wet- en regelgeving mogen we de juris-

prudentie van het Europese Hof van Justitie niet uit het oog verliezen. 

Onze nationale btw wet- en regelgeving is immers gebaseerd op de 

Btw-richtlijn van de Europese Unie. Europese lidstaten dienen bij de 

implementatie van hun nationale wetgeving deze Btw-richtlijn als 

richtlijn te hanteren. Het Europese Hof van Justitie baseert haar juris-

prudentie op deze Btw-richtlijn. Deze jurisprudentie kan daarom van 

directe invloed zijn op Nederlandse situaties. 

De wettelijke grondslag voor de btw-vrijstelling van nauw met het 

onderwijs samenhangende leveringen en diensten is vastgelegd in  

art. 11, lid 1, letter o van de Wet op de omzetbelasting 1968:

 1. Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen  

  voorwaarden zijn van de belasting vrijgesteld: 

 o.   het verzorgen van: 

  1° onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die  

   daarmee nauw samenhangen, door daartoe bestemde  

   scholen en instellingen, als is omschreven bij of krachtens  

   de wetten tot regeling van het onderwijs dat krachtens  

   wettelijk voorschrift is onderworpen aan het toezicht door  

   de Inspectie van het onderwijs of aan een ander toezicht  

   door de minister die met de zorg voor het desbetreffende  

   onderwijs is belast;

  2°  bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onder- 

   wijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daar- 

   mee nauw samenhangen, waarbij kan worden bepaald, dat  

   de vrijstelling slechts toepassing vindt ten aanzien van  

   ondernemers die met dat onderwijs geen winst beogen.

Nauw met het onderwijs samenhangende 
handelingen, dat luistert nauw!

BTW-WETGEVING WORDT IN HET ALGEMEEN ALS EEN COMPLEXE MATERIE ERVAREN. IN HET ONDERWIJS 

IS DIT NIET ANDERS. DAARNAAST IS, MEDE DOOR (EUROPESE) JURISPRUDENTIE, DE BTW-WETGEVING OOK 

VOORTDUREND IN BEWEGING. HIER KOMT BIJ DAT EVENTUELE BTW-HEFFING BINNEN ONDERWIJSINSTELLIN-

GEN IN HET ALGEMEEN ONDERBELICHT BLIJFT. IMMERS, HET VERRICHTEN VAN ONDERWIJSDIENSTEN IS OVER 

HET ALGEMEEN VRIJGESTELD VAN BTW. DAAROM GAAT HET IN DIT ARTIKEL OVER BTW IN HET ONDERWIJS. 

door A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
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Uit bovenstaande wetgeving vloeit voort dat het verzorgen van 

onderwijs is vrijgesteld. Nergens in de wet noch in de Btw-richtlijn is 

echter terug te vinden wat we onder het begrip “onderwijs” moeten 

verstaan. Voor het begrip “onderwijs” wordt daarom aangesloten bij 

het spraakgebruik: onderwijs wordt gegeven als een leerkracht aan 

leerlingen volgens een bepaalde methodiek kennis overdraagt en/

of vaardigheden bijbrengt, mits die activiteiten niet een louter recre-

atief karakter hebben. Als onderwijs worden ook aangemerkt die 

diensten en leveringen die nauw met dit onderwijs samenhangen. 

Over de vraag of sprake is van nauw met het onderwijs samenhan-

gende handelingen bestaat de nodige jurisprudentie. Ook het recente 

arrest inzake het Brockenhurst College van het Hof van Justitie (zaak 

C-699/15 d.d. 4 mei 2017) is in dat verband voor de onderwijspraktijk 

een interessante zaak.

De zaak “Brockenhurst College”
In deze zaak staat de vraag centraal of de door het Brockenhurst 

College verrichte restaurant- en theaterdiensten kwalificeren als nauw 

met het onderwijs samenhangende handelingen en om die reden 

onder de onderwijsvrijstelling vallen. De situatie is als volgt:

Het Brockenhurst College is een Britse instelling voor hoger onderwijs 

die opleidingen aanbiedt op het gebied van horeca en podiumkunsten 

en kwalificeert als een publiekrechtelijke instelling die voor de onder-

wijsvrijstelling in aanmerking komt. Om studenten praktische vaardig-

heden te laten opdoen heeft het Brockenhurst College een restaurant 

geopend. Dit restaurant is toegankelijk voor derden en voor de exploi-

tatie wordt gebruik gemaakt van studenten van het Brockenhurst 

College. Tevens worden er theatervoorstellingen georganiseerd. Voor 

beide activiteiten wordt een vergoeding ontvangen. De extra inkom-

sten uit deze activiteiten zijn niet het hoofddoel van de instelling. 

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de restaurant- en 

theaterdiensten alleen kwalificeren als handelingen die nauw samen-

hangen met het onderwijs indien:

1. deze plaatsvinden door een onderwijsinstelling zoals bedoeld in 

de Btw-richtlijn;

2. deze diensten onmisbaar zijn voor de vrijgestelde handelingen 

van de onderwijsinstellingen; en

3. deze niet hoofdzakelijk plaatsvinden om extra opbrengsten te 

genereren waarbij in rechtstreekse concurrentie wordt getreden 

met btw-plichtige commerciële ondernemingen.

In de situatie van het Brockenhurst College komt het Hof van Justitie, 

toetsend aan de hiervoor genoemde voorwaarden, tot het volgende 

oordeel:

 1. Het Brockenhurst College is een onderwijsinstelling zoals bedoeld  

  in de Btw-richtlijn.

 2. De diensten zijn onmisbaar voor de vrijgestelde onderwijs - 

  handelingen. Daarbij geeft het Hof aan dat de diensten alleen  

  onmisbaar zijn als deze diensten onontbeerlijk zijn voor de  

  kwaliteit van het onderwijs. Daarvan is naar de mening van het  

  Hof sprake, nu het verrichten van restaurant- en theaterdiensten  

  een integraal deel van de studie vormt. Zonder die training kan  

  geen gedegen opleiding worden aangeboden aan de studenten.

 3. De restaurant- en theaterdiensten, zoals verricht door het  

  Brockenhurst College, wijken substantieel af van soortgelijke  

  diensten door andere btw-plichtige ondernemingen:

 a. De restaurant- en theaterdiensten zijn alleen toegankelijk  

  voor personen die zich inschrijven op een door het college  

  beheerde verzendlijst. Het betreft vooral vrienden en familie  

  van de studenten.

 b. Het restaurant is alleen toegankelijk onder de voorwaarde dat  

  is gereserveerd en dat het vol zit.

 c. De diensten worden door de studenten zelf aangeboden,  

  georganiseerd en uitgevoerd. 

 d. Voor de maaltijden wordt een niet-kostendekkende  

  vergoeding gevraagd (80% van de kosten).

Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie zijn de theater- en 

restaurantdiensten aan te merken als nauw met het onderwijs samen-

hangende handelingen en daarmee vrijgesteld van btw. 

Uit bovengenoemde feiten blijkt wel hoe nauw de toepassing van de 

onderwijsvrijstelling luistert. Het is niet voor niets dat het Hof van 

Justitie vrijwel altijd in haar uitspraken opneemt dat vrijstellingen 

strikt moeten worden uitgelegd. Immers, btw-vrijstellingen wijken af 

van het beginsel dat btw wordt geheven over elke dienst die door een 

btw-ondernemer tegen een vergoeding wordt verricht. 
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Uit deze uitspraak kan voor de onderwijspraktijk worden afgeleid 

dat het moet gaan om dienstverlening die een nauwe samenhang 

vertoont met het onderwijs aan kinderen of jongeren, school- of uni-

versitair onderwijs, beroepsopleiding of herscholing. Dat is alleen aan 

de orde als er nevendiensten worden verricht bij de hoofddienst die 

bestaat uit het geven van onderwijs. De betreffende dienstverrichting 

is dus geen doel op zich maar een middel om de hoofddienst zo goed 

mogelijk te realiseren.

Let op:
Voor onderwijsinstellingen is het van belang op te merken dat de 

uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Brockenhurst 

College niet automatisch betekent dat diensten die tegen vergoeding 

door studenten worden verricht in het kader van hun opleiding, 

zoals kappers-, reparatie-, restaurant- en hoteldiensten, per definitie 

zijn vrijgesteld van btw. Steeds zal aan de hand van concrete feiten 

en omstandigheden beoordeeld moeten worden of wordt voldaan 

aan de voorwaarden zoals genoemd in het arrest betreffende het 

Brockenhurst College. 

Bovendien is het mogelijk dat de toepassing van de btw-vrijstelling 

niet voordeliger is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als daardoor het 

recht op btw-aftrek op investeringen komt te vervallen. Immers, aftrek 

van btw is alleen aan de orde als de btw die drukt op kosten toere-

kenbaar is aan btw-belaste handelingen.

Nauw met het onderwijs samenhangende handelingen, 
enkele praktijkvoorbeelden
Beoordeling van de vraag of er sprake is van nauw met het onderwijs 

samenhangende handelingen blijft maatwerk. In bepaalde geval-

len kan het daarom raadzaam zijn in vooroverleg te treden met de 

Belastingdienst. Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie waaruit blijkt 

wat wel of niet wordt aangemerkt als een nauw met het onderwijs 

samenhangende handeling:

Wel nauw samenhangend:

• Het verhuren of verkopen van schoolboeken aan leerlingen (niet 

aan derden!).

• Onder nadere voorwaarden: het uitlenen van onderwijzend per-

soneel van de ene aan de andere onderwijsinstelling (het arrest 

Horizon College).

 

Gerechtshof Den Haag (nrs. 12/00460 en 12/00461, 

ECLI:NL:GDDHA:2013:3193) oordeelde dat de detachering van een 

schooldirecteur van een basisschool bij een andere basisschool kwa-

lificeerde als een nauw met het onderwijs samenhangende dienst. 

Daarbij nam het Hof in overweging dat een directeur van een bijzon-

dere onderwijsinstelling bij uitstek diegene is die de kwaliteit van het 

onderwijs waarborgt. Daaruit concludeert het Hof dat zonder deze 

terbeschikkingstelling niet de gelijkwaardigheid is te garanderen van 

het onderwijs dat door de inlenende basisschool wordt verstrekt.

Niet nauw samenhangend:

• De verhuur door onderwijsinstellingen van bagagekluisjes aan 

leerlingen.

• Het uitvoeren van onderzoeksprojecten tegen vergoeding door 

onderwijsinstellingen.

• Het tegen vergoeding verstrekken van een door een onderwijsin-

stelling ontwikkeld lesprogramma aan niet-onderwijsgerelateerde 

instellingen.

• De exploitatie van een winkel waarmee in concurrentie wordt 

getreden met derden.

Mogelijk kan voor bovengenoemde voorbeelden wel een andere btw-

vrijstelling van toepassing zijn, denk bijvoorbeeld aan de fondswer-

vingsvrijstelling.

Ten slotte
De toepassing van een btw-vrijstelling luistert nauw. Voor onder-

wijsinstellingen is daarom van belang dat zij bij een beroep op een 

btw-vrijstelling de precieze feiten en omstandigheden vooraf goed in 

kaart brengen. Gelet op het feit dat btw-vrijstellingen strikt worden 

uitgelegd zal het in bepaalde situaties raadzaam zijn in vooroverleg te 

treden met de Belastingdienst. • 
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Contact
Jofferenlaan 2
8017 HH Zwolle

T 038 423 10 40
E info@concent.nl
I  www.concent.nl

Ons doel is onderwijsinstellingen te ontzorgen 
met hun financiële en personeels- en 
salarisadministratie. Dat doen we van begroting tot 
jaarrekening met kwalitatief hoogstaande en brede 
dienstverlening (inclusief P&O-diensten en juridisch 
advies). Door persoonlijk en pro-actief advies, altijd 
via uw vaste contactpersoon en binnen een scherp 
all-in-tarief, dragen wij actief bij aan stabiliteit en 
groei van uw instelling.

De dienstverlening van Concent scheelt 
mij ontzettend veel tijd! Daarnaast vind ik 
het heel prettig dat ik een paar keer per jaar 
persoonlijk contact heb.  

Renate de Jong
Directeur EBS De Olijfboom

Concent:
Adviesbureau voor úw 
onderwijsadministratie

Wilt u gebruikmaken van onze dienstverlening, neem dan gerust contact op met 
directeur Eddie Bleijenburg via 038 423 10 40.
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Scholen hebben nu alweer te 

maken met de begroting voor 

de komende kalenderjaren. Een 

manier om beleid en beheer van 

kosten en baten te managen, maar ook vaak een struikelblok. Hoe 

houd je als bestuurder de controle over zo’n veelzijdig en complex 

systeem als het onderwijs? 

Slim vervoermiddel
Het antwoord op deze vraag is in eerste instantie vrij eenvoudig te 

beantwoorden: voor het opstellen van een begroting is een goed 

vervoermiddel nodig - een slimme tool. Niet alleen voor begrotingen, 

maar ook voor bijvoorbeeld formatieoverzichten. Grip op de formatie 

en personele lasten zijn net zo cruciaal als controle over financiën. Dit 

blijkt echter lastiger dan het zo op het eerste gezicht lijkt, want een 

middel dat alle antwoorden heeft op de complexe vragen is vaak niet 

of nauwelijks te vinden. 

Het door Concent ontwikkelde en recentelijk vernieuwde informatie-

managementsysteem, doet precies dat. De tool biedt structuur, inzicht 

en overzicht, eenvoudig op één pagina en op zowel financieel als 

P&O-gebied. Scholen kunnen namelijk pas beginnen met groeien 

wanneer de directeur alles onder controle heeft. Zodra het bestuur 

weet waar zij aan toe is, is er ruimte om de focus te leggen op goed 

onderwijs. Vaak begint die controle niet bij een specifiek middel, maar 

bij een partner die breed en zo volledig mogelijk kan ondersteunen. 

Deze partner vinden zij in Concent.

Samenwerkingspartner
Sterk zijn in de vorm van kennis en vaardigheden is misschien wel 

de belangrijkste eigenschap, maar naast dat hecht Concent waarde 

aan de persoonlijke relatie die wordt opgebouwd met de school of 

scholengemeenschap. 

Daarmee is ze echt een 

samenwerkingspartner: 

proactief, met advies 

waar nodig, persoonlijk contact, directe beantwoording van vragen 

en oprechte aandacht. Dat zit in het DNA. Geen zakendoen met een 

gezichtsloze organisatie, maar juist met Eddie, Ella, Alexander en 

alle andere collega’s bij Concent. Zij bieden een stukje houvast en 

balans. Nemen de tijd voor de klant, zodat de school de tijd heeft 

om aandacht te besteden aan haar hoofdtaken én zodat er een 

vertrouwensband ontstaat die een gevoel van rust en duidelijkheid 

creëert voor de gehele school.

Houvast en balans: twee woorden die niet alleen een grote rol spelen 

in de levens van de leerlingen, maar ook juist in dat van de school 

zelf. Samen met Concent werken scholen daar naar toe en zo veran-

dert de jaarlijkse begroting weer van een onoverzichtelijke taak terug 

naar een beleids- en beheersinstrument.

De controle kwijtgeraakt? Kijk op www.concent.nl of vraag een vrijblij-

vend gesprek aan via 038 423 10 40 (Eddie Bleijenburg). •

Hoe houd ik controle 
over mijn school?
  HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS VAN START GEGAAN EN 

DAARMEE OOK DE FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE 

ZAKEN DIE KOMEN KIJKEN BIJ PRIMAIR ONDERWIJS. 

Gastartikel 
door Concent

door Eddie Bleijenburg

E  info@concent.nl

T (038) 423 10 40 

Sterk zijn in de vorm van kennis 
en vaardigheden.
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Binnen de in de onderwijswetten gedefinieerde kaders kunnen school-

besturen zelf beslissen waar ze de lumpsum aan uitgeven. 

Schoolbesturen leggen in het jaarverslag uit waaraan ze hun geld 

uitgeven. De Inspectie van het Onderwijs is de externe toezichthouder 

aan wie ze verantwoording afleggen. De wijze waarop de Inspectie 

van het Onderwijs dit toezicht moet uitoefenen is vastgelegd in de 

Wet op het onderwijstoezicht. Het toezicht van de inspectie bestrijkt 

een breed veld. Het gaat hierbij onder andere om de kwaliteit van het 

onderwijs, de naleving van de bij of krachtens de onderwijswetten 

gegeven voorschriften en de financiële rechtmatigheid van de verwer-

ving en besteding van de rijksmiddelen. 

In dit artikel gaan we in op het laatste aspect en lichten we verder toe 

welke rol de accountant hierbij speelt. In dit artikel gaan we niet in 

op het onderzoek van de bekostigingsinformatie in de verschillende 

sectoren.

Het lijkt het ons goed om eerst het begrip financiële rechtmatigheid 

nader te definiëren. Soms is er enige verwarring met het begrip doel-

matigheid. Daarom eerst een definitie van deze begrippen. Onder 

financiële rechtmatigheid wordt verstaan dat de onderwijsmiddelen 

volgens de wet- en regelgeving zijn besteed. Onder doelmatigheid 

wordt begrepen dat de onderwijsmiddelen kosten- en doelbewust zijn 

aangewend. Het onderzoek naar de doelmatigheid behoort wel tot het 

IN 2016 GING ER BIJNA 29 MILJARD EURO OVERHEIDSGELD NAAR HET GEHEEL VAN ALLE ONDERWIJS-

SECTOREN. ONDERWIJSINSTELLINGEN KRIJGEN VAN DE OVERHEID ÉÉN BUDGET VOOR ALLE KOSTEN DIE 

ZIJ MAKEN. DIT IS DE ZOGENAAMDE LUMPSUM. DAARNAAST KRIJGEN ONDERWIJSINSTELLINGEN EXTRA 

GELD OM HET ONDERWIJS TE VERBETEREN.

door drs. J. (Jaap) Bergman RA 

Toezicht en verantwoording in 
het onderwijs en de rol die de 
accountant daarbij speelt 
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terrein waar de inspectie toezicht op uitoefent, maar niet tot dat waar 

de accountant zijn werkzaamheden op richt. Waar de accountant zijn 

werkzaamheden wel op richt komt in dit artikel nader aan de orde.  

Waar staat nu eigenlijk wat een accountant bij de controle van een 

onderwijsinstelling moet doen? Dit is per sector geregeld, in de van 

toepassing zijnde onderwijswetten. Hierin staat aangegeven dat de 

jaarverslagen, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en 

de overige gegevens, vergezeld dienen te gaan van een verklaring 

omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een door 

de toezichthouder aangewezen accountant. Hierbij wordt tevens aan-

gegeven dat de controle dient plaats te vinden volgens een door de 

minister van OCW vast te stellen controleprotocol en dat de minister, 

op verzoek, inzicht kan krijgen in de controlerapporten van de accoun-

tant.

Uit het voorgaande komen een aantal zaken naar voren die we hierna 

nader uitwerken:

• De accountant wordt aangewezen door de toezichthouder

• De verklaring van de accountant betreft zowel de getrouwheid 

als de rechtmatigheid

• De controle dient plaats te vinden volgens een controleprotocol

• De minister kan inzage krijgen in de controlerapporten van de 

accountant

Het zal duidelijk zijn dat, in verband met de beschikbare ruimte, er in 

dit artikel slechts op hoofdlijnen op genoemde punten ingegaan kan 

worden.

Accountant aangewezen door de toezichthouder
Naast extern toezicht, door de inspectie, is ook intern toezicht bij 

onderwijsinstellingen verplicht. Hiertoe dient er volgens de sectorwet-

ten een interne toezichthouder of een intern toezichthoudend orgaan 

te zijn. Eén van taken van de interne toezichthouder is het aanwijzen 

van een accountant die verslag uitbrengt aan de toezichthouder. De 

accountant legt dus primair verantwoording af aan zijn opdrachtgever, 

de interne toezichthouder. De inspectie baseert zich echter in haar 

financieel rechtmatigheidstoezicht ook op de werkzaamheden van de 

instellingsaccountants. Deze “dubbelrol” is mogelijk doordat de instel-

lingsaccountant als openbaar accountant bij de uitvoering van de 

assurance-werkzaamheden onafhankelijk is. De gebruiker van de rap-

portages van een openbaar accountant moet hiervan op aan kunnen. 

Het is voor het vertrouwen dat de interne en externe toezichthouders 

in het werk van de accountant hebben van essentieel belang dat de 

onafhankelijkheid van de accountant gewaarborgd is. Ook als dit voor 

de opdrachtgever, in het geval dat de accountant tot een ander dan 

goedkeurend oordeel komt of bevindingen aan de inspectie moet rap-

porteren, wel eens ongemakkelijk kan voelen.

Getrouwheid en rechtmatigheid
Dit zijn de twee aspecten waar de accountant op toetst. In de eerste 

plaats verklaart de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resul-

taat. Een getrouw beeld wil zeggen dat de jaarrekening zo nauwkeurig 

is dat de gemiddelde gebruiker op basis van de jaarrekening zijn 

beslissing kan nemen. Met andere woorden, er mogen geen materiële 

afwijkingen in de jaarrekening zitten. Hier komt het begrip materia-

liteit om de hoek kijken. Deze dient de accountant zelf op basis wat 

hiervan in de controlestandaarden is opgenomen te bepalen. Hierbij 

heeft het ministerie van OCW aangegeven dat voor haar, als gebruiker 

van de jaarrekening, een afwijking van maximaal 2% van het totaal 

van de baten en 5% van het balanstotaal aanvaardbaar is. Om vast te 

stellen of de jaarrekening aan dit getrouwe beeld beantwoordt zal de 

accountant na afronding van zijn werkzaamheden de geconstateerde 

fouten samen met het risico op niet geconstateerde fouten evalueren. 

Indien er sprake is van materiële verschillen kan de jaarrekening even-

tueel aangepast worden of kan dit een aanpassing van de strekking 

van het getrouwheidsoordeel betekenen.

Zoals in het voorgaande is aangegeven, wordt er in de onderwijswet-

ten van de accountant gevraagd om ook een rechtmatigheidsoordeel 

af te geven. Hiervoor dient de accountant te controleren of de rijks-

bijdrage rechtmatig is verkregen (onderzoek bekostigingsverantwoor-

ding) en besteed (controle jaarrekening). Zoals eerder aangegeven, 

gaan we in dit artikel niet in op het onderzoek van de bekostigings-

verantwoording, maar beperken we ons tot de controle van de jaar-

rekening ofwel de rechtmatige besteding van de middelen. Hierbij 

dient in acht genomen te worden dat het rechtmatigheidsoordeel zich 

beperkt tot de besteding van de publieke middelen. Bestedingen van 

private middelen vallen hier dus buiten. In een ander artikel in dit 

magazine wordt nader ingegaan op het onderscheid publiek-privaat. 

In het kader van de rechtmatigheid dienen de bestedingen van 

publieke middelen getoetst te worden aan in de internationale regel-

geving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en in 

ministeriële regelingen opgenomen bepalingen die de uitkomst van de 

financiële transacties beïnvloeden.

In het onderwijsaccountantsprotocol is nader gedefinieerd welke 

wet- en regelgeving onder de reikwijdte van het oordeel van de 

accountant valt. Dit betreft de in een bijlage van het onderwijsac-

countantsprotocol opgenomen relevante bepalingen uit de onderwijs-

wet- en regelgeving, een aantal in het controleprotocol genoemde 

specifieke onderwerpen, de aanbestedingswetgeving en individuele 
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subsidiebeschikkingen die in model G onder G2 verantwoord dienen te 

worden. De specifiek genoemde onderwerpen betreffen onder andere: 

treasurybeleid, huisvesting PO, besteding geoormerkte subsidies, 

contractactiviteiten voor derden, wachtgelden PO, declaraties HO en 

verklaringen omtrent het gedrag.

De bevindingen met betrekking tot de financiële rechtmatigheid kun-

nen leiden tot aanpassing van het rechtmatigheidsoordeel in de con-

troleverklaring of het afgeven van een rapport van bevindingen.

De selectie in het onderwijsaccountantsprotocol betekent niet dat 

de instelling zich niet aan andere bepalingen zou hoeven te houden, 

maar deze vallen buiten de reikwijdte van de controle van de accoun-

tant. Indien de accountant zou constateren dat deze wet- en regelge-

ving niet wordt nageleefd kan dit wel consequenties hebben.

Naast bovengenoemde werkzaamheden met betrekking tot de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening dient te accoun-

tant vast te stellen of het bestuursverslag inclusief de continuïteitspa-

ragraaf:

• alle wettelijk verplichte elementen bevat;

• de in de jaarrekening en het bestuursverslag opgenomen infor-

matie op elkaar aansluit;

• de inhoud van het bestuursverslag overeenkomt met de kennis 

die de accountant van de instelling heeft.

Ook over de uitkomsten van het onderzoek van het bestuursverslag 

geeft de accountant een oordeel in de controleverklaring.

Onderwijsaccountantsprotocol
In de voorgaande paragraaf is het onderwijsaccountantsprotocol 

meermalen genoemd. Dit protocol wordt jaarlijks gepubliceerd en 

geeft een toelichting op het door de accountant te hanteren referen-

tiekader, het accountantsonderzoek en de accountantsproducten. De 

accountantsproducten zijn de controleverklaring bij de jaarrekening, 

het assurancerapport bij de bekostigingsverantwoording en een even-

tueel rapport van bevindingen. In de controleverklaring wordt ook 

expliciet aangegeven dat de controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd 

in overeenstemming met wat in het protocol is opgenomen. Het zal 

duidelijk zijn dat dit protocol daarom bij de keuze en diepgang van de 

uit te voeren werkzaamheden een zeer belangrijke rol speelt.

Inzage door de minister in de controlerapporten van de accountant

In de onderwijswetten is aangegeven dat de minister op diens ver-

zoek inzage dient te worden gegeven in de controlerapporten van de 

accountant. Dit wordt als volgt gerealiseerd: In de eerste plaats dient 

iedere instelling jaarlijks vóór 1 juli haar jaarverslag inclusief controle-

verklaring en eventueel rapport van bevindingen in te dienen bij DUO. 

Omdat de inspectie haar financieel rechtmatigheidstoezicht baseert 

op de werkzaamheden van de accountant krijgen zij ook inzage in 

deze documenten. Bij niet-goedkeurende accountantsoordelen en/

of rapporten van bevindingen kan de instelling een reactie van de 

inspectie verwachten. Afhankelijk van de aard van de bevinding kan 

dit variëren van een brief waarin gewezen wordt op deze bevinding tot 

het instellen van een onderzoek door de inspectie zelf. 

Behalve dat de inspectie, namens de minister, kennis neemt van de 

controlerapporten worden ook de accountants zelf door de inspectie 

gecontroleerd. Dat is vanzelfsprekend want de inspectie wil, omdat 

zij haar toezicht op het werk van accountants baseert, natuurlijk wel 

weten of deze hun werk goed doen. In het kader daarvan worden bij 

de controlerende accountants, afhankelijk van hun marktaandeel, 

een aantal dossiers geselecteerd en door de inspectie gereviewd. Op 

basis van de uitkomsten van deze reviews stelt de inspectie vast of de 

controle toereikend of niet toereikend is uitgevoerd. Ook de instelling 

ontvangt bericht als deze geselecteerd is en krijgt ook bericht van de 

uitkomst van de review. Voor de goede orde zij opgemerkt dat dit een 

controle op het werk van de accountant is en geen onderzoek van de 

onderwijsinstelling zelf.

Ten slotte
In dit artikel hebben wij in het kort inzicht willen geven in de rol van 

de accountant in de verantwoording van en het toezicht op het onder-

wijs. Hiermee is lang niet alles gezegd over de rol van de accountant. 

Naast de controlerende functie is er ook nog de natuurlijke adviesrol 

van de accountant. De verplichte werkzaamheden geven inzicht in de 

onderwijsorganisatie, wat aanleiding kan zijn om nuttige adviezen te 

geven om de bedrijfsvoering van de onderwijsinstelling te verbeteren. 

In deze adviezen zit de toegevoegde waarde van de accountant voor 

de instelling zelf. Deze toegevoegde waarde kan alleen uit de verf 

komen als de basis goed is. En in deze basis hebben wij u inzicht  

willen geven. •

In de adviezen zit de 
toegevoegde waarde 
van de accountant voor 
de instelling zelf.
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Kunt u kort iets vertellen over Optimus  
en de uitdagingen waar uw organisatie 
voor staat? 

Optimus komt voort uit vele kleine schoolbesturen in de regio die 

door fusies uiteindelijk zijn geworden wat Optimus nu is. De laatste 

fusie dateert uit 2005. Optimus telde toen bijna 7.000 leerlingen. 

Momenteel zijn dat er nog 4.900. Dat geeft in ieder geval al 1 uitda-

ging aan die we de afgelopen jaren hebben moeten managen. De 

krimp zal nog een 3-tal jaren doorgaan waardoor Optimus uiteindelijk, 

naar verwachting, 4.500 leerlingen zal tellen. Deze enorme krimp 

heeft er in 2012 toe geleid dat we ons vragen moesten gaan stellen 

met betrekking tot de bekostiging van onze eigen backoffice. Samen 

met collega-bestuur Invitare voerde Optimus geheel zelfstandig de 

financiële en personeels/salarisadministratie. Vanwege de terugloop 

van leerlingen werd de financiële dekking steeds minder. Optimus 

heeft zich voor de keuze gesteld gezien om terug te gaan naar 

outsourcing of verbreding zoeken. Die verbreding hebben we gezocht 

en gevonden. Daaruit is de Mosagroep ontstaan. Deze verzorgt de 

Optimus
Michel van den Berg   

MICHEL VAN DEN BERG IS BESTUURDER BIJ OPTIMUS. 

OPTIMUS IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE MET 31 

BASISSCHOLEN IN OOST-BRABANT. MICHEL GEEFT IN 

DIT INTERVIEW ZIJN VISIE OP DE ONTWIKKELINGEN  

IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. 
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volledige financiële en personeels- en salarisadministratie voor 7 

schoolbesturen met 125 scholen en 23.000 leerlingen. De Mosagroep 

is ondergebracht in een coöperatie waardoor de leden uiteindelijk het 

hoogste beslissende orgaan vormen. Dus nadrukkelijk geen AK met 

klanten maar een shared service centrum met leden. Optimus stelt 

alles in het werk haar overhead zo gering mogelijk te laten zijn en 

zoveel middelen als mogelijk is beschikbaar te houden voor het pri-

maire proces: onderwijs.

Qua inhoud van ons onderwijs staan de drie pijlers van ons onderwijs 

bovenaan: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Onderwijs is 

meer dan alleen taal en rekenen. Bij Optimus staan de opbrengsten 

van die cognitieve vakken niet ter discussie. Die zijn gewoon op orde. 

Er komt ruimte om meer aandacht te schenken aan de niet-cognitieve 

opbrengsten. In ons meerjaren strategisch plan is overigens van lees- 

en taalonderwijs een speerpunt gemaakt. 

Er zijn plannen om de bekostiging te ver-
eenvoudigen, waarbij zaken als de gewo-
gen gemiddelde leeftijd e.d. ter discussie 
staan. Wat vindt u van deze ontwikkeling? 

Optimus is groot voorstander van verdere vereenvoudiging van de 

bekostiging. Vraag bij dergelijke operaties is altijd wel of hier een ver-

kapte bezuiniging door het ministerie van OCW in zit en een vraag is 

uiteraard ook wat dit voor Optimus zou betekenen. Optimus doet een 

groot beroep op de kleinescholentoeslag. We hebben 13 scholen met 

minder dan 100 leerlingen. Ook daar is sprake van afschaffing van en 

vervanging door een ander rekenmodel. Het personeel van Optimus 

vergrijst. Jonge aanwas is nauwelijks aanwezig. De GGL is momenteel 

al 48 jaar. Afschaffing van deze component heeft onmiddellijk gevol-

gen voor Optimus. Dus JA tegen vereenvoudiging MITS...

Hoe kijkt u aan tegen schaalvergroting in 
het primair onderwijs? 

Grosso modo kunnen op dit moment schoolbesturen met enige 

omvang (zeg 10 scholen) alleen nog succesvol door de fusietoets 

komen als door die fusie opheffing van een of meerdere scholen 

wordt voorkomen. Dat heeft alles te maken met de gemiddelde 

opheffingsnorm die mag worden toegepast als je scholen hebt in 

meer dan 1 gemeente. Door fusie kun je zo een school “redden“ van 

sluiting. Optimus lijkt met 31 scholen een gigant maar is qua leerlin-

genaantal maar een kleine speler. Natuurlijk kijkt Optimus om zich 

heen naar mogelijkheden voor schaalvergroting die nadrukkelijk meer-

waarde biedt voor onze kinderen. De fusietoets kijkt in onze beleving 
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momenteel te veel naar absolute aantallen scholen in plaats van naar 

aantallen kinderen en of een dergelijke fusie voor die kinderen en 

schoolbesturen meerwaarde biedt. De fusietoets is destijds ingesteld 

vanwege excessen in het bestuurlijk handelen bij enkele schoolbestu-

ren. Ik denk dat het primair onderwijs niet over één kam geschoren 

moet worden. Beter is het om vanuit de overheid het bestuurlijk 

handelen te toetsen op kwaliteitsaspecten. Verder is er voldoende 

toezicht om excessen te voorkomen. De overheid mag wat meer ver-

trouwen weer gaan teruggeven. Schaf de fusietoets af zou ik zeggen.

Hoe zijn uw ervaringen met passend 
onderwijs? 

Moeilijke aanloop, veel bureaucratie, het ging over geld en niet over 

kinderen. Ik gebruik de verleden tijd omdat we zien dat langzamer-

hand de inhoud weer meer aandacht krijgt dan de financiën. Het 

evenwicht blijft echter precair. De zorgzwaarte in de groepen gaat 

omhoog. Door kinderen zo lang als mogelijk is op de reguliere basis-

school te houden, zie je ook dat verwijzingen naar het SBO teruglopen 

en ga je je afvragen of ieder kind wel krijgt wat voor dat kind het 

beste is. Ook lijkt zich de trend af te tekenen dat kinderen die veel 

extra zorg nodig hebben naar het SO worden doorverwezen in plaats 

van het SBO. Er is nog veel te doen maar in de beide samenwerkings-

verbanden waarin Optimus participeert, staan de neuzen van alle 

bestuurders de goede kant op.

Kunt u iets zeggen over de samenwerking 
met Van Ree Accountants? 

Van Ree heeft de aanbesteding, die we in 2016 met de Mosagroep 

hebben gedaan gewonnen. De gunning ging niet alleen op basis van 

prijs, maar ook op basis van inhoud. Alle jaarrekeningen 2016 van 

de leden van de Mosagroep waren op 1 februari 2017 klaar waarop 

Van Ree direct met haar controle is begonnen en we op 1 april alle 

goedkeurende controleverklaringen in huis hadden. De controle 

verliep streng, maar rechtvaardig. Als bestuurder van de Mosagroep 

ben ik voor Van Ree een kritische gesprekspartner. Dat betekent in 

sommige gevallen discussie over de vraag of iets in 2016 of in 2017 

verwerkt moet worden. Die discussies verlopen steeds op basis van 

argumenten en in een prettige opbouwende sfeer. Het was ook goed 

om te zien dat de mensen van Van Ree verstand van zaken hadden. 

De controle kon daarom ook vrij snel worden afgerond. Uiteindelijk 

zijn het de raden van toezicht van onze leden die oordelen over hun 

accountant en moet ik mij als bestuurder van de Mosagroep beschei-

den opstellen. Wij zijn tevreden en laat ik het daar maar op houden. •
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door M.A. (Marien) Rozendaal RA

Het ministerie van OCW onderkent het grote belang van publiek-private samenwerking 

in het beroepsonderwijs. Voordelen van publiek-private samenwerking zijn onder andere:

• Betere toegang tot de arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten.

• Tijdens de opleiding werken met in het bedrijfsleven gebruikte technieken en tech-

nologieën.

• Verbeteren van de innovatie van opleidingen.

Tegelijkertijd onderkent zij ook de nodige risico’s, zoals: het weglekken van publieke mid-

delen en oneerlijke concurrentie. Uit het door de Inspectie van het Onderwijs in 2015 

uitgevoerde onderzoek blijkt dat onderwijsinstellingen deze risico’s ook onderkennen. 

Ook voor de instellingen zelf zijn er risico’s aan de publiek-private samenwerking verbon-

den. Daarom is het van belang dat zij een adequaat beleid voeren om deze risico’s te 

managen.

Helderheidsnotities
In 2003/2004 zijn door het ministerie van OCW de zogenaamde helderheidsnotities, voor 

zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs, opgesteld. Eén van de 

thema’s die aan de orde komen in deze helderheidsnotities is: het investeren van publie-

ke middelen in private activiteiten. De conclusie van het ministerie is: ’ín principe is het 

investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan, maar het is nodig 

de condities waaronder dat kan te expliciteren en te zorgen voor optimale transparantie 

erover’. De belangrijkste voorwaarden waaronder het is toegestaan om publieke midde-

len te investeren in private activiteiten zijn:

• met de publiek-private samenwerking kan een bijdrage worden geleverd aan het 

realiseren van de doelstellingen van het beroepsonderwijs;

• aan de wettelijke eisen betreffende kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid 

moet onverkort worden voldaan;

• de instelling die bekostiging ontvangt moet zich richting deelnemers en rijksover-

heid controleerbaar kunnen verantwoorden over alle uit de wet voortvloeiende 

verplichtingen.

Publiek-private samenwerking 
in het onderwijs 
BINNEN HET BEROEPSONDER-

WIJS IS STEEDS MEER SPRAKE 

VAN SAMENWERKING TUSSEN UIT 

PUBLIEKE MIDDELEN GEFINAN-

CIERDE ONDERWIJSINSTELLINGEN 

EN PRIVATE PARTIJEN, ZOALS HET 

BEDRIJFSLEVEN. VOORBEELDEN 

ZIJN SAMENWERKINGSCLUSTERS 

DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT 

HET REGIONAAL INVESTERINGS-

FONDS MBO, DE CENTRA VOOR 

INNOVATIEF VAKMANSCHAP 

IN HET MBO EN DE CENTERS 

OF EXPERTISE IN HET HOGER 

BEROEPSONDERWIJS. DE TOE-

NAME VAN DEZE VORMEN VAN 

SAMENWERKING VRAAGT OM 

REGELGEVING VANUIT HET  

MINISTERIE VAN OCW, OMDAT 

HIER SPRAKE IS VAN EEN COMBI-

NATIE VAN PUBLIEKE EN PRIVATE 

MIDDELEN.
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Daarbij noemt het ministerie in de notitie voor het middelbaar 

beroepsonderwijs nog enkele aandachtspunten:

• bij investering in een private rechtspersoon moet de doelstelling 

van die rechtspersoon in lijn zijn met de kerntaak waarvoor de 

instelling een rijksbijdrage ontvangt;

• de investering in private activiteiten mag niet uitsluitend een 

financieel oogmerk hebben, maar moet bijdragen aan de kwali-

teitsverhoging van het onderwijs en in het belang van de deelne-

mers zijn;

• de instelling dient zich ervan te overtuigen dat de activiteiten 

waarvoor de investering geschiedt adequaat worden uitgevoerd;

• de investering dient in redelijke verhouding te staan tot de te 

verwachten opbrengsten;

• er mag geen concurrentievervalsing optreden;

• de instelling moet inzichtelijk maken hoeveel van de rijksbijdrage 

wordt besteed aan welke werkzaamheden in het kader van de 

publiek-private samenwerking;

• de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 moet wor-

den nageleefd.

Voor het hoger onderwijs gelden grosso modo dezelfde voorwaarden, 

waarbij ook is aangegeven dat de investeringen in private activiteiten 

moeten aansluiten op de vastgestelde onderwijscurricula en onder-

zoekslijnen en deze ondersteunen.

Verantwoording
Bij publiek-private samenwerking is het van groot belang dat er in de 

verantwoording transparantie in acht genomen wordt. De Inspectie 

van het Onderwijs constateert in haar onderzoeksrapport van 18 mei 

2015 dat op dat moment de openbare verantwoording over private 

activiteiten en de bijbehorende geldstromen onvoldoende transparant 

is. Vaak wordt er in de jaarrekening van onderwijsinstellingen geen 

expliciet onderscheid gemaakt tussen publieke en private activiteiten, 

en de aard van die activiteiten wordt weinig of niet toegelicht. Ook 

blijken er verschillen te zijn tussen instellingen met betrekking tot de 

wijze waarop zij de indeling in publiek en privaat maken. Daarom is 

het moeilijk om goede vergelijkingen te maken tussen de instellingen.

Administratieve organisatie en risicobeheersing
Gezien het belang van een juiste toerekening van baten en lasten 

aan private en publieke activiteiten is een adequate administratieve 

organisatie van groot belang. De private en de publieke activiteiten 

dienen administratief gescheiden te worden. Dit kan bijvoorbeeld door 

te werken met kostenplaatsen. Vervolgens moeten de kosten zo goed 

mogelijk worden toegerekend aan de diverse activiteiten. Voor de 

kosten die direct toewijsbaar zijn aan een bepaalde activiteit is dit vrij 

eenvoudig. Voor kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan één van de 

activiteiten dient een goede kostenverdeling gemaakt te worden. Als 

er sprake is van personeelskosten, en dat zal veelal het geval zijn, is 

een betrouwbare en controleerbare urenregistratie noodzakelijk.

In bepaalde gevallen is op grond van subsidiebepalingen sprake van 

cofinanciering door het bedrijfsleven, waarbij het bedrijfsleven mini-

maal een bepaald aandeel in de kosten van het project draagt en ook 

haar inbreng daarin heeft. Ook komt het regelmatig voor dat meer-

dere instellingen en bedrijven aan een project werken, waarbij één 

instelling penvoerder is. In die situatie is het van groot belang dat er 

vooraf goede afspraken worden gemaakt over de wijze van rapporte-

ren en verantwoorden door de deelnemende bedrijven en instellingen 

aan de penvoerder. In de praktijk komen wij nogal eens problemen op 

dit gebied tegen omdat de prestaties en de besteding van de midde-

len door de samenwerkende partijen niet altijd even helder en/of niet 

controleerbaar zijn. Ook de administratieve organisatie van de deel-
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nemers aan een project dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, 

zodat in de eerste plaats voor de onderwijsinstelling zelf, maar ook 

voor de accountant controleerbaar is of de publieke middelen recht-

matig besteed zijn en of aan alle subsidievoorwaarden voldaan is.

Specifiek aandachtspunt hierbij zijn de door bedrijven geleverde dien-

sten die met ‘gesloten beurzen’ worden afgehandeld; de zogenaamde 

in natura bedragen. Omdat hier geen geldstroom aanwezig is, dienen 

nadere afspraken over de verantwoording van deze diensten in natura 

gemaakt te worden, zodat controleerbaar is of deze diensten echt 

geleverd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan geautoriseerde urenver-

antwoordingen.

Wij adviseren de onderwijsinstellingen om vooraf afspraken met 

hun accountant te maken over de inrichting van de administratieve 

organisatie en de wijze van verantwoording van private activiteiten en 

projecten en daarbij ook de verantwoording door de partijen waarmee 

samengewerkt wordt te betrekken. Zo worden problemen achteraf 

voorkomen.

Private activiteiten en publiek-private samenwerking kunnen speci-

fieke risico’s met zich meebrengen. Een adequaat systeem van risico-

beheersing is daarom ook voor dit onderdeel van de activiteiten van 

de onderwijsinstellingen van groot belang. Specifiek aandachtspunt 

bij deze risicobeheersing is de wijze waarop gewaarborgd wordt dat er 

geen publiek geld op een onrechtmatige wijze wordt besteed aan pri-

vate activiteiten. Belangrijk is om vast te stellen dat de instelling door 

de private activiteiten geen dermate grote risico’s loopt waardoor de 

continuïteit van de instelling in gevaar zou kunnen komen. Bij de start 

van een publiek-private samenwerking is het derhalve van belang dat 

vooraf een adequate risicoanalyse wordt gemaakt. De volgende aspec-

ten spelen hierbij onder andere een rol:

• Laat de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van de 

instelling een investering van publieke middelen in private activi-

teiten toe?

• Inventarisatie van investeringsrisico’s.

• Ligt aan de investering in een publiek-private activiteit een  

objectieve marktanalyse ten grondslag?

• Heeft de instelling zelf voldoende kennis van de markt?

• Zijn potentiële risico’s voor de instelling voldoende (juridisch) 

afgedekt?

Een ander aspect is mogelijke btw-problematiek. Op dit gebied kun-

nen bepaalde risico’s aanwezig zijn. Het gaat in het kader van dit 

artikel te ver om dit verder uit te werken. Voor de btw-problematiek 

bij onderwijsinstellingen in het algemeen verwijzen we u naar onze 

brochure ‘Onderwijsinstellingen en de fiscus’ die u via onze website 

(www.onderwijsaccountant.nl/publicaties-onderwijsaccountant) kunt 

downloaden.

Ten slotte
Publiek-private samenwerking biedt zeker voor het beroepsonderwijs 

een goede mogelijkheid om verbinding te leggen tussen de onderwijs-

instellingen en het bedrijfsleven en zodoende het onderwijsaanbod af 

te stemmen op de behoefte van de maatschappij. Bij het aangaan van 

een publiek-private samenwerking is het relevant dat de regels van de 

overheid op dit terrein in acht worden genomen. Dit betekent onder 

andere dat publiek geld alleen aangewend mag worden in een derge-

lijke samenwerking als dit ook voldoende toegevoegde waarde heeft 

voor het onderwijs aan de studenten. Ook is het belangrijk dat aan 

de verantwoordingsplicht voldaan wordt en dat er goede afspraken 

tussen de partijen gemaakt wordt om dit te kunnen realiseren. Wij 

adviseren u vooraf met uw accountant af te stemmen aan welke eisen 

de administratieve organisatie en interne beheersing in dit verband 

moet voldoen. •

Bij de start van een publiek-private samenwerking 
is het derhalve van belang dat vooraf een adequate 
risicoanalyse wordt gemaakt.
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