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Eén van onze medewerkers heeft een afstudeeropdracht over vermo-

gensvorming in het onderwijs uitgevoerd. In een boeiend artikel geeft 

hij de bevindingen van dit onderzoek weer. In het verlengde van het 

onderwerp vermogensvorming ligt de vraag of de middelen die de 

overheid beschikbaar stelt wel doelmatig besteed worden. Het begrip 

doelmatigheid is echter een lastig begrip. Hoe geeft u als bestuurder 

of toezichthouder hier handen en voeten aan? Ook daarover leest u 

meer in dit magazine. 

Aanwezige financiële middelen moeten goed beheerd en belegd wor-

den. U bent echter gebonden aan de strakke regels van de ‘Regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Bij de bank betaalt u rente 

over ingelegde spaargelden. Is schatkistbankieren een veilige en goede 

manier van beleggen van tijdelijk niet benodigde financiële middelen? 

Collega Leon van der Vliet zette in een gesprek met twee relaties 

van onze organisatie de voor- en nadelen van schatkistbankieren op 

een rijtje. Zij zijn enthousiast over deze mogelijkheid voor onderwijs-

instellingen!

Samenwerking is binnen het onderwijs aan de orde van de dag. 

Dit kan in de vorm van een fusie of overname. Waar moet u dan 

op letten? Ook vormen van samenwerkingen met het bedrijfsleven 

komen steeds vaker voor. In enkele artikelen lichten we de fiscale 

consequenties en de rechtmatigheidsissues van publieke-private 

samenwerking toe.

Tot slot nog een bijdrage van collega Arjen van der Plas over een 

delicaat onderwerp: Europese aanbesteding. 

Wij vertrouwen erop u met dit magazine weer van de nodige 

informatie voorzien te hebben en een passende bijdrage te leveren 

aan uw bedrijfsvoering.  �

Onderwijs in de schijnwerpers 

HET ONDERWIJS STAAT VOLOP IN DE PUBLIEKE EN POLITIEKE SCHIJNWERPERS. WORDT HET EXTRA GELD DAT 

DE OVERHEID BESCHIKBAAR STELT VOOR DE BESTRIJDING VAN ONDERWIJSACHTERSTANDEN ALS GEVOLG 

VAN DE CORONAMAATREGELEN, VOOR WERKDRUKVERLICHTING EN VERBETERING VAN DE ARBEIDSVOOR-

WAARDEN WEL VOOR HET JUISTE DOEL BESTEED?  WAAROM HEBBEN VEEL ONDERWIJSINSTELLING ZOVEEL 

GELD OP DE PLANK LIGGEN? DERGELIJKE VRAGEN PASSEREN BIJNA DAGELIJKS DE REVUE. IN DEZE UITGAVE 

VAN REEDUCATIEF NEMEN WIJ U IN EEN AANTAL ARTIKELEN OVER DEZE ONDERWERPEN MEE. 

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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IN DE ONDERWIJSSECTOR IS DOOR DE ONDERWIJSINSPECTIE EEN NIEUWE SIGNALERINGSWAARDE GEÏN-

TRODUCEERD; HET NORMATIEVE PUBLIEKE EIGEN VERMOGEN. DEZE SIGNALERINGSWAARDE IS ONTWIKKELD 

OMDAT HET BEELD IN DE POLITIEK IS ONTSTAAN DAT SPRAKE IS VAN TE VEEL VERMOGENSVORMING MET 

PUBLIEKE GELDEN. MET DEZE SIGNALERINGSWAARDE WIL DE ONDERWIJSINSPECTIE ZORGEN DAT MOGELIJK 

BOVENMATIGE PUBLIEKE EIGEN VERMOGEN ALSNOG WORDT BESTEED.

door J. (Jaap) Goossen RA MSc

| Inhoudelijk

Vermogensvorming 
in het onderwijs

Door Van Ree Accountants is onderzoek gedaan naar deze nieuwe 

signaleringswaarde. Wij onderzochten in hoeverre deze signalerings-

waarde in staat is om het bovenmatige publieke eigen vermogen terug 

te dringen. Maar vooral of deze signaleringswaarde daar beter toe in 

staat is dan de bestaande signaleringswaarden. In het onderzoek is 

data-analyse uitgevoerd op de financiële gegevens van alle onderwijs-

instellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) 

en wetenschappelijk onderwijs (wo), uitgezonderd de samenwerkings-

verbanden. De uitkomsten van deze data-analyses zijn vervolgens in 

verband gebracht met verschillende onderzoeken over dit onderwerp 

die in het verleden zijn uitgevoerd. 

Aanleiding onderzoek
In 2020 is een nieuw kengetal ontwikkeld door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de kamerbrief van 

29 juni 2020, met als onderwerp Signaleringswaarden voor mogelijk 

bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen, is dit 

kenbaar gemaakt aan de betreffende onderwijsinstellingen. In 2018 

concludeerde de Onderwijsinspectie in De financiële staat van het 

onderwijs 2017 dat de reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk 

toenemen. 

De uitkomsten van dit kengetal gaan een belangrijke rol spelen in de 

discussie of niet bestede subsidies of eigen vermogen van de onder-

wijsinstellingen, mogelijk terugbetaald moeten gaan worden aan de 

overheid. De inspectie gebruikt sinds 2020 de nieuwe signalerings-

waarden bij de beoordeling van de jaarcijfers over 2019. Ingaande 

het verslagjaar 2020 moeten de besturen zich over de hoogte van de 

reserves verantwoorden in het jaarverslag aan de hand van de nieuwe 

signaleringswaarde. Hierbij geldt het comply or explain-principe.

Doelmatig vermogensbeheer
Om nadere duiding te geven aan de kwaliteit van de nieuwe signa-

leringswaarde is van belang om helder te hebben hoe de financiële 

positie van onderwijsinstellingen wordt getoetst. Het kader van deze 

toetsing ligt vast in de rijksbegroting, waarbij doelmatig vermogens-

beheer centraal staat. De doelmatigheid van beleid wordt aangetoond 

door de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het 

beleid. ‘We spreken over doelmatigheid van beleid als het gewenste 

beleidseffect tegen zo min mogelijk kosten wordt bereikt.’

De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen hanteert de 

volgende definitie van het begrip vermogensbeheer: 

‘De verantwoordelijkheden van een onderwijsinstelling over de uit-

komst op de vraag wat de totale kapitaalbehoefte is van een instel-

ling. De totale kapitaalbehoefte is de optelling van de benodigde 

productiemiddelen voor het geven van onderwijs, aangevuld met 

transactie-, buffer- en spaarliquiditeit.’ (Commissie Vermogensbeheer 

Onderwijsinstellingen, 2009, p. 9). 

Naar het kapitaal van onderwijsinstellingen kan vanuit twee gezichts-

punten worden gekeken. Ten eerste hoeveel kapitaal onderwijsinstel-

lingen nodig hebben om de maatschappelijke taken te vervullen en 

ten tweede wat de financieringsverhouding (eigen vermogen ten 

opzichte van vreemd vermogen) moet zijn. Resumé: ‘Er is sprake van 
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Tip!

een doelmatig vermogensbeheer als met het minst nodige kapitaal 

de verwachte risico’s zijn afgedekt, maar ook onderwijs geleverd kan 

worden met de hoogst mogelijke kwaliteit.’

          
Voor uw jaarverslag: Zowel het bestuur als de toezichthouder moeten 

respectievelijk in beleid en jaarverslag verantwoording afleggen van 

de doelmatige bestedingen. Een risicoanalyse met kwantificering van 

kans x impact is hierbij onontbeerlijk! 

De berekening
De formule voor het normatieve publieke eigen vermogen, die voor 

alle besturen geldt, houdt rekening met verschillende variabelen. 

De rekenmethode bestaat uit drie onderdelen: 

De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen is dan: 

(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) + (boekwaarde resterende 

materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor * totale 

baten)1 

De omvangafhankelijke rekenfactor in de risicobuffer is groter naar-

mate de totale baten van een instelling kleiner zijn: 0,05 voor bestu-

ren met totale baten groter dan of gelijk aan € 12 miljoen. Onder de 

€ 12 miljoen loopt de rekenfactor geleidelijk op van 0,05 tot uiteinde-

lijk 0,1 bij besturen met een budget van € 3 miljoen. Voor besturen 

met totale baten onder € 3 miljoen wordt geen rekenfactor toegepast, 

maar wordt een vast risicobuffer van € 300.000 gehanteerd.

Een eerlijk vergelijk?
Vanuit de rekenmethode zijn er meerdere kanttekeningen te plaatsen 

bij elk van de onderdelen:

Gebouwen
Tussen de verschillende sectoren in het onderwijs is sprake van 

verschillende situaties ten aanzien van het eigendom van gebouwen. 

De sectoren po en vo wijken hierin af ten opzichte van de andere 

sectoren doordat de gemeente primair verantwoordelijk is voor de 

huisvesting. In de sector po is de gemiddelde boekwaarde van gebou-

wen in 2019 per leerling € 299 – in het hoger onderwijs is dit gemid-

deld € 4.041? Een prikkelende vraag voor u: ‘Is uw strategisch huis-

vestingsbeleid doelmatig?!’ In het mbo en het ho zijn de gebouwen 

veelal grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Hier wordt in 

de formule geen rekening mee gehouden. Hierdoor is het normatief 

publieke eigen vermogen voor deze sectoren veelal relatief hoog en is 

er niet snel sprake is van bovenmatig vermogen.

Verder is de waardering in de jaarrekening afhankelijk van de gekozen 

grondslagen. Zo kunnen onderwijsinstellingen ervoor kiezen om groot 

onderhoud te activeren of via een voorziening voor groot onderhoud 

te verwerken. Beide situaties komen voor in elk van de sectoren.

Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de correctiefactor van 1,27 

op (middel) lange termijn reëel is gezien de prijsontwikkelingen in de 

bouwsector en de prijsontwikkelingen van vastgoed. 

Resterende materiële vaste activa
De resterende materiële vaste activa per leerling bedroeg in het po 

gemiddeld € 821 en in het ho € 1.110. De berekening gaat ervanuit 

dat als sprake is van hogere waarde van activa, er ook meer vermo-

gen beschikbaar moet zijn om de waarderings- en vervangingsrisico’s 

op te vangen. Wanneer uw onderwijsinstelling verouderde activa in 

gebruik heeft, geeft deze rekenmethode aan dat uw organisatie moge-

lijk te veel vermogen heeft…

Risicobuffer
De risicobuffer houdt rekening met een zekere schaalgrootte – de 

vraag is of de ondergrens van € 300.000 ook toereikend is als u te 

kampen heeft met afnemende leerlingen- of studentenaantallen en 

moet reorganiseren? 

Inhoudelijk |

1 Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs geldt een andere formule.

  gebouwen overige materiële 
vaste activa  

risicobuffer+ +
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Uitkomsten onderzoek in cijfers
In het onderzoek zijn de gepubliceerde jaarcijfers van alle publieke onderwijsinstellingen onderzocht, met 

uitzondering van de samenwerkingsverbanden. Voor het jaar 2019 levert dit per sector het volgende beeld op:

Normatieve publieke eigen vermogen 2019

In de tabel is te zien dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende sectoren. Met name valt op hoeveel 

besturen binnen het po en het vo het normatieve publieke eigen vermogen overschrijden. Bij het mbo en hbo 

is daar in mindere mate tot bijna geen sprake van. Naast dat bij met name het po en het vo een aanzienlijk 

deel van de besturen het normatieve publieke eigen vermogen overschrijdt, is het ook een groot gedeelte van 

het totale eigen vermogen van deze sectoren. 

Conclusie
Duidelijk blijkt uit de vergelijking dat er tussen de sectoren grote verschillen zijn. In het po en het vo is sprake 

van een substantieel bedrag aan vermogen boven het normatieve publieke eigen vermogen, in het mbo, hbo 

en wo is daar in veel mindere mate sprake van. In de rekenmethode wordt onvoldoende rekening gehouden 

met verschillen tussen de sectoren wat betreft de eigendomssituatie van gebouwen en de waarderings-

methode van gebouwen, de wijze van financiering van gebouwen en de verwerking van groot onderhoud. 

Verschillende onderdelen van de formule zijn tegen het licht gehouden. Hierbij werd duidelijk dat voor de 

risicobuffer, die onderdeel is van de formule, onvoldoende rekening wordt gehouden met de verschillen die 

tussen de instellingen kunnen bestaan. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de formule van het normatieve publieke eigen vermogen geen eerlijk 

vergelijk is voor de verschillende sectoren. Er zijn namelijk te veel verschillen die niet meegenomen worden in 

de berekening van de signaleringswaarde. Wanneer de formule van het normatieve publieke eigen vermogen 

meer gericht zou zijn op de specifieke situatie van de verschillende sectoren en onderwijsbesturen, dan zou 

dit de eerlijkheid en daarmee de bruikbaarheid ten goede komen. 

Vervolg
De onderwijsinspectie heeft al aangekondigd dat de komende periode gebruikt wordt om de uitkomsten te 

evalueren. Gegeven de incidentele middelen die via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) incidenteel 

door de scholen worden ontvangen – is ook een analyse van de jaren 2015-2019 uitgevoerd om na te gaan 

of de signaleringswaarde door incidentele beschikkingen wordt beïnvloed. 

In de tabel op de volgende pagina is te zien dat de overschrijding van het normatieve publieke eigen vermo-

gen in de sectoren po en vo in de periode 2015-2019 gemiddeld gezien is toegenomen. In het mbo en het 

hbo is het juist andersom, daar is de overschrijding juist afgenomen. In het wo is het lastiger om daar iets 

zinnigs over te zeggen, aangezien in 2017 sprake van een flinke uitschieter was. In het wo is de overschrijding 

op totaalniveau niet aanzienlijk, die valt in het niet in vergelijking met de anderen sectoren. 

PO VO MBO HBO WO

Totaal vermogen hele sector € 2.994.851.714 € 2.265.606.210 € 2.678.662.468 € 1.579.708.907 € 3.545.350.245

Totaal vermogen boven NPEV  € 1.041.747.633 € 383.012.136 € 58.860.643 € 10.568.499 € 3.219.310

Percentage  34,78% 16,91% 2,20% 0,67% 0,05%

Totaal aantal besturen 936 281 61 34 18

Aantal besturen met EV>NPEV 615 157 8 3 2

Percentage  65,71% 55,87% 13,11% 8,82% 11,11%
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Totaal vermogen boven NPEV    

Verder valt op dat in 2019 in het po en in het vo een aanzienlijke stijging van de overschrijding is te zien. In 

2019 is een regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor het po en vo getroffen. Met deze regeling 

kwam € 150 mln. extra beschikbaar voor zowel het po als vo. Deze regeling werd verstrekt op basis van een 

vast bedrag per leerling. Deze bedragen zijn in december vervolgens uitgekeerd aan de scholen. Aangezien 

deze bedragen rijksbijdragen (lumpsum) betreffen, moesten de middelen volledig als baten worden verant-

woord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Deze regeling heeft daarmee in 2019 geresulteerd in een vermogenssprong. Tegelijkertijd doet zich de vraag 

voor of deze incidentele en laat beschikte middelen geheel de oorzaak zijn van de vermogensvorming. 

Daartoe is een nadere analyse opgesteld van de begroting en realisatie van alle onderwijsinstellingen in de 

sectoren po en vo over de periode 2015-2019. 

  

Hieruit blijkt dat de onderwijsinstellingen structureel voorzichtiger begroten.

Resumé
De berekeningsmethode van de signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen behoeft verdere 

ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben de onderwijssectoren eveneens huiswerk om de begroting beleidsrijker 

te ontwikkelen! �

Jaar PO  VO  MBO  HBO  WO  Totaal

2015 € 955.638.460 ↑ € 288.544.751 ↑ € 107.877.308 ↑ € 64.883.260 ↑ € 2.628.549 ↑ € 1.419.572.328 ↑ 
2016 € 1.003.696.530 ↑ € 302.844.380 ↑ € 88.673.921 ↓ € 22.658.769 ↓ € 2.585.386 ↓ € 1.420.458.985 ↑
2017 € 1.014.310.635 ↑ € 317.943.658 ↑ € 95.822.969 ↑ € 11.730.920 ↓ € 18.318.730 ↑ € 1.458.126.912 ↑
2018 € 965.751.331 ↓ € 318.230.354 ↑ € 103.014.018 ↑ € 11.220.230 ↑ € 1.798.754 ↓ € 1.400.014.686 ↓
2019 € 1.041.747.633 ↑ € 383.012.137 ↑ € 58.860.643 ↓ € 10.568.499 ↑ € 3.219.310 ↑ € 1.497.408.221 ↑

Begroting en realisatie PO (2015-2019)  

Jaar Begroot Resultaat Gerealiseerd resultaat

2015  €         -95.587.363   €                34.134.704 

2016  €         -49.380.000   €                74.379.884 

2017  €         -95.587.363   €               106.362.679 

2018  €         -63.834.928   €                  5.545.427 

2019  €         -72.880.213   €               188.943.634 

Begroting en realisatie VO (2015-2019)  

Jaar Begroot Resultaat Gerealiseerd resultaat

2015  €         -23.769.123   €                92.288.441 

2016  €         -37.336.094   €                46.521.226 

2017  €         -32.732.476   €                84.938.283 

2018  €           -7.947.424   €               104.350.506 

2019  €         -32.499.486   €               187.600.031
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Sterk-onderwijs is uw
partner waar het gaat om 
de planning en control in 

het onderwijs
Wij werken niet vanuit het operationele uitgangspunt van het 

jaarlijks herijken van kosten en baten, daarvoor heeft u een (al 

dan niet eigen) administratie. Sterk-onderwijs benadert planning 

en control vanuit de consistentie van strategie en beleid naar 

(meerjaren) planningen en control op alle beleidsterreinen. Dit doen 

wij omdat planning en control uw organisatie kunnen versterken.

Voor vragen, opmerkingen of ondersteuning, neem vrijblijvend 
contact op met secretariaat@sterk-onderwijs.nl of bel Micha 
Janischka (06 – 4990 2080). U kunt ook het contactformulier 
invullen op onze website.

Wij helpen u graag. Immers: samen realiseren wij Sterk-onderwijs!

Onze adviseurs en consultants zijn zeer 

ervaren en versterken uw organisatie 

vanaf het eerste contactmoment. 

Om uw doel te bereiken is inzicht in 

uw organisatiecultuur nodig, om die 

reden werken wij in beginsel vanuit 

uw locatie(s). Graag komen wij kennis 

maken, om ook uw verbeterkansen door 

te nemen.

www.sterk-onderwijs.nl

Onderwijs
 Personeel
Organisatie
 Huisvesting
Financien
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Gastartikel 
door Sterk-Onderwijs

door Micha Janischka 

E m.janischka@sterk-onderwijs.nl

T 06 4990 2080

De aanpak van Sterk-onderwijs betekent volledig maatwerk. Er zijn 

schoolbesturen die Sterk-onderwijs eenmalig, voor een project of 

structureel inzetten voor een specifieke expertise als FUWA, for-

matieproblemen, RAP-ondersteuning, organisatieadvies, financieel 

advies, spiegel voor de controller, due-diligence onderzoeken, 

concretisering van afspraken tussen bestuur en toezichthouder of 

bijvoorbeeld het schatkistbankieren zoals in dit katern opgenomen.

Veel schoolbesturen zetten Sterk-onderwijs in als vervanging, ter 

overbrugging van een periode van verandering of structureel bij 

rollen op het gebied van bedrijfsvoering van het bestuursbureau. 

Denk bijvoorbeeld aan HR-adviseur of controller. De adviseurs van 

Sterk-onderwijs zijn allen zeer ervaren en kunnen versneld oplos-

singen realiseren. Zij hechten aan de scheiding van verantwoorde-

lijkheden binnen de onderwijsorganisatie zodat de verschillende 

rollen elkaar aanscherpen, met als doel een betere bedrijfsvoering 

voor uw organisatie. 

Bij Sterk-onderwijs zal een controller in beginsel geen full-time 

invulling mogen vergen (in het PO of VO), in die situatie wordt 

veelal ook verantwoording voor de administratie door deze ‘con-

troller’ gedragen. Dat is een onwenselijke situatie, zoals een slager 

die zijn eigen vlees moet keuren. De zeer grote stichtingen in het 

PO, VO en natuurlijk MBO en HBO vormen hierop gezien het volu-

me een uitzondering. Ook zien we vaak dat HR geen verantwoor-

ding (meer) neemt of heeft inzake formatievolume en prijs waar-

door alle getallen vanuit financiën/control worden beredeneerd, 

zonder 4-ogen principe. Integrale HR-verantwoording maakt dat 

de beslissingen niet alleen betaalbaar zijn, maar ook in het belang 

van de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie. 

Een HR-adviseur kent veel gradaties. De uitvoerende rollen zijn 

veelal goed in te vullen. De sturende en beherende rollen ken-

nen vaker knelpunten. Deze vergen ervaring en een ‘witte raaf’ of 

‘schaap met vijf poten’. Veel HR-adviseurs zijn gericht op de mens, 

de kwaliteit, het welzijn en de gezamenlijke belangen. Het bedrijfs-

kundig belang vergt echter ook dat de organisatie continuïteit biedt 

als het gaat om zekerheid, betaalbaarheid en volume op korte en 

lange termijn. Adviseurs van Sterk-onderwijs kijken met een brede 

bedrijfskundige blik.

Het inzetten van een adviseur van Sterk-onderwijs, maakt hem (of 

haar) úw adviseur. U bepaalt de behoefte, hierin wordt meege-

dacht en samen met u gekomen tot een passende oplossing. 

Een aantal schoolbesturen krijgt bijvoorbeeld met een afgespro-

ken regelmaat een adviseur aan tafel om als spiegel voor CvB, 

HR-adviseur of controller te dienen. Hiermee krijgt u zicht op 

objectieve tegenbeelden voor uw eigen voornemens, de ontwik-

kelingen in ‘de markt’ en oplossingsrichtingen met richtinggevende 

adviezen. Twee of drie gesprekken per jaar vormen op deze wijze 

een forse toegevoegde waarde voor uw onderwijsorganisatie.

Ons belang is uw belang, immers: samen maken wij Sterk-

onderwijs. 

U kunt contact opnemen via de site: www.sterk-onderwijs.nl , of 

ons bellen via onderstaande telefoonnummers:

Micha Janischka adviseur/directeur 06 - 4990 2080

Babette Geurtsen secretariaat 06 - 8360 7101

STERK-ONDERWIJS LEVERT MAATWERKDIENSTVERLENING ALS STABIELE EN BETROUW-

BARE PARTNER VOOR AL UW PLANNING EN CONTROL GERELATEERDE THEMA’S. 

Graag maken we een keer een afspraak 
om te zien wat we voor uw organisatie 
kunnen betekenen.

Ondersteuning van uw Planning en 
Control op maat
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door M.A. (Marien) Rozendaal RA

Wet en regelgeving
In de diverse onderwijswetten en bekostigingsbesluiten wordt inge-

gaan op het begrip doelmatigheid. Gesteld wordt dat uit de jaar-

verslaggeving de doelmatige aanwending van de bekostiging moet 

blijken1. Het intern toezichthoudend orgaan heeft een belangrijke taak 

bij het toezicht op de doelmatige bestemming en aanwending van 

de verkregen middelen2. Verder kan de minister een onderzoek laten 

instellen naar de doelmatige besteding van middelen. Als blijkt dat 

middelen evident niet doelmatig zijn besteed, dan kan de minister 

overgaan tot het korten op de bekostiging3.Helaas geeft de wet- en 

regelgeving nauwelijks nadere duiding aan het begrip ‘doelmatigheid’ 

– enkele uitzonderingen daargelaten4. Hiermee blijft het onduidelijk 

wanneer een uitgave als ondoelmatig moeten worden aangemerkt. 

De Inspectie van het Onderwijs waagt zich over het algemeen ook 

niet aan een oordeel over de doelmatige besteding van de bekosti-

ging. In haar vierjaarlijkse onderzoeksrapporten neemt zij standaard 

de volgende zinsnede op: ‘Wij geven geen oordeel over de financiële 

doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk aanleiding toe is’. 

Doelmatige besteding van middelen
Doelmatigheid is een subjectief begrip. Wat de één doelmatig vindt, 

is in de ogen van een ander verkwisting van geld. Doelmatigheid 

houdt in dat op een efficiënte wijze de doelstellingen van de onder-

wijsinstelling zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Doelmatigheid 

is niet primair een kwestie van zo min mogelijk middelen besteden. 

Doelmatigheid is een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen de 

realisatie van de doelstellingen en de middelen die besteed worden 

om deze doelstellingen te verwezenlijken. Als het uw doelstelling 

is om een hoog kwaliteitsniveau te realiseren, dan zullen hier ook 

extra middelen voor nodig zijn en kunnen deze extra middelen heel 

doelmatig zijn. 

DOELMATIGE BESTEDING VAN VERGOEDINGEN EN SUBSIDIES IS ZOWEL EEN ACTUEEL ALS EEN LASTIG 

ONDERWERP. TWEEDE KAMERLEDEN STELLEN HIER REGELMATIG VRAGEN OVER, WAARBIJ DE CENTRALE 

VRAAG IS: WORDT HET GELD DAT DE OVERHEID VERSTREKT WEL BESTEED AAN HET DOEL WAARVOOR HET 

BESTEMD IS? BINNEN DE BESTUREN EN RADEN VAN TOEZICHT VAN DE SCHOLEN ZELF LEEFT DE VRAAG: 

HOE WETEN WE OF DE MIDDELEN DIE WE ONTVANGEN DOELMATIG BESTEED ZIJN? EN LAST BUT NOT LEAST 

LEGT DE OVERHEID EEN KOPPELING TUSSEN DE DOELMATIGE BESTEDING VAN MIDDELEN EN VERMOGENS-

VORMING BINNEN ONDERWIJSINSTELLINGEN. IN DIT ARTIKEL GAAN WE DIEPER IN OP HET ONDERWERP 

DOELMATIGHEID EN GEVEN WE ENKELE HANDVATTEN HOE HIERMEE OMGEGAAN KAN WORDEN.

Doelmatigheid

1 Art. 171 1b WPO, Art. 103 lid 1b WVO, Art. 2.5.3 lid 2 WEB en Art. 2.9 lid 1 WHO
2 Art. 17c lid 1c WPO, art. 24e1 lid 1c WVO, Art. 9.1.4 lid 3e WEB en Art. 9.8 lid 1f WHO.
3 Art. 175 lid 4 WPO, Art. 103a3 lid 4 WVO, art. 2.5.9 lid 2 WEB en Art. 2.9 lid 3 WHO.
4 In Art. 2.5.3 van de WEB wordt wel het volgende vermeld: ‘Van niet doelmatige aanwending van de rijksbijdrage is in ieder geval sprake voor  

  zover bedragen daaruit worden aangewend voor het op enigerlei wijze compenseren van de studenten of vavo-studenten voor les- en cursus-

  geld of examengeld.’ In de WHO staat een soortgelijke bepaling in Art. 7.48 lid 5.
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Doelmatige inzet van middelen betekent naar onze mening dat:

1. de middelen worden ingezet voor het doel waarvoor deze 

bestemd zijn. Deze doelen dienen geconcretiseerd te worden;

2. de wijze waarop de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd 

moeten worden is vastgelegd in een duidelijk en adequaat beleid 

en is onderdeel van het strategisch beleidsplan;

3. de vertaling van het beleid naar de inzet van middelen in de 

meerjarenbegroting eenduidig is; 

4. de daadwerkelijke inzet van deze middelen en de realisatie van 

de doelstellingen wordt gemonitord; 

5. het beleid periodiek wordt geëvalueerd en dat het beleid en de 

daarop gebaseerde (meerjaren)begroting waar nodig wordt 

bijgesteld.

Visie van de Onderwijsinspectie op doelmatigheid
In een weblog van enkele jaren geleden gaat Jos Verkroost van de 

Inspectie van het Onderwijs in op het begrip doelmatigheid. Hij geeft 

aan dat het nader duiden van het begrip doelmatigheid door het te 

voorzien van indicatoren en normen principieel onmogelijk is. Het 

begrip doelmatigheid is een open bepaling. Zodra een doelmatig-

heidseis heel concreet wordt geformuleerd, is het eigenlijk meteen 

een wettelijk voorschrift en kan er in het kader van de rechtmatigheid 

naar gekeken worden. 

Voor het identificeren van ondoelmatigheid stelt de inspectie vijf 

vragen:

 1. Passen de uitgaven binnen het onderwijsdoel?

 2. Is er een zakelijk belang?

 3. Is er gepaste soberheid?

 4. Zijn er voor kosten gemotiveerde keuzes gemaakt?

 5. Zijn de kosten proportioneel in relatie tot de activiteiten?

Als op één van deze vragen een negatief antwoord gegeven wordt, 

dan kan nader onderzoek gewenst zijn. De inspectie benadert doel-

matigheid in alle gevallen vanuit het beginsel dat er een goed even-

wicht moet zijn tussen de onderwijskwaliteit en een verantwoorde 

inzet van middelen. Zoals eerder gesteld waagt de inspectie zich in 

haar onderzoeksrapporten vrijwel nooit aan een oordeel over de doel-

matigheid. Zelfs in het rapport over het handelen van het bestuur van 

het Haga Lyceum, dat door de inspectie als wanbeheer werd aange-

merkt, waagt de inspectie zich niet aan een expliciet oordeel over de 

doelmatige besteding van de middelen. Zij beperkt zich in dit rapport 

tot de rechtmatigheid. Wel merkt zij op dat de intern toezichthouder 

meer verantwoording moet afleggen over de doelmatigheid in haar 

jaarverslag. 

Bovenmatig vermogen
Doelmatigheid wordt door de overheid ook gekoppeld aan het creëren 

van bovenmatige reserves. Het aanhouden van bovenmatige reserves 

wordt gezien als in strijd met de eis om rijksmiddelen in te zetten 

voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Met andere woorden, ze zijn 

niet bedoeld om onnodig op de plank te laten liggen.

Om mogelijk bovenmatige reserves te detecteren heeft het ministerie 

in 2020 nieuwe signaleringswaarden geïntroduceerd. Bij deze signa-

leringswaarde wordt rekening gehouden met de financiering voor de 

vervanging van gebouwen en terreinen en overige materiële vaste 

activa en met een buffervermogen. Voor samenwerkingsverbanden 

gelden andere signaleringswaarden5. 

De inzet van bovenmatige reserves vereist een bestedingsplan. Voor 

het opstellen hiervan is het (college van) bestuur verantwoordelijk. 

Dit bestedingsplan dient geen opzichzelfstaand plan te zijn, maar 

dient onderdeel te zijn van het totale beleid van de instelling en te 

passen binnen de doelstellingen die de instelling zich gesteld heeft. 

Het toezichthoudend orgaan toetst het bestedingsplan aan de 

uitgangspunten van het beleid, waarbij zij nagaat of de inzet van 

de bovenmatige reserves passend is in het licht van de geformuleerde 

doelstellingen van de instelling. Het toezichthoudend orgaan keurt 

het plan goed.

Planvorming, monitoring en verantwoording
De doelmatige besteding van de middelen is een gezamenlijke inspan-

ning van de diverse gremia binnen een instelling. Ook de onderwijs-

raad heeft in het verleden aanbevelingen gedaan om het doelmatig-

heidsbesef op alle niveaus in het onderwijs te bevorderen, onder meer 

door het inzicht geven in de kosten.

De doelstellingen van de instelling en de uitwerking daarvan in con-

crete beleidsvoornemens in het strategisch beleidsplan vormen het 

vertrekpunt voor het beleid. Vervolgens vindt de vertaling van de 

beleidsvorming naar middelen plaats in de meerjarenbegroting. Met 

andere woorden, een duidelijke koppeling tussen beleid en middelen 

in een beleidsrijke begroting is onmisbaar om tot een doelmatige 

inzet van middelen te komen. Doelmatigheid is immers een zo 

optimaal mogelijk evenwicht tussen de realisatie van de doelstellingen 

en de middelen die ingezet worden. De meerjarenbegroting dient 

dan ook beleidsrijk te zijn.

5 Samenwerkingsverbanden mogen in principe maximaal 3,5% van de bruto baten met een minimum van € 250.000 aan reserves aanhouden.
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Door het jaar heen zullen de uitgaven gemonitord worden. De budget-

houders leggen verantwoording af aan het bestuur. Dit betreft zowel 

een inhoudelijke als een financiële verantwoording. Hierbij is een 

goed inzicht in de geleverde prestaties en de gemaakte kosten per 

kostenplaats/kostendrager noodzakelijk. De financiële systemen 

dienen zodanig ingericht te zijn dat deze informatie voorhanden en 

betrouwbaar is. Aan de hand van managementrapportages legt het 

bestuur aan het toezichthoudend orgaan verantwoording af van het 

gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel. 

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde 

beleid en de doelmatige besteding van de middelen. Hier zal ook weer 

de koppeling tussen de doelstellingen in het beleid en de bestede 

middelen gelegd moeten worden.

Benchmarking
Benchmarking kan helpend zijn om vast te stellen of een organisa-

tie doelmatig werkt. Hier is echter een kritische beoordeling op zijn 

plaats. De instellingen maken immers verschillende keuzes over de 

wijze waarop zij hun middelen inzetten en die zijn, als het goed is, 

gebaseerd op hun doelstellingen en de uitwerking daarvoor in het 

beleid. 

Toezicht op doelmatigheid
Op basis van de door het bestuur afgelegde periodieke verantwoor-

ding in de tussentijdse managementrapportages zal het toezichthou-

dend orgaan toetsen of binnen de afgesproken beleidskaders qua 

doelmatigheid geopereerd wordt. Als niet binnen de beleidskaders 

geopereerd wordt, zal het toezichthoudend orgaan het bestuur de 

opdracht geven om de uitvoering van het beleid bij te sturen. 

Regelmatig bereiken ons vragen hoe dit vorm gegeven kan worden. 

Hierbij is essentieel dat vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden 

over de invulling van het begrip doelmatigheid bij de instelling. Het 

intern toezichthoudend orgaan zal moeten toetsen of de gestelde 

doelen behaald worden en of binnen de financiële kaders gebleven 

wordt. Het is hierbij belangrijk dat het toezichthoudend orgaan het 

goede gesprek over doelmatige besteding van de middelen met het 

bestuur voert. In het verslag van het toezichthoudend orgaan legt zij 

verantwoording af over de wijze waarop zij het toezicht op de doel-

matige besteding heeft vormgegeven en wat de bevindingen uit het 

toezicht hierop zijn. �
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MARGARETH RUNDERKAMP IS DIRECTEUR-BESTUURDER 

VAN STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOLENDAM 

(SKOV). SKOV IS EEN STICHTING DIE ACHT BASISSCHOLEN, 

EEN SCHOOL VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS EN EEN 

BREDE MIDDELBARE SCHOOL EXPLOITEERT. MARGARETH 

GEEFT IN DIT INTERVIEW HAAR VISIE OP ONTWIKKELINGEN 

IN HET ONDERWIJS EN GAAT DAARBIJ OOK IN OP DE 

VERMOGENSVORMING.  

SKOV 
Stichting Katholiek 
Onderwijs Volendam
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Kunt u kort iets vertellen over SKOV en 
de uitdagingen waar uw organisatie voor 
staat?
‘De SKOV is een stichting voor katholiek onderwijs met negen basis-

scholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onder-

wijs. Alle scholen zijn gelegen in Volendam en zijn stevig geworteld 

in de lokale samenleving. De organisatie staat op dit moment voor 

een tweetal grote uitdagingen. Zo zorgt krimp in de regio voor 

teruglopende leerlingaantallen en dus ook voor teruglopende inkom-

sten. Het is een uitdaging om de organisatie mee te laten bewegen 

met de krimp en tegelijkertijd onze onderwijskwaliteit en onze goede 

resultaten te waarborgen. De andere uitdaging is hoe we het onder-

wijs laten doorontwikkelen van het leerstofjaarklassensysteem met 

een traditioneel aanbod naar een meer toekomstbestendig model met 

ruimte en aandacht voor verschillende onderwijsvragen.’

Vermogensvorming is een actueel 
thema. Het ministerie ontwikkelde 
een nieuwe signaleringswaarde: 
het normatief publiek eigen vermogen. 
Hoe kijkt u daartegenaan?
‘Het onderwijs wordt volledig met publieke middelen gefinancierd. 

Ik vind het dan ook geheel terecht dat de overheid de inzet daarvan 

monitort en ervoor waakt dat er te veel geld op de plank belandt. De 

nieuwe signaleringswaarde vind ik echter wel heel strak naar beneden 

afgesteld. In de tijd van het declaratiemodel was er voor de over-

heid sprake van een open-einde-financiering waarbij de risico’s bij 

het ministerie lagen. Sinds de invoering van de Lumpsum krijgen de 

besturen een vast budget en liggen de risico’s bij de schoolbesturen. 

Er moet voldoende buffer zijn om deze risico’s op te kunnen vangen. 

Zaken zoals onder andere krimp, verhoging pensioenlasten en cao-

ontwikkelingen liggen nu volledig op het bordje van de schoolbestu-

ren. Thema’s als ventilatie, duurzaamheid en vergroening vragen om 

investeringen die nog geen deel uitmaken van de bekostigingssyste-

matiek. Ook om deze te kunnen realiseren en in de toekomst te kun-

nen onderhouden is een buffer nodig.’ 

Wat doet uw organisatie eraan om 
bovenmatig vermogen te voorkomen?

‘In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in kleine groepen, digitale 

leermiddelen en andere voorwaarden om goed onderwijs te kunnen 

bieden. We investeren in de onderwijsomgeving door het herinrich-

ten van de speelpleinen, nieuw meubilair, schoolbibliotheken en 

uitdagende leerhoeken in de onderbouw. Daarnaast investeren we 

in de pijlers van ons Koersplan zoals talentontwikkeling. Vanuit het 

vermogen worden middelen vrijgemaakt voor het aanstellen van 

vakdocenten muziek en bewegingsonderwijs en voor een gevarieerd 

aanbod op het gebied van cultuur. Ook voor de ontwikkeling van 

Digitale Geletterdheid en Burgerschapsonderwijs wordt ondersteuning 

beschikbaar gesteld vanuit het vermogen.’ 

Hoe ziet u de relatie tussen vermogens-
vorming en risicomanagement?

‘Periodiek doen wij een risicoscan, enerzijds intern door gesprekken in 

de organisatie waarbij de controller en de hr-medewerker betrokken 

zijn, anderzijds door een extern bureau de risico’s voor onze organisa-

tie in kaart te laten brengen. Op basis daarvan wordt een inschatting 

gemaakt van de benodigde buffer en de financiële ruimte die nodig is 

om de risico’s op te vangen.’ 

Hoe ervaart u het gesprek met de 
Onderwijsinspectie over dit onderwerp?

‘In het gesprek dat wij hebben gevoerd met de inspectie ligt de 

nadruk op planvorming. Welke risico's signaleert de organisatie en 

wat is er nodig aan vermogen om deze risico's af te dekken? Welke 

plannen heeft het bestuur om het surplus in te zetten? Deze plannen 

moet je ook aanleveren en die worden echt kritisch doorgesproken. 

Tot nog toe heb ik de gesprekken met de inspectie als constructief 

ervaren met respect voor ieders verantwoordelijkheid in deze.’

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

‘Wij werken sinds een jaar samen met Van Ree Accountants en dit 

naar grote tevredenheid. Met hun gedegen vakkennis, actuele infor-

matie en een scherpe blik lukt het ons om de financiële organisatie 

nog verder te verbeteren en nog doelbewuster te werken aan onze 

financiële positie.’ �
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We investeren in de 
onderwijsomgeving door 
het herinrichten van de 
speelpleinen, nieuw meu-
bilair, schoolbibliotheken 
en uitdagende leerhoeken 
in de onderbouw.

“
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Kies met 
Dyade voor de 
beste bedrijfsvoering

• Financiële, personele en salarisadministratie

• Advies over  o.a. financiën, P&O, 
   juridische zaken en AVG

• Maatwerk voor uw organisatie

• Opleidingen

• De nieuwste geïntegreerde 
   software en systemen

• Inkoopvoordeel

• Vaste, deskundige 
   contactpersonen

Uw partner achter het primaire proces | www.dyade.nl

www.dyade.nl
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In dit artikel gaan wij in op de cafetariaregeling, wat de regeling 

inhoudt en hoe deze het beste ingericht kan worden om maximaal 

voordeel voor werkgever en medewerker  te bewerkstellingen. 

De cafetariaregeling
Met een cafetariaregeling kan een medewerker belast brutoloon 

uitruilen voor onbelaste netto vergoedingen. Hierdoor bespaart de 

medewerker de loonheffingen op het brutoloon, gemiddeld zo’n 40%. 

De werkgever bespaart sociale premies op het uitgeruilde bedrag, 

gemiddeld zo’n 15%.

De meest bekende uitruildoelen zijn een vergoeding voor een fiets en 

de vakbondscontributie. Deze staan ook in de (onderwijs)cao. Maar 

wat kan er nog méér? Wat kan een werkgever zijn medewerker nog 

meer aanbieden met de Dyade-cafetariaregeling naast die fiets of 

e-bike? Een greep uit de mogelijkheden:

 - bedrijfsfitness;

 - contributie van personeels- en/of (vrijwillige) deelname aan  

  beroepsvereniging;

 - mobiele ICT-apparatuur (zoals een laptop, IPad, mobiele 

  telefoon);

 - waardebonnen of cadeaubonnen (weekendje weg, bol.com etc.);

 - laadpaal voor een elektrische auto.

Meer uitruil, meer voordeel
De werkgever kan ieder jaar opnieuw besluiten de cafetariaregeling 

uit te breiden of aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van 

zijn medewerkers. Hoe meer er uitgeruild wordt binnen de cafetaria-

regeling, des te meer voordeel dit in beginsel oplevert, zowel voor 

medewerkers als de werkgever. Samengevat zijn de voordelen van 

een optimaal benutte cafetariaregeling:

• aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor uw medewerker;

• netto voordeel voor medewerkers;

• aantrekkelijk werkgeverschap voor nieuw aan te trekken 

medewerkers;

• significante kostenvermindering van sociale premies.

Aandachtspunten
De vergoedingen binnen de cafetariaregeling worden geboekt ten 

laste van de zogenaamde fiscaal vrije ruimte. Deze vrije ruimte is 

beperkt tot ca. 1,5 tot 3% van de totale brutoloonsom. Overschrijding 

kost de werkgever 80% extra belasting. De belastingdienst houdt hier 

toezicht op. Werkgevers kunnen zich beschermen tegen overschrijding 

van de vrije ruimte met een op maat gemaakte cafetariaregeling, 

waarin duidelijk grenzen staan aangegeven. 

De cafetariaregeling is een fiscaal georiënteerde regeling. Fiscaal ver-

andert er elk jaar wel iets. Er moet dus gelet worden op deze details, 

zodat de regeling blijft voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving. 

Wanneer medewerkers niet of onvoldoende van de cafetariaregeling 

op de hoogte zijn, lopen zij en hun werkgevers voordelen mis. Het is 

daarom van belang de cafetariaregeling ieder jaar opnieuw onder de 

aandacht te brengen van alle medewerkers.

Dyade P&O Advies verzorgt de cafetariaregelingen voor vele schoolbe-

sturen op maat en staat ook u graag bij met raad en daad. Bij vragen 

of voor meer informatie over de cafetariaregeling kunt u contact 

opnemen met Gamze Bugday, junior adviseur P&O via gamze.bugday

@dyade.nl, tel. 06 57208279, of Ronald van Rooijen, senior adviseur 

P&O via ronald.van.rooijen@dyade.nl, tel. 06 51097257. �

Cafetariaregeling: 
eenvoudig fiscaal voordeel
DE CAFETARIAREGELING IS ZOWEL VOORDELIG VOOR DE WERKGEVER ALS VOOR DE MEDEWERKER. DE 

REGELING BIEDT DE (POTENTIËLE) WERKNEMER EEN AANTREKKELIJK ARBEIDSVOORWAARDENPAKKET, 

GEEFT DE ORGANISATIE GERICHTE ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN EN BESPAART PERSONEELSKOSTEN. 

E gamze.bugday@dyade.nl / ronald.van.rooijen@dyade.nl

T 06 57 20 82 79 / 06 51 09 72 57 

door Gamze Bugday en Ronald van Rooijen 
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Beroeps- en praktijkvorming in het mbo en hbo
Het komt regelmatig voor dat onderwijsinstellingen in samenwerking 

met commerciële partijen een aparte bv oprichten. Vanuit deze bv 

geeft de onderwijsinstelling het beroeps- en praktijkvorming nader 

invulling. Neem de volgende situatie:

Onderwijsinstelling A richt een aparte bv op en houdt 100% van de 

aandelen. Het bestuur van de bv is in handen van A. In deze bv geeft 

zij door middel van de exploitatie van een restaurant invulling aan 

de beroeps- en praktijkvorming. Leerlingen van de onderwijsinstel-

ling runnen onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van A het 

restaurant. A belast daarom kosten door aan de bv vanwege onder 

andere het ter beschikking stellen van haar eigen personeel. Voor het 

management van de bv wordt gebruik gemaakt van de externe exper-

tise van partij B. Partij B verstuurt hiervoor facturen met btw aan de 

bv. Per saldo maakt de bv jaarlijks winst.

Welke aandachtspunten spelen hierbij 
voor de btw en vpb zoal een rol?

IN HET ONDERWIJS WORDT OP HEEL VERSCHILLENDE MANIEREN SAMENGEWERKT. NIET IN DE LAATSTE 

PLAATS SPEELT FISCALITEIT HIERBIJ EEN BELANGRIJKE ROL. DE PRAKTIJK LEERT DAT REGELMATIG ACHTERAF 

DISCUSSIE ONTSTAAT OVER DE FISCALE GEVOLGEN VAN DEZE SAMENWERKING. IN DIT ARTIKEL WORDT 

NADER INGEGAAN OP EEN AANTAL IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK REGELMATIG VOORKOMENDE SAMENWER-

KINGSVORMEN. DIT WORDT AAN DE HAND VAN ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN GEÏLLUSTREERD. DAARBIJ IS 

IN HET BIJZONDER AANDACHT VOOR DE RISICO’S OP HET GEBIED VAN BTW EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 

(VPB) EN AAN DE EVENTUELE MOGELIJKHEDEN OM DEZE RISICO’S TE BEPERKEN.

Samenwerking in het 
onderwijs en enkele fiscale 
aandachtspunten

Onderwijsinstelling A Partij B

BV

100%
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Vpb
Een bv is gelet op de rechtsvorm vpb-plichtig. Over de winst moet vpb 

worden afgedragen. Het is van belang dat het resultaat binnen de bv 

op zakelijke gronden wordt vastgesteld. Bij de doorbelasting van kos-

ten vanuit de onderwijsinstelling is dit een belangrijk aandachtspunt.

Vanuit fiscaal perspectief is een interessante vraag of het oprichten 

van een aparte bv wel wenselijk is. Als de onderwijsvrijstelling voldoet 

aan de voorwaarden van de vpb-onderwijsvrijstelling kan vpb-heffing 

eenvoudig worden voorkomen door de activiteit niet te verzelfstan-

digen. Dit is het geval als de onderwijsinstelling voor 90% of meer 

onderwijsactiviteiten verricht en het onderwijs voor 70% of meer 

wordt bekostigd. In dat geval wordt het resultaat (ongeacht hoe groot) 

van het restaurant niet belast met vpb. 

Btw
Belangrijk is allereerst om de btw-positie van de bv helder te krijgen. 

Het verstrekken van spijzen en dranken is in hoofdregel belast met 

btw. De hieraan toerekenbare btw op inkopen en kosten is dan volle-

dig aftrekbaar. Daardoor kan mogelijk een situatie van btw-teruggave 

ontstaan omdat de btw op de kosten 21% zal bedragen en de btw 

op de omzet van het restaurant grotendeels onder het lage btw-tarief 

van 9% valt.

Doorbelasting van kosten door de onderwijsinstelling aan de bv moet 

in hoofdregel plaatsvinden met 21% btw. Deze btw is dan bij de bv 

vervolgens wel aftrekbaar. Btw kan echter achterwege blijven als 

sprake is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Hiervan 

is sprake als de onderwijsinstelling en de bv zijn aan te merken als 

btw-ondernemer en in voldoende mate met elkaar zijn verweven op 

de volgende gebieden:

a. financieel;

b. organisatorisch; en

c. economisch.

In deze specifieke situatie wordt naar onze mening voldaan aan deze 

voorwaarden. Zowel de onderwijsinstelling als de bv verrichten los 

van elkaar btw-belaste prestaties en zijn dus beiden aan te merken 

als btw-ondernemer. Ook is er volgens ons voldoende verwevenheid 

op alle deelgebieden. Als enig aandeelhouder heeft de onderwijs-

instelling immers doorslaggevende financiële zeggenschap in de 

bv. Het bestuur van de onderwijsinstelling en de bv is daarnaast in 

gezamenlijke handen waardoor ook sprake lijkt te zijn van voldoende 

organisatorische verwevenheid. Ten slotte lijkt ook aannemelijk dat 

sprake is van voldoende economische verwevenheid daar de bv 

specifiek is opgezet vanuit de wens het praktijkonderwijs hierdoor 

invulling te geven. Desondanks lijkt het raadzaam in vooroverleg te 

treden met de Belastingdienst. In de praktijk zien wij regelmatig dat 

de Belastingdienst de discussie zoekt omtrent de mate van verweven-

heid. 

De fiscale eenheid omzetbelasting komt op twee manieren tot stand:

1. Van rechtswege; de leden van de fiscale eenheid zijn dan niet 

hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-schulden; of

2. Via een (op verzoek) door de Belastingdienst afgegeven beschik-

king die voor bezwaar vatbaar is. Leden van de fiscale eenheid 

zijn in dat geval wel hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-

schulden.

wordt de vorming van een fiscale eenheid omzetbelasting over wogen, 

dan is het raadzaam dat partijen dit vooraf voldoende (laten) toetsen 

of aan alle voorwaarden van een fiscale eenheid wordt voldaan. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van statuten. Vooroverleg 

met de Belastingdienst kan, afhankelijk van de specifieke situatie, 

wenselijk zijn. 

De schoonmaak-bv
Onderwijsinstellingen besluiten regelmatig tot de oprichting van een 

schoonmaak-bv waarbij wordt samengewerkt met een commerciële 

partij in de schoonmaakbranche. We nemen als voorbeeld de vol-

gende situatie:

Onderwijsinstelling A richt samen met partij B een schoonmaak-bv op. 

A. houdt 51% van de aandelen, B houdt 49% van de aandelen. A en 

B zijn gezamenlijk bestuurder van de schoonmaak-bv. De bv verricht 

haar schoonmaakdiensten voor 50% aan A en voor de overige 50% 

aan derden. De onderwijsinstelling verricht zelf ook btw-belaste pres-

taties vanwege detachering van personeel. 

Dit artikel is niet aan te merken als een algemeen geldend fiscaal 

advies waaraan rechten kunnen worden ontleend voor uw eigen 

onderwijsinstelling. De inhoud van dit artikel leert dat het altijd raad-

zaam is in uw specifieke situatie fiscaal advies in te winnen.

Advies:

Onderwijsinstelling A Partij B

BV

51% 49%
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Vpb
De bv is gelet op de rechtsvorm vbp-plichtig. De oprichting van een 

schoonmaak-bv is vaak een weloverwogen keuze omdat schoonmaak-

personeel bewust op de loonlijst van de bv wordt geplaatst. Van toe-

passing van de vpb-onderwijsvrijstelling wordt dan afgezien dan wel is 

gelet op de wijze van samenwerking niet mogelijk. 

Btw
De bv dient bij de vergoeding voor de schoonmaakdiensten in 

hoofdregel 21% btw in rekening te brengen aan A. Deze btw is niet 

aftrekbaar en werkt dus kostprijsverhogend voor A. Een fiscale een-

heid omzetbelasting tussen A en de bv kan dit oplossen. Is dit in deze 

situatie de oplossing?

A en de bv en zijn beiden aan te merken als btw-ondernemer. A en 

de bv zijn naar verwachting voldoende financieel verweven omdat 

A doorslaggevende zeggenschap heeft in de bv. A en de bv zijn ook 

voldoende economisch verweven daar de bv 50% van haar schoon-

maakdiensten ten behoeve van A verricht. Het probleem is echter 

gelegen in het feit dat A en B samen bestuurder zijn van de bv. Wij 

zien in de praktijk dat in dit soort situaties de Belastingdienst hiermee 

niet akkoord gaat. Er kan immers onvoldoende worden beargumen-

teerd dat voor A en de bv sprake is van een centrale, gezamenlijke 

leiding dan wel dat de leiding van de bv feitelijk ondergeschikt is aan 

de leiding van A. Het enkele feit dat A 51% van de aandelen bezit is 

daartoe niet beslissend. 

In deze situatie kan worden overwogen om A als enig bestuurder van 

de bv aan te merken waardoor ook sprake is van voldoende organisa-

torische verwevenheid. 

bovengenoemde schoonmaakstructuur via een fiscale eenheid btw 

komt regelmatig voor. Discussie achteraf met de Belastingdienst is 

soms niet uit te sluiten. Btw-naheffing met terugwerkende kracht 

over een periode van vijf jaren is dan niet uitgesloten. 

Onderwijsinstellingen doen er goed aan de structuur bij een 

schoonmaak-bv tegen het licht te houden. Voldoende toetsing of aan 

alle voorwaarden van verwevenheid wordt voldaan is een must!

Samenwerking in de vorm van gezamenlijke inzet van 
personeel
Onderwijsinstellingen lenen regelmatig tegen vergoeding personeel 

uit aan andere (onderwijs)instellingen waardoor kennis wordt gedeeld. 

Het uitlenen personeel is in hoofdregel belast met 21% btw. 

Onder strikte voorwaarden is het uitlenen van personeel echter 

vrijgesteld van btw, bijvoorbeeld om dat sprake is van een nauw met 

het onderwijs samenhangende dienst. Eenvoudigheidshalve verwijzen 

wij graag naar het meest recente beleidsbesluit dat ingaat op het 

ter beschikking stellen van personeel en de btw-gevolgen: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041774/2018-12-29.

Als een btw-vrijstelling niet mogelijk blijkt, is de overeenkomst 

kosten voor gemene rekening wellicht de oplossing. In de onder-

wijspraktijk wordt regelmatig hiervoor gekozen. Maar let op, aan de 

overeenkomst kosten voor gemene rekening zijn strikte voorwaarden 

verbonden. Eén en ander is toepasbaar indien:

 1. de kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende 

  partijen;

 2. de kosten worden in eerste instantie door één van hen betaald;

 3. de kosten worden voor het werkelijke bedrag omgeslagen over 

  de deelnemende ondernemers;

 4. de kosten worden volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel  

  over de bedoelde ondernemers omgeslagen; en

 5. het risico van die kosten gaat alle betrokkenen volgens de 

  overeengekomen verdeelsleutel aan.

Met name de vierde voorwaarde leidt in de onderwijspraktijk regelma-

tig tot discussie. De Belastingdienst stelt namelijk strikte voorwaarden 

aan de te hanteren verdeelsleutel. Die moet vooraf zijn overeenge-

komen en vaststaand. De verdeelsleutel kan alleen worden gewijzigd 

als er partijen toetreden dan wel uittreden. Een overeenkomst sluiten 

voor bijvoorbeeld een jaar en vervolgens elk jaar verlengen is dus 

geen optie! 
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als partijen een overeenkomst kosten voor gemene rekening overwe-

gen, is van belang dat partijen zich willen conformeren aan de vaste 

verdeelsleutel en hun afspraken schriftelijk vastleggen. Het is raad-

zaam dat partijen bij het opstellen van de overeenkomst fiscaal advies 

inwinnen. Het nadeel van een vooraf vaststaande verdeelsleutel kan 

ertoe leiden de extra btw te accepteren. 

Het centraliseren van werkzaamheden in het kader van 
kostenefficiency (koepel)
Binnen het onderwijs wordt soms, bijvoorbeeld vanwege kostenre-

ductie, de keuze gemaakt bepaalde werkzaamheden in een afzon-

derlijke stichting te centraliseren. Denk bijvoorbeeld aan Regionale 

Transfercentra in het primair onderwijs of shared service centers. De 

stichting fungeert dan als een koepel voor de bij de stichting aange-

sloten schoolbesturen. De schoolbesturen betalen een vergoeding 

voor de diensten die zij van de koepel afnemen. Ter illustratie:

Vpb
De koepelstichting is vrijgesteld van vpb als de fiscale winst per jaar 

niet meer bedraagt dan € 15.000 of € 75.000 over het jaar en de vier 

daaraan voorafgaande jaren. Wordt aan deze voorwaarden niet vol-

daan dan is de stichting vpb-plichtig. 

Btw
De btw kent voor bovengenoemde situatie de zogenaamde koepelvrij-

stelling. Deze btw-vrijstelling geldt specifiek voor partijen die vanuit effi-

ciencyoogpunt willen samenwerken maar waarbij de btw kostprijsverho-

gend uitwerkt. De voorwaarden voor de koepelvrijstelling zijn als volgt:

 1. De aangesloten partijen verrichten btw-vrijgestelde prestaties of  

  zijn geen btw-ondernemer;

 2. De door de koepel verrichtte diensten zijn rechtstreeks nodig  

  voor de door de deelnemers aan derden verrichte (vrijgestelde)  

  prestaties;

 3. De koepel vordert slechts terugbetaling van de deelnemer naar  

  rato van het precieze aandeel in de uitgaven van de koepel; en

 4. De diensten van de koepel leiden niet tot ernstige concurrentie 

  verstoring ten opzichte van commercieel opererende onderne- 

  mers.

De voorwaarden van de koepelvrijstelling worden zeer strikt door 

de Belastingdienst uitgelegd. Bijvoorbeeld een vaste bijdrage van 

deelnemers leidt er al snel toe dat niet wordt voldaan aan de 3e 

voorwaarde. Diensten in de vorm van bijv. financieel-administratie 

dienstverlening of het uitlenen van personeel voldoen niet aan de 4e 

voorwaarde. Gelet op de 3e voorwaarde is het dan ook niet voor de 

hand liggend dat een koepel jaarlijks een overschot presenteert in 

haar jaarrekening.

de koepelvrijstelling is een prima middel om btw-druk te vermijden. 

Btw-vrijstellingen worden strikt uitgelegd. Regelmatig leidt de koepel-

vrijstelling tot discussie met de Belastingdienst. Als wordt geopteerd 

voor de koepelvrijstelling doen partijen er verstandig aan dit fiscaal te 

laten toetsen. 

Tot slot
Elke samenwerkingsvorm in het onderwijs kent specifieke fiscale 

aandachtspunten. Het is raadzaam uw samenwerkingsvorm fiscaal 

te laten toetsen zodat achteraf onnodig discussie wordt voorkomen. 

Als fiscaal specialist kennen wij de onderwijssector en zijn u hierbij 

graag van dienst. Hebt u naar aanleiding van dit artikel een vraag? 

Neem dan gerust contact met ons op via avdbok@vanreeacc.nl of 

0343-415940. �

Koepelstichting

A B C D
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De verantwoordelijkheden en werkzaamheden van schoolleiders veranderen. 
Naast het borgen van de kwaliteit van het onderwijs, worden schoolleiders steeds 
vaker integraal verantwoordelijk, ook voor HR. Bepaalde taken en verantwoor
delijkheden die eerst bij de afdeling HRM of de HRadviseur lagen, schuiven nu 
door naar schoolleiders. Dit vraagt om meer kennis en expertise van een school
leider op zeer uiteenlopende resultaatgebieden. 

Aandacht hebben voor de onderwijskwaliteit én voor HRM, hoe doe je dat?

Met de juiste kennis kan een goed personeelsbeleid, het behalen van de onderwijs-

doelen van de organisatie ondersteunen én zelfs versterken.

Benieuwd hoe andere schoolbesturen dit aanpakken en naar hun tips?

Vraag gratis de whitepaper ‘De schoolleider als HRM’er’ aan via
ijk.nl/schoolleidingenhrm.
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Hoe werkt het precies? 
Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet Arbeid en 

Zorg (WAZO). In deze wet staat dat werknemers per kind ouder-

schapsverlof kunnen opnemen voor 26 keer het aantal werkuren 

per week. Een medewerker die 40 uur werkt heeft dus recht op 

26 x 40 uur = 1040 uur ouderschapsverlof. De werknemer mag zelf 

bepalen hoe deze uren worden ingezet. Vaak wordt ervoor gekozen 

het verlof aaneengesloten op te nemen of bijvoorbeeld iedere week 

een dag op te nemen. In het primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en het MBO is het ouderschapsverlof deels betaald. In het HBO kan 

het zijn dat de werkgever in overleg met de P(G)MR een regeling 

voor betaald ouderschapsverlof heeft opgesteld. 

De kans is groot dat dit gaat veranderen en werknemers het wettelijke 

recht krijgen op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste 

levensjaar van het kind. Het wetsvoorstel hiertoe is op 20 april 2021 

door de tweede kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling bij 

de eerste kamer. In dit voorstel is verder opgenomen dat het ouder-

schapsverlof gedurende die 9 weken 50% van het dagloon bedraagt 

(tot 50% van het maximale dagloon) en het UWV deze regeling ten 

uitvoer brengt. Als alles volgens plan verloopt zal deze wijziging vanaf 

augustus 2022 van kracht worden. 

Kan een verzoek om ouderschapsverlof ook geweigerd 
worden?
Een verzoek om ouderschapsverlof kan in zeer uitzonderlijke situaties 

worden geweigerd door de werkgever. Dit is enkel mogelijk wanneer 

de werkgever hier een zwaarwegend bedrijfsbelang bij heeft. Hierbij 

moet worden gedacht aan een situatie waarbij economische, techni-

sche of operationele belangen dusdanig zouden worden geschaad, 

dat akkoord gaan met het verzoek niet van de werkgever kan worden 

verwacht. Er moet sprake zijn van een ernstige ontwrichting van de 

onderneming. De praktijk leert dat hier niet snel sprake van is. 

De werkgever zal meer succes kunnen hebben met een bezwaar 

tegen de urenverdeling van het verlof. Ook hierbij is voor afwijzing een 

zwaarwegend bedrijfsbelang met goede onderbouwing noodzakelijk, 

maar de toets hiervoor is wat minder streng dan bij afwijzing van het 

ouderschapsverlof in zijn geheel.

Loopt ouderschapsverlof ook bij ziekte door?
Het uitgangspunt is dat ouderschapsverlof ook bij ziekte doorloopt. 

De werkgever betaalt dan alleen het loon door over de uren die de 

werknemer zou werken, als hij niet ziek was. Hierover kunnen bij cao 

afwijkende afspraken worden gemaakt. In de cao PO is bijvoorbeeld 

specifiek opgenomen dat het ouderschapsverlof bij ziekte van rechts-

wege wordt opgeschort. Wanneer de cao hier niet expliciet in voorziet, 

dan kan een werknemer altijd zelf verzoeken het ouderschapsverlof 

op te schorten wanneer er sprake is van langdurige ziekte. Dit noe-

men we een onvoorziene omstandigheid. De werkgever mag een 

verzoek om het ouderschapsverlof op te schorten wegens een onvoor-

ziene omstandigheid ook in dit geval alleen weigeren wanneer hier 

een zwaarwegend bedrijfsbelang voor is. 

In dit artikel heeft Hanne Sanders, jurist arbeidsrecht van het HRM 

kennissysteem RAP bij IJK, antwoord gegeven op enkele vragen 

rondom ouderschapsverlof. Heb je een vraag voor Hanne of haar col-

lega’s over dit onderwerp? Mail je vraag naar helpdesk@ijk.nl. Meer 

informatie over het HRM kennissysteem RAP vind je op ijk.nl/rap. �

Ouderschapsverlof in het onderwijs: 
3 belangrijke vragen beantwoord  

OUDERSCHAPSVERLOF IS EEN VERLOFREGELING VOOR WERKNEMERS MET KINDEREN. 

HET DOEL VAN DEZE REGELING IS DAT OUDERS MEER TIJD KUNNEN BESTEDEN AAN 

DE ZORG VOOR HUN GEZIN. 

Gastartikel 
door IJK

E  info@ijk.nl 

T 0492 50 66 60

door Hanne Sanders

Het recht op ouderschapsverlof is 
vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg.
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Stellen dat één plus één drie maakt is uiteraard geen rekenfout maar een bekende uitdrukking 

die van toepassing is op veel partnerschappen. Maar zeker ook op een fusie of overname, ook 

in het onderwijsveld. Een fusie is niet zomaar een samenvoeging van een aantal scholen die ook 

na de samenvoeging zelfstandig hun activiteiten uit blijven voeren. Een fusie heeft impact. En 

is meestal ook onomkeerbaar. Dit artikel geeft een aantal aandachtspunten die van belang zijn 

bij een fusie van onderwijsinstellingen. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillen tussen een 

fusie van onderwijsinstellingen en een fusie of overname van commerciële bedrijven.

Meerwaarde van een fusie
Tussen fusies en overnames die gedaan worden in de commerciële wereld van (beursgenoteerde) bedrijven 

en fusies van maatschappelijke organisaties bestaan belangrijke verschillen. Een belangrijk verschil is de 

doelstelling van een fusie. Voor commerciële bedrijven is de drijfveer van een fusie of overname vaak een 

investering met een beoogd terugverdieneffect. Dat terugverdienen kan op veel manieren, zoals door het 

behalen van meer winst, door het verlagen van de kosten, door het verbeteren van het product, door het 

verkrijgen van toegang tot technologie of door het innemen van een betere marktpositie. 

In alle gevallen is sprake van een beoogde en verwachte return on investment (ROI) die uiteindelijk al 

dan niet wordt gerealiseerd. Bij een fusie tussen maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen 

is geen sprake van een investering. Er worden immers geen vergoedingen betaald of koopsommen 

afgesproken. Er is dus ook geen sprake van een ROI. De aanleiding of meerwaarde voor een fusie tussen 

maatschappelijke organisaties is altijd van maatschappelijke aard. De maatschappelijke meerwaarde zou 

dan ook de doelstelling van bestuurders en toezichthouders moeten zijn die gedurende het proces voorop 

staat. Dat vraagt om een gemeenschappelijke visie want het betekent ook dat de meerwaarde van een fusie 

vaak niet in geld uit te drukken is. Voor goede besluitvorming is een goed meerwaardeonderzoek daarom 

van groot belang. De uitkomst van dit onderzoek is een heel heldere beschrijving van de meerwaarde van 

de fusie, ook als die meerwaarde wellicht niet in alle gevallen helemaal SMART in geld of cijfers uit te 

drukken is. Het is van belang dat toezichthouders, maar wellicht ook bestuurders, zich van deze andere 

meerwaarde bewust zijn. Dit heeft namelijk een behoorlijke invloed op de manier waarop de fusie wordt 

vormgegeven, maar ook op de besluitvorming die anders kan uitvallen dan wanneer dezelfde overweging 

EEN REKENFOUT IN EEN TIJDSCHRIFT DAT IS GERICHT OP 

ONDERWIJSINSTELLINGEN? EN OOK NOG EENS GEMAAKT 

DOOR EEN ACCOUNTANT? DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN. 

1 + 1 = 3

door mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
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bij een commercieel bedrijf zou zijn gemaakt. Hierbij kan het helpen ook te overwegen waarom de fusie 

juist niet door zou moeten gaan. Als er een alternatief is waarbij de maatschappelijke meerwaarde van de 

afzonderlijke organisaties hoger is zonder fusie, dan zou de fusie niet door moeten gaan. 

Fusie of overname
Omdat onderwijsinstellingen nagenoeg altijd de stichting of vereniging als rechtsvorm hebben is zelden of 

nooit sprake van een overname, maar altijd van een fusie. In beginsel is dus altijd sprake van gelijkwaardig-

heid van de fusiepartners waardoor ook geen reden voor onderhandelen. Het is wel zo dat een fusie bij 

een groot verschil in omvang van de fusiepartners door de partijen ervaren kan worden als een overname 

waarbij uiteraard de grotere partij de bovenliggende partij is. Het uitgangspunt blijft echter: gelijkwaardig-

heid van de partijen.

Onderhandelen 
Ik stelde al dat er geen redenen zijn voor onderhandelingen tussen de fusiepartners vanwege de gelijkwaar-

digheid van de partijen. Toch wordt in de praktijk nog wel onderhandeld. Dit heeft vaak te maken met de 

personen die betrokken zijn bij de fuserende partijen. De onderhandelingen gaan dan vooral over de zetel-

verdeling tussen de bestuurders en toezichthouders van de partijen en de bezetting van deze zetels. Het 

menselijke ego kan hierbij een stevige rol spelen. In het oog gehouden moet worden dat hard onderhande-

len in dit geval afleidt van de te realiseren maatschappelijke meerwaarde of bij het eventueel stuklopen van 

de gespreken op deze gronden, zelfs het missen van maatschappelijke meerwaarde. 

Due diligence
Een due diligence-onderzoek neemt bij commerciële fusies en overnames altijd een belangrijke rol is. Het 

onderzoek geeft de kopende partij de mogelijkheid om te onderzoeken wat precies te koop staat, het geeft 

een bepaalde mate van toetsing van de gepresenteerde cijfers en geeft de mogelijkheid om te bepalen of er 

‘lijken in de kast zitten’. De uitkomsten van het due diligence-onderzoek vormt vaak het uitgangspunt voor 

de prijsbepaling en de onderhandelingen. 

Bij een fusie van onderwijsinstellingen kan een due diligence nog altijd een belangrijk instrument zijn, maar 

neemt het toch een minder belangrijke plaats in het hele proces. Er is tenslotte geen sprake van prijs- en 

waardebepaling. Een due diligence is bij onderwijsinstellingen voornamelijk gericht op het in kaart brengen 

van eventuele risico’s van de fusie. Due diligence krijgt alleen een hoge prioriteit als er aanleiding is om te 

veronderstellen dat sprake is van stevige financiële risico’s of wanprestaties. 

Een goede due diligence brengt de risico’s in kaart op verschillende deelgebieden. Hierbij kan, zonder de 

intentie te hebben uitputtend te zijn, bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende deelgebieden:

• Organisatiestructuur:

- juridische structuur

- organisatiestructuur

- samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

• Onderwijs: 

Is de kwaliteit van het onderwijs op orde of zijn investeringen nodig op dit gebied?

• Interne beheersing:  

In hoeverre is een beoogde samenwerkingspartner zelf in control? Zijn er goede beheersingssystemen 

ingericht op het gebied van risicobeheersing, managementinformatie, administratieve organisatie, 

allocatie van middelen, treasury en fraude?
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• Balans en financiële positie:

- Is de fusiepartner financieel gezond of is sprake van specifieke (meerjarige) verplichtingen of 

 vorderingen?

- Wat is de staat van het onderhoud van de gebouwen en is een goed meerjarig onderhoudsplan   

 aanwezig? 

- Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen op grond van de meerjarenbalans?

• Exploitatie: 

- Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van de exploitatie geweest in de afgelopen jaren 

 en wat zijn de verwachtingen? 

- Welke ontwikkelingen zijn te verwachten op het gebied van de leerlingaantallen? 

- Wat is de samenstelling van het personeelsbestand? 

- Zitten er rechtmatigheidsrisico’s in de uitgaven?

• Fiscaliteit: 

Ook bij onderwijsinstellingen kunnen er grote aandachtspunten zijn op het gebied van fiscaliteit. 

Te denken valt aan loonheffingen. Maar ook omzetbelasting kan een grote rol spelen, zeker als 

de fusiepartner andere activiteiten heeft zoals bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie of een 

commerciële afdeling waarmee bijvoorbeeld de uitkomsten van onderzoek toegepast worden op 

marktpartijen. Bij dergelijke activiteiten kan ook vennootschapsbelasting een rol gaan spelen.

• Juridische aspecten: 

Is sprake van lopende of op korte termijn te verwachten claims? Zijn contracten afgesloten met 

juri dische consequenties en in hoeverre is sprake van het afdekken van risico’s door middel van 

verzekeringen?

• Overige aspecten:

Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van de risico’s van één of meer vormen waarin 

de fusie of samenwerking wordt vormgegeven. Daarnaast kunnen ook de gevolgen van algemene 

ontwikkelingen zoals aangekondigde wijzigingen in wet- en regelgeving gewogen worden. 

Geheimhouding
Bij een fusie of overname van commerciële bedrijven is geheimhouding, zeker bij beursgenoteerde bedrij-

ven, van groot belang. Gedurende het proces is sprake van waarde- en prijsbepaling, investeringen en 

onderhandelingen. Als de markt op de hoogte is van een voornemen tot fusie of overname kan de markt 

reageren. Dit kan van invloed zijn op de waardebepalingen en dus ook op het succes van het proces. De 

overwegingen van waarde- en prijsbepaling en dergelijke spelen geen rol bij een fusie van onderwijsinstel-

lingen. Daarmee is dus ook het belang van geheimhouding niet aanwezig of in elk geval minder relevant. 
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Natuurlijk is het logisch en ook goed voor het proces als de eerste stappen in alle rust kunnen plaatsvinden. 

Anderzijds kan het realiseren van de maatschappelijke meerwaarde in veel gevallen alleen goed plaats-

vinden als er voldoende draagkracht is voor een fusie bij de stakeholders. Niet gemanagede geruchten 

over een op handen zijnde fusie doen dat eerder kwaad dan goed of zorgen ervoor dat de realisatie van 

de doelen langer op zich laat wachten. Het is dus van belang om de communicatie van de fusie goed te 

organiseren en te beheersen en tijdig draagkracht te zoeken door de fusie goed uit te leggen. 

Uitvoeren van het fusieplan
Het succes van een fusie is tenslotte geheel afhankelijk van het uitvoeren van het fusieplan. Dat klinkt als 

een open deur, maar de fusie begint pas op het moment dat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten. 

Een goede executie van de gemaakte plannen is daarom van cruciaal belang. Iedereen kent de onderzoeken 

naar de slagingspercentages van fusies en overnames. Hoewel veel van deze onderzoeken gericht zijn op 

commerciële bedrijven, zijn de slagingspercentages die uit deze onderzoeken blijken vaak laag. Ook in het 

onderwijs zijn de gevallen waarin soms grote fusies niet de gewenste maatschappelijke opbrengsten tot 

gevolg hadden bekend. Ik noem in dat verband alleen maar Amarantis. Er is ook onderzoek bekend waaruit 

blijkt dat vooral kleinere maatschappelijke organisaties baat hebben bij een fusie. Deze fusies leiden tot een 

hogere mate van professionaliteit, meer daadkracht en dus meer maatschappelijke impact. Een fusie van 

een grotere organisatie leidt tot formeler gedrag en daardoor minder innovatie en slagkracht. Hiermee is 

overigens niet gezegd dat een fusie van grote organisaties of een fusie die leidt tot een grote organisatie 

op voorhand mislukt. Er zal alleen nog meer ingezet moeten worden op een goede uitvoering van de 

fusieplannen om de maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Ook zal op voorhand meer en beter naar 

draagvlak gezocht moeten worden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat fusies mensenwerk blijven en complex zijn. Ze bieden ook kansen 

om een visie uit te dragen en maatschappelijke meerwaarde te creëren. In het proces moet er aandacht zijn 

om de gewoontes die bestuurders en wellicht vooral toezichthouders hebben ontwikkeld vanuit de commer-

ciële werkwerelden, te weerstaan. Houd daarom een strakke focus op de ontwikkeling van maatschappelijke 

meerwaarde en maak keuzes in het fusieproces die dat bevorderen. 

Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op het artikel van T. Stubbé ‘Waarom onderhandelen in fusie-

trajecten bij maatschappelijke organisaties?’ gepubliceerd in Goed Bestuur & Toezicht 4 2020. �

Samenvattend kan worden gesteld dat fusies 
mensenwerk blijven en complex zijn. Ze 
bieden ook kansen om een visie uit te dragen 
en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

“
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door drs. L.M.W. van der Vliet RA

BIJ VEEL ONDERWIJSINSTELLINGEN STAAT SCHATKISTBANKIEREN OP DE AGEN-

DA VAN BESTUURDERS, CONTROLLERS EN TOEZICHTHOUDERS. WAAR SCHAT-

KISTBANKIEREN IN HET VERLEDEN VOORAL VOORKWAM BIJ DE ONDERWIJS-

INSTELLINGEN DIE FINANCIËLE MIDDELEN NODIG HADDEN, ZIJN NU JUIST DE 

RIJKERE INSTELLINGEN ERMEE BEZIG. EEN OPMERKELIJKE ONTWIKKELING DIE 

ALLES TE MAKEN HEEFT MET HET FENOMEEN NEGATIEVE RENTE.

ONDERWIJSINSTELLINGEN HADDEN HUN LIQUIDE MIDDELEN MEESTAL 

“GEWOON” ONDERGEBRACHT BIJ ÉÉN VAN DE GROTE BANKEN IN NEDERLAND. 

DAT VLOEIDE VOORT UIT DE STRAKKE REGELGEVING VOOR TREASURY (DE REGE-

LING BELEGGEN, LENEN EN DERIVATEN OCW 2016). IN DE ACHTERLIGGENDE 

JAREN DAALDE DE RENTE TOT NAGENOEG NUL EN ZAGEN ONDERWIJSINSTEL-

LINGEN HUN RENTEBATEN VERDAMPEN. VERVOLGENS WERD DE RENTE NEGA-

TIEF VOOR BANKSALDI GROTER DAN € 2,5 MILJOEN EN INMIDDELS ZELFS VOOR 

BANKSALDI GROTER DAN € 100.000. DAT WAS DE DRUPPEL DIE DE EMMER 

DEED OVERLOPEN. DAARDOOR LOPEN BIJNA ALLE ONDERWIJSINSTELLINGEN NU 

TEGEN NEGATIEVE RENTE AAN. EEN RONDJE LANGS DE BANKEN BIEDT WEINIG 

SOELAAS. SCHATKISTBANKIEREN LIJKT HET EI VAN COLUMBUS. BANKIEREN BIJ 

DE STAAT BETEKENT WELISWAAR EEN RENTE VAN NUL, MAAR IN IEDER GEVAL 

NIET NEGATIEF. DAARDOOR IS SCHATKISTBANKIEREN ERG POPULAIR EN ZIJN ER 

OOK BUITEN HET ONDERWIJS (SECTOREN ZORG EN WELZIJN) INSTELLINGEN DIE 

INTERESSE HEBBEN.

Schatkist
bankieren
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Wat is schatkistbankieren?
Bij schatkistbankieren worden de liquide middelen beheerd op 

rekeningen bij het ministerie van Financiën. Er blijft wel een nor-

male betaalrekening bij een bank aan gekoppeld, waarover al het 

betalingsverkeer loopt. Maar deze betaalrekening wordt dagelijks 

afgeroomd, zodat het saldo aan het begin en eind van de dag op nul 

staat. Schatkistbankieren is verplicht voor gemeenten en provincies en 

mogelijk voor onderwijsinstellingen.

Een aantal van onze cliënten stapten in de achterliggende tijd over op 

schatkistbankieren. Wij vroegen enkele controllers naar hun ervarin-

gen. Zijn die louter positief of zijn er ook aandachtspunten? Wij spra-

ken met Marc Beekhuizen, adviseur bij Sterk Onderwijs (ingehuurd als 

controller bij Onderwijsstichting St. Michaël in Zaandam en Stichting 

Gewoon Speciaal Onderwijs in Houten), en met Marius van Dam, 

controller van LOGOS, Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs 

in Leerdam.

Jullie stapten in het achterliggende jaar over naar schat-
kistbankieren. Wat was de concrete aanleiding?
Marius: ‘De negatieve rente was de spreekwoordelijke druppel.’ Marc 

vult aan: ‘Een andere reden was risicoreductie. Het ministerie van 

Financiën valt niet onder het garantiestelsel van banken wat alleen 

bedragen tot de € 100.000 dekt, maar is volledig gegarandeerd. 

Feitelijk is er ook geen alternatief: bij elke commerciële bank is sprake 

van negatieve rente. Dus overstappen naar een andere bank is niet 

interessant.’

Hoe verliep het aanvraagproces bij het ministerie van 
Financiën? Hoelang duurde het? Wat waren jullie erva-
ringen?
Marc: ‘De aanvraagprocedure vraagt een doorlooptijd van een maand 

tot een half jaar. Het invullen van de benodigde formulieren kan rede-

lijk vlot gaan. De communicatie met en besluitvorming door bestuur-

ders en toezichthouders vraagt mogelijk de meeste doorlooptijd. Het 

gaat meestal om veel geld, waarover je nu één beslissing neemt. Van 

belang hierbij is welke bevoegdheid het bestuur heeft. Dat staat bij-

voorbeeld in het treasurystatuut. Soms heeft het bestuur de mogelijk-

heid tot schatkistbankieren, soms is dit nog niet in het treasurystatuut 

geregeld en moeten de toezichthouders dit goedkeuren. In ieder geval 

is het aan te bevelen om de toezichthouders tijdig te informeren. Het 

communicatieproces is dus van belang.

Het gaat bij schatkistbankieren alleen om de publieke middelen: 

rijksbijdragen van OCW, gemeentelijke subsidies en middelen vanuit 

samenwerkingsverbanden. Private middelen, zoals ouderbijdragen, 

¬blijven erbuiten. Vaak loopt dit over aparte bankrekeningen. Je moet 

dus vooraf goed inzicht hebben in de verschillende geldstromen. Dat 

huiswerk kun je al doen voordat je de aanvraagprocedure start. Het 

ministerie vraagt dit inzicht ook bij de aanvraag.’

Tegen welke do’s and don’ts liepen jullie aan bij de aan-
vraagprocedure? Wat zou je nu anders doen?
Marius: ‘Het is belangrijk om het traject zorgvuldig door te lopen en 

alle gremia tijdig mee te nemen. Let op de bevoegdheden voor de 

rekening-courant bij Financiën en de deposito’s voor spaargelden. Dat 

vraagt goede doordenking vooraf.’ 

Marc: ‘Wanneer gebruik gemaakt wordt van een administratiekantoor: 

licht die tijdig in. Vaak moeten verschillende medewerkers van het 

administratiekantoor gemachtigd worden voor inzage in de rekening 

bij Financiën. Een aandachtspunt is ook de juiste hoogte van de 

intradaglimiet bij Financiën, dat is het maximaal op te nemen bedrag 

per dag. Die moet voldoende hoog zijn om bijvoorbeeld salarissen 

en belastingen te kunnen betalen. Maar let ook op andere grote 

betalingen, zoals voor investeringen en contracten. Een goede cash-

flowanalyse is dus een voorwaarde. Het is te adviseren om naast de 

rekening bij Financiën één gekoppelde rekening bij de huisbankier aan 

te houden. Meerdere gekoppelde rekeningen leidt tot meer kosten en 

maakt het onnodig ingewikkeld. Dat betekent wel het tijdig opzeggen 

van bestaande bankrekeningen en nagaan wie hiertoe bevoegd is. 

Verder is het sterk aan te bevelen om vooraf informatie in te winnen 

bij een ervaringsdeskundige.’

Hoe verliep de medewerking vanuit de banken? Welke 
ervaringen hebben jullie daarmee opgedaan?
Marius: ‘Marc en ik hebben verschillende ervaringen met de mede-

werking vanuit de banken. Bij ons had de huisbankier al een lijn lopen 

met Financiën, dat verliep naar ons toe goed. Marc: ‘Mijn ervaring is 

dat de mate van medewerking erg afhankelijk is van de accountma-

nager. De één denkt mee, de ander stelt zich formeel op. Overigens 

zijn de kosten per gekoppelde rekening per bank verschillend. Deze 

kosten zijn voor een deel eenmalig, maar ook deels structureel. Je 

moet dus goed nadenken over welke bankrekening je aanhoudt voor 

het betalingsverkeer.’ 

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe met het schatkist-
bankieren? Voldoet het aan de verwachtingen?
Marc: ‘De ervaringen zijn prima.’ 

Marius: ‘Ja, het voldoet aan de verwachtingen, ik ben enthousiast.’ 
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Je hoort wel eens het 
argument dat schatkist-
bankieren administratief 
omslachtiger is. 

“

Naast de rekeningen bij het ministerie van Financiën 
moet je immers een betaalrekening aanhouden bij 
een bank waarover al het betalingsverkeer loopt. Wat 
zijn jullie ervaringen daarmee?
Marius: ‘Die ervaring hebben wij niet. Het is één lopende rekening 

bij de Staat en meestal één gekoppelde rekening bij een bank. Het 

betaalproces bij de bank is feitelijk niet gewijzigd, alleen wordt het 

banksaldo dagelijks afgeroomd of aangevuld van of naar de reke-

ning bij Financiën. De administratieve lastendruk wordt hierdoor 

nauwelijks groter, wellicht zelfs kleiner.’

Wat betekent de overstap naar schatkistbankieren voor geldmiddelen op bijvoorbeeld 
schoolbankrekeningen, rekeningen van ouderraden, beleggingen? Welke ervaringen 
hebben jullie daarmee opgedaan, ook intern in de organisatie?
Marius: ‘Schoolbankrekeningen en rekeningen van ouderraden hoef je in principe niet onder te brengen 

bij Financiën. Het gaat bij schatkistbankieren om publiek geld. Dat moet je ook vooraf inzichtelijk maken 

door de geldstromen te analyseren. Vaak zie je dat het bij schoolbankrekeningen om privaat geld gaat. Of 

het gaat om bedragen van beperkte omvang. Voor beleggingen geldt een onderscheid tussen private en 

publieke beleggingen. Private beleggingen blijven buiten schatkistbankieren. Publieke beleggingen moeten 

wel afgebouwd worden. Dat kan in principe per einde looptijd van de fondsen, maar eerder afbouwen kan 

gunstiger zijn.’
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Marc: ‘Let bij de overstap ook op financieringen en lopende leningen, 

bijvoorbeeld bij nieuwbouw in het voortgezet onderwijs. Bespreek of 

een lening bij een bank is toegestaan naast creditgeld bij Financiën. 

En let ook op wanneer je penvoerder bent voor regionale subsidies. 

Uitgaven voor dergelijke subsidies kunnen impact hebben voor de 

hoogte van de intradaglimiet.’

Ik hoor vaak het tegenargument dat de overstap naar 
schatkistbankieren betekent dat je er een toezicht-
houder bijkrijgt in de persoon van het ministerie van 
Financiën. Hoe kijken jullie daartegenaan? Wat zijn jullie 
ervaringen tot nu toe?
Marc: ‘Dat is bij ons beiden nadrukkelijk niet het geval. Wij hebben 

dat expliciet nagevraagd bij de aanvraagprocedure en bevestigd gekre-

gen dat er geen toezicht vanuit de Staat komt bij creditgeld. In de 

praktijk zien wij dit ook niet.’

Stel dat de rente weer positief wordt en je wilt stoppen 
met schatkistbankieren. Zijn daaraan dan voorwaarden 
verbonden?
Marius: ‘Nee, het is een vrijwillige toetreding tot schatkistbankieren, 

dus je kunt er ook weer mee stoppen. Er zijn geen voorwaarden 

bekend voor beëindiging.’ 

Marc: ‘De opzegtermijn is overigens wel zes maanden.’

Welke tips zouden jullie aan collega-schoolbesturen wil-
len geven op dit gebied?
Marius: ‘Negatieve rente betalen blijkt niet nodig en dit is een eenvou-

dige oplossing. Dus: niet langer wachten.’ Marc: ‘Maak een korte busi-

ness case en bespreek de mogelijkheid van schatkistbankieren met 

het bestuur en de toezichthouders. Het is jammer als onderwijsgeld 

verloren zou gaan door negatieve rente. Tot slot: het verdient aanbe-

veling om de mogelijkheid van schatkistbankieren in het treasurysta-

tuut op te nemen. Vaak staat dit niet expliciet benoemd of worden 

alleen de banken genoemd. Kijk dus of het treasurystatuut hiertoe de 

mogelijkheid biedt en pas het anders aan.’

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand gesprek vragen? Dan kunt 

u contact opnemen met Leon van der Vliet (lvdvliet@vanreeacc.nl), 

Marc Beekhuizen (m.beekhuizen@sterk-onderwijs.nl) of Marius van 

Dam (marius.vandam@stichting-logos.nl). �
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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 en met de jaarrekening met 
kwalitatief hoogstaande en brede
dienstverlening inclusief 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.

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.

Concent is klantgericht en gaat samen met ons de 
processen aan op het gebied van Personeel & Organisatie 
en Financiën. Concent staat open voor suggesties en 
streeft naar verbetering. Een mooi voorbeeld is de ont-
wikkeling van onze kinderopvang activiteiten. Concent 
heeft hierin samen met ons opgetrokken, wat geleid heeft 
tot een gezonde bedrijfsvoering en planning en control 
cyclus. Een administratiekantoor dat niet in 'hokjes' denkt, 
maar in gezamenlijke oplossingen.

Gert van der Rhee
College van Bestuur De Drieslag; Onderwijs en Kinderopvang
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door Renate van der Velde-Buist

E r.vandervelde@concent.nll

T 038 423 10 40

Vooral de ouders van kinderen waar 

het niet goed mee gaat voelen zich 

vaak geschoffeerd door juf Ank. Andere 

ouders daarentegen, zijn blij dat hun 

kind eindelijk in een klas zit waar duide-

lijkheid en orde heersen. 

De directeur probeert juf Ank bij te sturen, 

maar juf Ank is daar niet gevoelig voor. 

Zij begrijpt niet wat ze verkeerd doet en is overtuigd van haar eigen 

aanpak. Er komen steeds meer klachten en er volgt een verbeterings-

traject. Dat levert echter niets op. Juf Ank blijft juf Ank. 

Uiteindelijk besluiten juf Ank en de directeur dat juf Ank de school 

gaat verlaten. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Juf 

Ank wordt vrijgesteld van werk voor een periode van vier maanden en 

daarna gaat zij uit dienst. 

Juf Ank neemt het ervan. Ze gaat nog niet solliciteren, maar klimt op 

een ladder om haar huis te schilderen. Dan gaat het mis. Juf Ank valt 

van de ladder en breekt een rugwervel. Er volgt een operatie maar 

het herstel zal zeker nog een half jaar duren. Dat betekent dat juf Ank 

te zijner tijd ziek uit dienst gaat en vervolgens een Ziektewetuitkering 

aan kan vragen. 

Juf Ank meldt zich ziek bij de directeur. De directeur neemt dit voor 

kennisgeving aan. Er was immers al afgesproken dat juf Ank uit dienst 

zou gaan en bovendien is zij vrijgesteld van werk. De directeur denkt 

dat hij niets meer hoeft te doen. 

Maar dan wordt hij gebeld door de HR-medewerker van de Koepel. Hij 

wijst de directeur op artikel 39a van de Ziektewet, de verhaalsanctie. 

Tussen de ziekmelding van juf Ank en de datum waarop zij uit dienst 

gaat zitten meer dan 6 weken. De directeur zal daarom de re-integratie 

ter hand moeten nemen. Doet hij dit niet, dan kan het UWV de 

Ziektewetuitkering op de werkgever verhalen, voor eenzelfde periode 

als de periode waarin de re-integratie tekortgeschoten is. In dit geval 

kan dat dus oplopen naar vier maanden. 

Juf Ank wordt naar de arboarts gestuurd. Deze meldt dat juf Ank haar 

werkzaamheden langzaam weer op kan bouwen, te beginnen met 

een uurtje per dag. Maar juf Ank is vrijgesteld van werk. Bovendien 

moet de directeur er niet aan denken om juf Ank nog voor een aantal 

maanden terug te hebben in zijn school. Hoe lost hij dit nu op? 

De HR-medewerker snapt wel dat het niet raadzaam is juf Ank te 

laten reïntegreren op de Klimop. Hij gaat kijken of er een geschikte 

reïntegratieplek is op een van de andere scholen van de Koepel. 

Dat valt nog niet mee. De reputatie van juf Ank is haar vooruitge-

sneld. Gelukkig is er een directeur die het wel aandurft. Juf Ank mag 

een uurtje per dag voorlezen aan de leerlingen van groep 3 op de 

Wingerd. Had de HR-medewerker geen plek kunnen vinden binnen de 

Koepel, dan had hij buiten de eigen werkgever op zoek moeten gaan 

naar een geschikte plek. 

Juf Ank vindt het allemaal maar niks. Zij had zich verheugd op vier 

maanden niet werken. Maar nu heeft ze dubbel pech. Ze heeft een 

lelijke val gemaakt en moet nu ook nog reïntegreren. Zij heeft er geen 

zin in en weigert. Dat kan de directeur niet laten gebeuren, niet reïnte-

greren gaat hem immers flink geld kosten. Hij stuurt juf Ank een brief: 

wanneer je niet meewerkt aan je re-integratie wordt je loon stopgezet. 

Juf Ank is gesteld op haar vrije tijd, maar nog meer op haar geld. De 

volgende dag gaat ze mopperend naar de Wingerd. Maar als ze de 

kinderen ziet besluit ze alles wat ze heeft aan mimiek en rare stem-

metjes in het voorlezen te leggen. De kinderen vinden het fantastisch! 

Juf Ank gaat blij naar huis. Misschien kan ze zich laten omscholen tot 

acteur? Ze heeft tenslotte nog een paar maanden de tijd... �

Vrijgesteld van werk en 
tóch reïntegreren?   
JUF ANK WERKT OP DE KLIMOP. HAAR DIRECTEUR VINDT HAAR PEDA-

GOGISCHE AANPAK ONDER DE MAAT. REGELMATIG LOPEN KINDEREN 

HUILEND WEG OMDAT JUF ANK LOMPE EN ONAARDIGE DINGEN ZEGT. 

OOK SOMMIGE OUDERS ZIJN NIET BLIJ MET JUF ANK. 

Gastartikel 
door Concent
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De inhoud van de wijziging
Schoolkosten worden door de wetgever verdeeld in vier categorieën:

•  Categorie I De kosten voor lesmateriaal die nodig   

 zijn in een schooljaar, welke volledig    

 voor rekening van de school kosten. 

•  Categorie II De kosten voor voorgeschreven per  

 soonsgebonden materiaal dat langer    

 dan een jaar mee gaat. 

•  Categorie III Elektronische informatiedragers zoals   

 laptops, tabblads en chromebooks.

•  Categorie IV Extra activiteiten buiten het reguliere   

 curriculum van de school. 

De genoemde wetswijziging gaat over categorie IV: activiteiten buiten 

het verplichte onderwijsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan school-

reizen en schoolkampen, maar ook aan het aanbieden van tweetalig 

onderwijs. 

Ouders mogen als gevolg van de wetswijziging te allen tijde afzien 

van het betalen van de ouderbijdragen en zijn ook niet verplicht tot 

het opgeven van een reden voor het achterwege blijven van de beta-

ling. In de schoolgids en op de website van de school moet expliciet 

worden vermeld dat het niet voldoen van de ouderbijdragen, niet leidt 

tot uitsluiting van de leerlingen van deelname aan de activiteiten. De 

Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven de naleving van deze 

nieuwe wetgeving ook op te gaan nemen in het toezicht dat wordt 

uitgeoefend. 

In de gewijzigde wet is een bepaling opgenomen waarin is aange-

geven dat drie jaar na de inwerkingtreding van de wet een evaluatie 

plaatsvindt. In deze evaluatie zal onder andere aandacht worden 

besteed aan de effecten van de nieuwe wetgeving op het aanbod van 

extracurriculaire activiteiten. Bij de behandeling van de genoemde wet 

is door de Tweede Kamer ook een motie aangenomen om een maxi-

mum te stellen aan de vrijwillige ouderbijdragen. Deze motie is op dit 

moment nog niet vertaald in concrete wetgeving. 

Geen uitzondering voor profielscholen
Tegelijk met de initiatiefwet, werd door de Tweede Kamer een amen

profielscholen hun aanbod van bijzondere activiteiten in stand zouden 

kunnen houden. Profielscholen zijn scholen die gedurende en naast 

het wettelijk verplichte onderwijs, een toegevoegd educatief program-

ma aanbieden waarvoor de reguliere bekostiging niet toereikend is. 

Een voorbeeld hiervan is het tweetalig onderwijs. De verschraling van 

het onderwijsaanbod van profielscholen wordt gezien als een reëel

door D.J. (Dirk-Jan) Dekker MSc

OP 17 DECEMBER 2019 NAM DE TWEEDE KAMER DE INITIATIEFWET VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGEN AAN. OP 

7 JULI 2020 VOLGDE DE INSTEMMING VAN DE EERSTE KAMER. HET DOEL VAN DEZE WET IS HET WAARBOR-

GEN DAT LEERLINGEN TE ALLEN TIJDE KUNNEN DEELNEMEN AAN DE DOOR DE SCHOOL GEORGANISEERDE 

ACTIVITEITEN, OOK ALS DE OUDERS DE OUDERBIJDRAGE NIET HEBBEN VOLDAAN. DE INGANGSDATUM VAN 

DE NIEUWE WET IS 1 AUGUSTUS 2021. TOT DAT MOMENT WAS HET VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN TOE-

GESTAAN LEERLINGEN WAARVAN DE OUDERS DE OUDERBIJDRAGEN NIET BETAALDEN, COMPENSERENDE 

EXTRACURRICULAIRE ACTIVITEITEN AAN TE BIEDEN. WAT ZIJN DE CONCRETE GEVOLGEN VAN DEZE WET? EN 

HOE KUNNEN SCHOOLBESTUREN WAARBORGEN DAT DE ACTIVITEITEN DOOR KUNNEN BLIJVEN GAAN ZON-

DER AL TE VEEL CONCESSIES TE DOEN AAN DE FINANCIËLE POSITIE?

De vrijwillige 
ouderbijdrage
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risico van het invoeren van de nieuwe initiatiefwet. In het amende-

ment wordt daarom voorgesteld dat profielscholen de mogelijkheid 

krijgen zich aan te sluiten bij een overkoepelend orgaan, dat een voor 

de scholen bindende financiële regeling heeft getroffen ten aanzien 

de leerlingen waarvan de ouders de bijdrage niet kunnen voldoen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is dit 

amendement op juridische gronden verworpen. Daarom geldt ook 

voor de ouderbijdragen van profielscholen dat deze een geheel vrijwil-

lig karakter hebben. Wel is mede door dit amendement bereikt dat in 

de al eerdergenoemde evaluatie van de initiatiefwet, in het bijzonder 

aandacht zal worden besteed aan de gevolgen van de aanpassing van 

de wet op de instandhouding van het specifieke onderwijsaanbod van 

de profielscholen. 

Hoe gaan schoolbesturen om met de nieuwe wetgeving?
Voor scholen is het een uitdaging om zonder (zware) concessies te 

doen aan de eigen financiële positie, toch het bestaande aanbod van 

extracurriculaire activiteiten in stand te houden. In deze paragraaf 

worden een aantal mogelijkheden geschetst om tegemoet te komen 

aan deze opgave.

Allereerst is het van belang om het vraagstuk van de ouderbijdragen 

met bijbehorende dilemma’s te bespreken met bijvoorbeeld de leerlin-

genraad, ouderraad en (G)MR. Het in een vroeg stadium afstemming 

zoeken met deze organen, vergroot de betrokkenheid en doorgaans 

ook de bereidheid bij de ouders voor het betalen. 

Zoals eerder opgemerkt is het na de invoering van de nieuwe wet 

verplicht om de vrijwilligheid van de ouderbijdragen expliciet naar 

de ouders of verzorgers te communiceren. Anderzijds staat het de 

scholen vrij te benadrukken dat de inkomsten uit de vrijwillige ouder-

bijdrage nodig zijn om de extra activiteiten doorgang te kunnen laten 

vinden. Dit kan een extra trigger zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te 

voldoen. 

Sommige instellingen geven aan dat zij een voorwaarde stellen voor 

het al dan niet doorgaan van bepaalde extracurriculaire activiteiten. 

Alleen bij het behalen van een vooraf vastgesteld betalingspercentage 

van de ouderbijdragen, kan de activiteit doorgang vinden. Als het 

overeengekomen betalingspercentage niet wordt behaald, worden 

de ouderbijdragen die al betaald waren, teruggestort. Het financiële 

risico met betrekking tot de ouderbijdragen voor de scholen, wordt op 

deze manier zoveel mogelijk beperkt. Als voor deze constructie wordt 

gekozen, is het aan te bevelen vroeg te starten met de organisatie van 

en communicatie over een bepaalde activiteit. De eerste instellingen 

die op deze manier omgaan met de ouderbijdragen, geven aan dat er 

nauwelijks tot geheel geen sprake is van het cancelen van extracur-

riculaire activiteiten wegens het niet voldoen van de vrijwillige ouder-

bijdragen door de ouders.

Enkele onderwijsinstellingen geven aan dat zij de leerlingen geld laten 

inzamelen als bijdrage voor de activiteiten door middel van andere 

educatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van 

een sponsorevenement. Op dit moment zijn hier overigens nog weinig 

praktijkvoorbeelden van bekend. 

Tot slot onderhouden veel schoolbesturen goede contacten met stich-

ting Leergeld. Deze stichting heeft als doel het voorkomen van uit-

sluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. 

Kinderen moeten niet gehinderd worden door financiële beperkingen 

om te kunnen meedoen aan alle binnen- en buitenschoolse activitei-

ten. Scholen komen in goede afstemming met de ouders en Leergeld 

stichtingen vaak tot goede maatwerkoplossingen voor hun leerlingen. 

Ouderbijdragen internationaal onderwijs
De ouderbijdragen die worden betaald voor internationaal onderwijs, 

vormen een uitzondering op de wet. Deze ouderbijdragen kunnen 

door de scholen die internationaal onderwijs aanbieden, nog steeds 

verplicht worden. 

Recent is duidelijk is geworden dat de opbrengsten uit de ouderbij-

dragen voor internationaal onderwijs worden beschouwd als private 

geldstromen. Voor de verantwoording van private gelden dient het 

schoolbestuur deze werkwijze te volgen:

• Het schoolbestuur stelt met instemming van het ouders-(po), of 

leerlingdeel (vo) van de medezeggenschapsraad per onderdeel 

vast welke financiële bijdrage wordt gevraagd. Achteraf stelt het 

schoolbestuur vast welke kosten daadwerkelijk voor deze onder-

delen zijn gemaakt.

• Een positief verschil tussen de ouderbijdragen en de daarmee 

samenhangende lasten mag ten gunste komen van het private 

deel van het eigen vermogen. Een negatief verschil wordt ten 

laste gebracht van het private eigen vermogen. 

• Het is aan te bevelen om een privaat bestemmingsfonds te 

vormen binnen het eigen vermogen met de gelden voor inter-

nationaal onderwijs. De ouderbijdragen zijn namelijk privaat en 

specifiek bedoeld voor het internationaal onderwijs. 

Veel besturen die internationaal onderwijs aanbieden, ervaren in de 

praktijk dat het aanwijzen van kosten die specifiek betrekking hebben 

op internationaal onderwijs, complex is. Het vraagt om een verfijnd 

allocatiemodel enerzijds en een nauwkeurige registratie van de kosten 

anderzijds. �
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 VAKKUNDIG BETROKKEN 

DE VGS BEGROTINGSTOOL

Wilt u een begroting maken voor één of meerdere scholen in het basisonderwijs? 
Met de begrotingstool ‘VGS Begroot’ is dat een eenvoudige klus. U voert de gegevens in 
en de software rekent voor u het complete fi nanciële plaatje uit: 1 + 1 = 2. 

Bent u benieuwd hoe de begrotingstool eruitziet voor uw school?
Neem dan contact op met een van onze fi nancieel adviseurs via 0180-442675 of 
secretariaat@vgs.nl.

1+1=2
 VGS BEGROOT 

GRATIS
DEMO!
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door Renate van der Velde-Buist

E r.vandervelde@concent.nll

T 038 423 10 40
Gastartikel 
door VGS

Het maken van een begroting voor een basisschool vergt de nodige 

inspanningen en alertheid van directeuren. Er moeten immers niet 

alleen keuzes worden gemaakt, het opstellen van een begroting 

zelf is een proces op zich. Gelukkig is er software beschikbaar in de 

vorm van begrotingstools, programma’s die de verantwoordelijke 

stap voor stap meenemen door alle stadia van het proces.

Zo’n tool werkt in de praktijk tijd- en kostenbesparend en mini-

maliseert de foutkans. De schooldirecteur voert de gegevens in, 

de software rekent het complete financiële plaatje uit. Dit klinkt 

makkelijk, maar werkt het ook zo in de praktijk? Ronald de Waard, 

directeur van de Augustinusschool in Ermelo, werkt met de tool 

‘VGS Begroot’. “Ik vind het een compact programma dat je niet 

overlaadt met onnodige informatie. Wanneer je verwacht dat er op 

een bepaald terrein toch minder financiën binnenkomen, kun je dat 

erin zetten en een voorbeeldberekening maken. Dit geeft je tijdens 

het proces inzicht bij het maken van keuzes.” 

Meerjarenbegroting 
De begrotingstool begeleidt schooldirecteuren in duidelijke stap-

pen bij het opstellen van een begroting. Het model berekent de 

resultaten op basis van leerlingaantallen, het ingevoerde perso-

neelsbestand en de budgetten die men op wil nemen. Het gehele 

financiële plan wordt doorlopen: van extra baten tot energiekos-

ten, van loonkosten tot en met afschrijvingslasten. Dit levert een 

meerjarenbegroting die inzicht geeft in zowel investeringen als de 

ontwikkeling van de kengetallen. 

Wijzigingen 
Een begroting moet tussentijds aan te passen zijn. Een leerling met 

een arrangement, personeelswijzigingen of andere onverwachte 

baten of kosten kunnen leiden tot nieuwe beleidskeuzes. Iets wij-

zigen of doorrekenen is binnen de begrotingstool geen probleem, 

gegevens toevoegen of verwijderen is heel eenvoudig en de invloed 

van een aanpassing wordt direct zichtbaar. Op korte en langere 

termijn.

Besturen is bijsturen
Besturen is meestal ook een kwestie van bijsturen. Soms is er de 

wens om tijdens een begrotingsronde of na het vaststellen van 

een begroting nieuwe scenario’s door te rekenen. Dit kan heel een-

voudig door een kopie van het officiële begrotingsmodel te maken 

en daarin bezuinigingen of juist uitbreidingen in te voeren. In de 

kopie-begroting worden de financiële effecten van de aanpassingen 

direct inzichtelijk. Binnen een totaalbegroting zijn ook projectbe-

grotingen te maken, bijvoorbeeld voor te ontvangen subsidies. Met 

een projectbegroting berekent de school of plannen passen binnen 

het budget. Dit voorkomt budgetoverschrijdingen of juist budget-

overschotten.

Kengetallen 
Een andere veelgebruikte functionaliteit van de begrotingstool zijn 

de kengetallen. Zijn alle financiële gegevens ingevoerd, dan heeft 

de schooldirecteur de beschikking over een overzicht van alle hui-

dige en toekomstige kengetallen. Veel directeuren geven aan een 

consistente lijn te willen volgen in bijvoorbeeld weerstandsvermo-

gen of het leerlingaantal per fte. Dit hoeven zij niet meer zelf uit te 

rekenen, de invloed van beleidskeuzes op de kengetallen is meteen 

zichtbaar. 

Aan de slag met een demo
Benieuwd hoe de begrotingstool ‘VGS Begroot’ eruitziet? Neem 

contact op met een van de financieel adviseurs van VGS via 

0180-442675 of secretariaat@vgs.nl. Zij geven met plezier één 

demonstratie! De adviseurs zijn thuis in de onderwijswereld, weten 

alles over het financiële reilen en zeilen op een basisschool en den-

ken graag mee bij het maken van (beleids)keuzes.

Eenvoudig financieel bij de les
BEGROTINGSTOOL VERGEMAKKELIJKT HET MAKEN VAN EEN BEGROTING VOOR ÉÉN 

OF MEER BASISSCHOLEN



>>

| Reeducatief. November 202138

| Inhoudelijk

door A. (Arjen) van der Plas RA MSc

De basisregel bij leveringen en diensten
Opdrachten voor leveringen en diensten met een opdrachtwaarde hoger dan € 214.0001 exclusief omzet-

belasting dienen Europees aanbesteed te worden. Al bij het bepalen van de opdrachtwaarde begint de 

complexiteit. Want over welke periode moet u de opdrachtwaarde bepalen? Hoe gaat u om met opties tot 

verlengen? Wat als u vooraf nog niet precies weet hoe hoog de opdrachtwaarde is? 

In beginsel is de geraamde opdrachtwaarde voorafgaand aan de aanbesteding bepalend voor de wijze 

waarop u aanbesteed. Ook wanneer achteraf toch blijkt dat de bestedingen hoger zijn, blijft de geraamde 

opdrachtwaarde bepalend. Daarbij is het uiteraard wel van belang dat een reële en onderbouwde raming is 

opgesteld. In de praktijk ontbreekt het echter vaak aan een gedegen raming. U staat vanzelfsprekend niet 

sterk in uw argumentatie als u achteraf beweert dat u de bestedingen lager had geraamd, terwijl hiervan 

niets blijkt uit uw inkoopdossier.

COMPLIANT ZIJN MET WET- EN REGELGEVING IS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EEN HELE OPGAVE. DE 

REGELDRUK IS HOOG. DAAR STAAT TEGENOVER DAT HET STAFBUREAU VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN VEELAL 

KLEIN IS, EN ZEKER IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. HET IS DAAROM NIET HAALBAAR OM DESKUNDIGHEID OP 

IEDER DOSSIER IN HUIS TE HEBBEN. VOORAL EUROPESE AANBESTEDING IS VAAK HOOFDPIJNDOSSIER NUM-

MER ÉÉN. OPDRACHTEN MET EEN WAARDE BOVEN HET DREMPELBEDRAG MOETEN EUROPEES AANBESTEED 

WORDEN. HOEWEL DAT INMIDDELS ALGEMEEN BEKEND IS, IS DAARMEE NOG LANG NIET ALLES GEZEGD. 

IN DE AANBESTEDINGSWETGEVING ZIJN ER HEEL WAT UITZONDERINGEN DIE DE REGEL BEVESTIGEN. IN DIT 

ARTIKEL NEMEN WIJ U MEE IN DE WONDERE WERELD VAN DE AANBESTEDINGSWETGEVING. OP BASIS VAN 

ONZE PRAKTIJKERVARINGEN GEVEN WIJ U TIPS DIE U HELPEN ‘IN CONTROL’ TE ZIJN OP HET GEBIED VAN 

AANBESTEDING.

1 De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw vastgesteld. Het drempelbedrag van € 214.000
  geldt voor de jaren 2020 en 2021. 

Europese aanbesteding: 
hoofdpijndossier 
nummer één
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2 Bij opdrachten met een vaste looptijd in de vorm van huur, lease en huurkoop is de totale looptijd 
  bepalend voor de opdrachtwaarde, ook als deze langer is dan 48 maanden. 
3 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/overzichtcpv-codesnaardienst-april2016.pdf

Neem een gedegen raming van de opdrachtwaarde op in uw inkoopdossier. 

U bepaalt de opdrachtwaarde op basis van de verwachte bestedingen voor de volledige duur van de 

opdracht. Sluit u bijvoorbeeld een overeenkomst af voor twee jaar, dan zijn de bestedingen in deze twee 

jaar leidend. Een veel gehoord misverstand uit de praktijk is dat de bestedingen over een periode van 

48 maanden bepalend zijn voor de opdrachtwaarde. Dit is alleen het geval wanneer de duur van de 

overeenkomst 48 maanden of langer is2 of wanneer de einddatum van de overeenkomst niet kan worden 

bepaald. Voor het bepalen van de duur van de overeenkomst tellen opties tot verlengen mee. Wanneer 

overeenkomsten stilzwijgend doorlopen is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de 

opdrachtwaarde moet u in dat geval uitgaan van 48 maanden.

Zorg ervoor dat een inkoopovereenkomst duidelijke bepalingen over de einddatum bevat. Dit voorkomt dat 

u voor het bepalen van de opdrachtwaarde onbedoeld moet uitgaan van een periode van 48 maanden.

De uitzonderingen
Tot zover niets nieuws onder de zon, denkt u nu misschien. Tijd om nog een spade dieper de aanbeste-

dingswetgeving in te gaan. Want hoe zit het met de uitzonderingen? Zoals zo vaak bij wet- en regelgeving 

zijn deze er volop. 

Voorbeelden: 

• Sociale en andere specifieke diensten

• Percelenregeling

• Repeterende opdrachten

• Dynamisch aankoopsysteem (DAS)

• Quasi-inbesteden

• Alleenrecht

• Dwingende spoed

• Decentrale inkoop

U begrijpt, dit zijn te veel onderwerpen om in dit artikel op in te gaan. Het woud aan uitzonderingen zorgt 

er in de praktijk regelmatig voor dat onterecht Europese aanbestedingsplicht wordt verondersteld. De meest 

relevante uitzonderingen lichten wij nader voor u toe.

Sociale en andere specifieke diensten
In de aanbestedingswet is een afzonderlijke drempel opgenomen voor de categorie ‘Sociale en andere 

specifieke diensten’. Sociale en andere specifieke diensten hebben een beperkt grensoverschrijdend belang. 

Daarom geldt voor deze diensten een verhoogde drempel van € 750.000. Op de website van PIANOo, het 

expertisecentrum aanbesteden, is een overzicht opgenomen van diensten die als sociale en andere specifie-

ke dienst zijn aan te merken3. Wist u bijvoorbeeld dat veel onderwijskundige, maatschappelijke en juridische 

diensten als sociale en andere specifieke dienst worden aangemerkt? Ook cateringsdiensten, vakantiekam-

pen voor kinderen en beveiligingsdiensten vallen onder deze categorie. Een veel voorkomend misverstand 

is overigens dat ook administratieve diensten op het gebied van financiële- en salarisadministratie onder de 

sociale en andere specifieke diensten vallen. Maar dit is dus niet het geval. 
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Leg in uw inkoopdossier de classificering van de opdracht vast, 

zodat helder is met welk drempelbedrag u te maken heeft.

Dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aanbestedingswet geeft de mogelijkheid tot het instellen van een 

zogenaamd Dynamisch Aankoopsysteem, oftewel een DAS. Een DAS 

is bedoeld voor de inkoop van gangbare producten en diensten die 

regelmatig terugkeren. In het onderwijs kunt u bijvoorbeeld denken 

aan de inhuur van onderwijsgevend personeel of de aankoop van 

hardware. U doet een aankondiging van het instellen van een DAS 

op Tenderned, u laat geschikte leveranciers toe tot de DAS en kunt 

vervolgens opdrachten uitzetten bij deze leveranciers. U hoeft dus 

niet steeds een nieuwe aanbesteding uit te voeren. Wel heeft u een 

digitale ‘marktplaats’ nodig waar u opdrachten aanbiedt. Diverse 

gespecialiseerde inkoopbureau kunnen u faciliteren bij het opzetten 

van een DAS. Onze ervaring is dat nog weinig onderwijsinstellingen 

hier gebruik van maken.

Overweeg bij terugkerende opdrachten voor gangbare producten of 

diensten in hoeverre een DAS voor uw organisatie van meerwaarde 

kan zijn.

Decentrale inkoop
Heeft u de inkoopbevoegdheden in uw organisatie decentraal belegd? 

Dan kunt u bij het bepalen van de opdrachtwaarde de beoordeling uit-

voeren op het niveau van iedere operationele eenheid afzonderlijk. Met 

name in het primair onderwijs doet deze situatie zich regelmatig voor. U 

bent in dat geval gebonden aan strikte voorwaarden. Zo mag u zich als 

bevoegd gezag niet als grote inkopende partij presenteren en proberen 

vanuit die positie betere voorwaarden of prijsafspraken te bedingen. De 

decentrale inkoopbevoegdheid dient ook in statuten, inkoopbeleid en/

of reglementen geformaliseerd te zijn. Door de strikte voorwaarden is 

decentrale inkoop in de praktijk vaak niet van toepassing. 

Bent u van mening dat uw organisatie decentraal inkoopt? Zorg dan 

dat u aan de voorwaarden voor decentrale inkoop voldoet. 

De praktijk
De aanbestedingswet- en regelgeving is complex. U ziet gemakkelijk 

een uitzonderingsbepaling over het hoofd of neemt een verkeerde 

afslag. Misschien heeft u al aan den lijve ondervonden hoe dit tot 

ongemakkelijke discussies leidt met uw accountant. De praktijk leert 

één ding: regeren is vooruit zien. Achteraf repareren is bij aanbeste-

dingen vaak niet mogelijk. Als u twee voor twaalf constateert dat 

aanbesteding noodzakelijk is, dan bent u te laat. Het is van belang om 

aanbestedingen te plannen en dat vraagt om borging binnen de plan-

ning- en controlcyclus. U stelt al ieder jaar een exploitatie- en investe-

ringsbegroting op. Ook met het opstellen van meerjarenonderhouds-

plannen bent u bekend. Aan u de uitdaging om nog één stap verder 

te gaan door het uitvoeren van spendanalyses. Bij een spendanalyse 

beoordeelt u op basis van de toekomstige uitgaven welke aanbeste-

dingstrajecten op u afkomen. Plan de aanbestedingen vervolgens 

door bijvoorbeeld een aanbestedingskalender op te stellen, waarin u 

rekening houdt met overeenkomsten die aflopen. Zo voorkomt u dat 

u wordt verrast door meerdere aanbestedingstrajecten die gelijktijdig 

uitgevoerd moeten worden.  

Maak de spendanalyse onderdeel van uw planning- en controlcyclus 

en stel een aanbestedingskalender op.

Als onderwijsaccountant is het onze taak om een oordeel te vormen 

over de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen. Achteraf 

constateren dat u onterecht niet heeft aanbesteed is nooit leuk. 

Vooral omdat er vaak veel begrijpelijke argumenten zijn waarom aan-

besteding ongewenst of onnodig lijkt. Veel liever denken wij vooraf 

met u mee. Dat betekent niet dat wij op al uw vragen antwoord 

hebben. Tenslotte zijn wij accountants en geen juristen. In complexe 

situaties kan het zelfs nodig zijn advies in te winnen bij een aanbe-

stedingsjurist. Ons advies? Neem vooraf contact op met uw relatie-

beheerder bij Van Ree Accountants. Dan navigeren wij samen met u 

door het doolhof van de aanbestedingswet- en regelgeving. �

De praktijk leert één ding: 
regeren is vooruit zien. 
Achteraf repareren is bij 
aanbestedingen vaak niet 
mogelijk.

“
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Verantwoording rijksbijdragen en 
subsidies in de jaarrekening

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

OVER DE VERANTWOORDING VAN SPECIFIEKE RIJKSBIJDRAGEN EN SUBSIDIES IN 

DE JAARREKENING LEVEN VEEL VRAGEN. IN WELK JAAR MOET DE SUBSIDIE VER-

ANTWOORD WORDEN? WAT ZIJN DE SPECIFIEKE VERANTWOORDINGSEISEN? IN 

DIT ARTIKEL GEVEN WIJ DUIDELIJKHEID OVER DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN 

VAN RIJKSVERGOEDINGEN EN SUBSIDIES EN DE DAARBIJ BEHORENDE VERANT-

WOORDINGSEISEN.

Wet- en regelgeving
In de OCW wet- en regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen ‘bekostiging (rijksbijdragen)’ en subsidies 

die op basis van aanvullende regelgeving worden toegekend. Bij subsidies kan weer onderscheid gemaakt 

worden tussen ‘lumpsum’, ‘G-1’en G-2’.
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Sinds 1 januari 2021 is er een wijziging van RJ 660 van kracht1. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in de bekostiging tussen:

• Normatieve rijksbijdragen (lumpsum); en

• Niet normatieve rijksbijdragen.

Samenvattend kan dus onderscheid gemaakt worden tussen:

1. Bekostiging/rijksbijdragen:

1.a  Normatieve rijksbijdragen

1.b  Nier-normatieve rijksbijdragen

2. Subsidies:

2.a  Lumpsum subsidies

2.b  Model G-1 subsidies (met prestatieverplichting) 

2.c Model G-2 subsidies (met bestedingsverplichting, ook wel 

aangeduid als geoormerkte subsidies)  

Hierna gaan we op deze categorieën in.

Normatieve rijksbijdragen
Een normatieve rijksbijdragen betreffen volgens RJ 660:

‘De structurele bijdrage die op basis van sector- en bekostigings-

regelgeving van het ministerie van OCW ten minste jaarlijks beschik-

baar wordt gesteld aan onderwijs instellingen. De omvang van 

de bijdrage wordt op basis van een voor de sector geldend bekosti-

gingsmodel jaarlijks vastgesteld. De aanwending van deze bijdrage 

is behoudens de wettelijke kaders niet nader voorgeschreven.’

De meeste vergoedingen die de rijksoverheid op dit moment verstrekt 

zijn aan te merken als ‘normatieve rijksbijdragen’. Dit betreft in ieder 

geval de lumpsum vergoeding personeel en materieel en de huisves-

tingsvergoeding in het mbo en hbo.  

De onderwijsinstelling dient de toegekende jaarlijkse normatieve 

rijksbijdrage in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volle-

dig te verwerken als bate in de staat van baten en lasten (RJ 660.202). 

Dit levert in de praktijk nogal eens opmerkelijke situaties op, zoals 

bijvoorbeeld bij de convenantsgelden in 2019. Doordat deze in één 

keer aan het einde van het jaar beschikt waren, leverde dat in 2019 

grote overschotten op de exploitatie van de onderwijsinstellingen 

op. De lasten kwamen in de jaren erna en leverde met name in 2020 

tekorten op.

Niet normatieve rijksbijdragen
De definitie van een niet-normatieve rijksbijdragen is volgens RJ 660:

‘Een niet- structurele toevoeging aan de rijksbijdrage van onderwijs-

instellingen. In de toekenningsbeschikking (en indien van toepassing, 

de onderliggende regeling) wordt specifiek vermeld dat sprake is van 

een niet-normatieve rijksbijdrage en is het bestedingsdoel van deze 

rijksbijdrage opgenomen.’

Van essentieel belang is de laatste zin in de definitie van de niet-

normatieve rijksbijdragen. Als in de toekenningsbrief niet expliciet is 

opgenomen dat het een niet-normatieve rijksbijdrage is, dan is het 

een normatieve rijksbijdrage.

Volgens RJ 660.202a moet de toegekende niet-normatieve rijksbij-

drage naar de aard van de bijdrage in overeenstemming met RJ 274 

‘overheidssubsidies’ verwerkt worden als exploitatie- of als investe-

ringssubsidies.

Exploitatiesubsidies zijn bestemd voor bestedingen die in het jaar 

van uitgave in de exploitatie worden verantwoord. Ook subsidies die 

verstrekt worden voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploi-

tatietekorten zijn aan te merken als exploitatiesubsidies.

Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de staat van baten en 

lasten te worden verantwoord in het jaar waarin de besteding plaats-

vindt of waarin de opbrengsten gederfd worden. Dit betekent dat de 

subsidie van een niet-normatieve rijksbijdragen in de staat van baten 

en lasten wordt verantwoord in het jaar dat deze besteed wordt. Het 

niet bestede deel wordt via de kortlopende schulden doorgeschoven 

naar een volgend jaar.  

Investeringssubsidies zijn subsidies die bedoeld zijn om activa aan te 

schaffen die gedurende een aantal jaren waarin zij een nuttig effect 

voor de organisatie opleveren afgeschreven worden. Bij investerings-

subsidies zijn er twee verwerkingswijzen mogelijk:

a. Opnemen als vooruit ontvangen bedrag onder de overlopende 

passiva. Zij kunnen zowel een kort- als langlopend karakter heb-

ben.

b. In mindering brengen op het geïnvesteerde bedrag.

In het onderwijs is methode b het meest gebruikelijk.

Wordt methode a gebruikt? Dan zal jaarlijks een deel van het vooruit 

ontvangen bedrag vrijvallen, conform de levensduur van het betref-

fende actief waarop de investeringssubsidie betrekking heeft.

Bij methode b verlaagt de investeringssubsidie de geactiveerde inves-

tering en daarmee ook de jaarlijkse afschrijving. 

De niet-normatieve rijksbijdrage wordt als het een exploitatiesubsidie 

betreft, gepresenteerd onder de rijksbijdragen. In de toelichting op de 

1 https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2021/rj-uiting-2021-5-ontwerp-alineas-hoofdstuk-660-onderwijsinstellingen.pdf
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jaarrekening dienen de aard van de verkregen subsidies en de wijze waarop de subsidies worden verwerkt 

te worden toegelicht (RJ 274.121). In principe gelden er geen andere aanvullende verantwoordingseisen. 

Wel kunnen in de beschikking/regeling specifieke verantwoordingseisen worden gegeven (veelal via het 

bestuursverslag).

Subsidies – lumpsum
RJ 660 gaat niet specifiek in op de verwerking van subsidies. Nu in RJ niet iets specifiek geregeld is voor 

subsidies, moet voor de verwerking gekeken worden naar de algemene beginselen voor de jaarverslag-

geving voor de verwerking van baten en lasten en voor overheidssubsidies (RJ 274). Voor subsidies die het 

karakter van een lumpsum vergoeding hebben, verwijzen we naar de alinea ‘normatieve rijksbijdragen’. 

Want hiervoor geldt in feite hetzelfde.

Model G-1 subsidie – subsidies met prestatieverplichting
Voor subsidies met een prestatieverplichting geldt dat als de prestatie niet geleverd wordt deze subsidie 

teruggevorderd kan worden door het ministerie van OCW. Dit betekent dat zolang de prestatie niet (vol-

ledig) geleverd is, de subsidie (of het deel waarvan de prestatie nog niet geleverd is) doorgeschoven wordt 

naar een volgend jaar. Voor subsidies met een prestatieverplichting gelden specifieke verantwoordingseisen 

in model G-1.

Model G-2 subsidie – subsidies met bestedingsverplichting (geoormerkte subsidies)
Het kenmerk van een geoormerkte subsidie is dat hierop een terugbetalingsverplichting rust als de subsidie 

niet binnen de gestelde termijn besteed wordt aan het doel waarvoor deze bestemd is. De realisatie van de 

subsidie is daarom afhankelijk van de vraag of de subsidie is besteed of niet. Een algemene bepaling in de 

RJ is, dat baten verantwoord worden naar rato van de geleverde prestaties (matchingprincipe). Anders dan 

bij normatieve rijksbijdrage (waar de bepaling van RJ 660.202 geldt) dienen de geoormerkte subsidies ver-

antwoord te worden in het jaar dat deze besteed worden. Het niet bestede deel wordt via de kortlopende 

schulden doorgeschoven naar een volgend jaar. Op het moment dat de termijn waarbinnen een geoormerk-

te subsidie besteed moet worden verstreken is, wordt het niet bestede deel als schuld aan het ministerie 

van OCW opgenomen.

Voor geoormerkte subsidie gelden specifieke verantwoordingseisen in model G-2. �

Aard

Bekostiging/

Rijksbijdragen

Subsidies

Benaming

Normatieve rijksbijdragen

Niet-normatieve rijksbijdragen - 

exploitatiesubsidie

Niet-normatieve rijksbijdragen - 

investeringssubsidie 

Lumpsum subsidies

Subsidies met prestatieverplichting

Subsidies met bestedingsverplichting

Verantwoording
in Model G

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja G-1

Ja G-2

Verantwoording in jaarrekening

In de exploitatie in het jaar waarop toekenning betrekking heeft

In de exploitatie in het jaar van besteding

Passivering of in mindering op vast actief in jaar van besteding. 

In mindering op afschrijving c.q. vrijval t.g.v. rijksbijdragen con-

form afschrijvingstermijn van het betreffende vast actief

In de exploitatie in het jaar waarop toekenning betrekking heeft

In de exploitatie in het jaar dat prestatie geleverd is

In de exploitatie in het jaar van besteding

Samenvattend overzicht
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Uw partner bij het realiseren 
van duurzame huisvesting

Donau 1-11     7908 HA Hoogeveen     Tel: 0528 - 23 45 18     E-mail: info@lindhorst.nl     www.lindhorst.nl 

●   Gebouwinspecties / onderhoudsplannen  Gebouwinspecties / onderhoudsplannen

●●   Revitalisatie bestaande huisvesting

●   Uitvoeringsbegeleiding onderhoud   Uitvoeringsbegeleiding onderhoud

●    Duurzame vastgoed investeringsplannen    Duurzame vastgoed investeringsplannen

●   Opzetten exploitatie en beheer

●   Bouwmanagement en directievoering

●   Huisvestingsadviezen   Huisvestingsadviezen

LindHorst huisvestingsadviseurs bv heeft LindHorst huisvestingsadviseurs bv heeft 
zich vanaf 1998 ontwikkeld tot een toon-
aangevend adviesbureau in Noordoost-Ne-
derland op het brede gebied van huisves-
tingsadviezen, projectmanagement en 
vastgoedbeheer. Onze werkwijze kenmerkt 
zich door een persoonlijke aanpak gericht 
op het ontzorgen van onze opdrachtgevers. 
Samen afstemmen en kijken naar hoe het 
wel kan. Dat is onze natuur. Onze profes-
sionals worden gedreven door ambitie en 
creativiteit en zijn altijd gericht op het eind-
doel. Een no-nonsense aanpak dus, waar-
bij het belang van de klant voorop staat. 
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Gastartikel door 
Lindhorst Huisvestingsadviseurs

Gastartikel |

door Jeroen van Veen

E  info@lindhorst.nl

T 0528 23 45 18

LindHorst kan u als specialist ondersteunen met financieel (bouw)

advies bij deze soms ingewikkelde vraagstukken. 

Vastgoedbeheer
Er speelt veel in de wereld van het vastgoedbeheer: verduurzamen, 

lage exploitatiekosten, optimaal binnenklimaat en ga zo nog maar 

even door. Dan kom je al snel op het thema geld terecht. Onderhoud 

is meestal een substantiële post op de begroting. De praktijk leert dat 

er vaak discussies en onduidelijkheden ontstaan over de vaststelling 

van de onderhoudsvoorziening. Welke methode kies je en hoe doe je 

dat dan? De aanstaande wetgeving over de componentenmethode 

maakt dit vraagstuk wellicht nog ingewikkelder…. Of toch niet? 

Alles begint bij een goed (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan 

(MJOP). Als dit plan op een juiste manier en in de juiste software is 

opgebouwd, zal een financiële onderbouwing op welke manier dan 

ook makkelijk en snel te realiseren zijn.

Componentenmethode
Zoals het nu lijkt, zal de componentenmethode op korte termijn zijn 

intrede doen. Dit houdt kortgezegd in dat elke component (bouwkun-

dig/installatie-element) per jaar een deel aan de voorziening moet 

toevoegen op basis van de vastgestelde cyclus. Bijvoorbeeld een vloer 

die 20 jaar meegaat, moet per jaar 1/20e deel van de vervangings-

waarde doteren. Bij elementen van 40 jaar moet dus jaarlijks 1/40e

deel gedoteerd worden. 

LindHorst is op deze nieuwe methode volledig voorbereid en heeft 

samen met de softwareleverancier een integraal concept bedacht voor 

onderhoudsplannen. Uiteraard voorzien wij ook nog steeds in 

de reguliere methode ‘dotatie aan de voorziening’.

Exploitatiebegrotingen
Bij bestaand vastgoed is de exploitatiebegroting een belangrijke 

component. Kan ik het gebouw wel onderhouden en exploiteren op 

termijn? Een goede exploitatiebegroting bij de ingebruikname van een 

gebouw is een must. Als er te laat mee begonnen wordt, kunnen de 

gevolgen groot zijn. Waar moet je rekening mee houden en wat zijn 

de belangrijkste kostenposten om op te sturen? LindHorst heeft ruime 

ervaring met alles rondom exploitatiebegrotingen; we hebben dan ook 

altijd een oplossing voor complexe vraagstukken.

Bouwmanagement 
Heeft u te maken met een nieuw te bouwen gebouwen, dan wilt u 

op voorhand de kosten weten. Maar dan ook alle kosten. Niet alleen 

de bouwkosten, maar ook de stichtingskosten. Stichtingskosten zijn 

de bouwkosten inclusief alle overige kosten. Bijvoorbeeld kosten voor 

adviseurs, architect, aansluitkosten, leges en onvoorzien. LindHorst 

heeft ruime ervaring met het opstellen van bouwkosten- en stichtings-

kostenramingen. Daarbij maken wij ook gebruik van specialisten op 

dit vakgebied. 

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? U bent van 

harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. �

DE GROTE UITDAGING VOOR DE MEESTE VASTGOEDMANAGERS: HOE GARANDEER JE EEN MAXIMALE 

LEVENSDUUR VAN PANDEN TEGEN EEN ZO LAAG MOGELIJK ONDERHOUDSBUDGET? EN WAT ZIJN 

MOMENTEEL REALISTISCHE BOUWPRIJZEN VOOR NIEUWBOUW OF RENOVATIEPROJECTEN? 

Heeft u financiële controle 
over uw vastgoed? 

Welke methode kies je 
en hoe doe je dat dan?  
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Thema 2
De eerste drie thema’s in de notitie zijn voor beide sectoren gelijk. In 

dit artikel gaan we specifiek in op thema 2: Investeren van publieke 

middelen in private activiteiten, omdat op 14 april 2021 een nieuwe 

beleidsregel is gepresenteerd door het ministerie van OCW ‘inves-

teren met publieke middelen in private activiteiten’. Deze nieuwe 

beleidsregel komt in plaats van thema 2. De ingangsdatum van deze 

handreiking is overigens uitgesteld, waarmee deze nog de status van 

concept heeft op het moment dat dit magazine uitkomt. Hoewel de 

publiek-private samenwerking in de sectoren ho en bve omvangrijker 

is, moet ook de casuïstiek in het primair- en voortgezet onderwijs niet 

worden onderschat. Wij behandelen daarom ook enkele voorbeelden 

van bekende publiek-private samenwerking uit deze sectoren. 

Doelstelling, toepassing en verantwoording

De nieuwe beleidsregel heeft tweeërlei doel:

1. Publieke middelen, bestemd voor onderwijs, mogen niet ingezet 

worden voor andere doelen;

2. Het voorkomen van oneerlijke concurrentie met niet door de 

overheid bekostigde onderwijsaanbieders of ondernemers. 

Omdat publiek-private samenwerking een mengvorm is van soorten 

opbrengsten en kosten zijn het aantal belanghebbenden ook groot. 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de 

beleidsregel door de bekostigde instellingen. Het is daarom belangrijk 

dat instellingen de nieuwe beleidsregel in de praktijk juist toepassen. 

De onderwijsinstelling legt in het bestuursverslag verantwoording 

af van het gevoerde beleid. De onderbouwing van de cijfermatige 

elementen in deze verantwoording is hierbij erg belangrijk. De instel-

lingsaccountant moet kunnen vaststellen dat deze informatie verenig-

baar is met de jaarrekening en vaststellen dat deze informatie geen 

materiële afwijkingen bevat. Het is dan ook van belang dat de instel-

lingsaccountant de herkomst van informatie kan verifiëren. 

Rapportage schept helderheid
De Vereniging van Universiteiten heeft in april 2019 een rapportage 

uitgebracht over publiek-private activiteiten in het wetenschap-

pelijk onderwijs, met daarbij een overzicht van activiteiten, risico’s 

en beheersmaatregelen. Het doel van deze rapportage is het ver-

duidelijken van de gehanteerde begrippen voor een betere risico-

inschatting van activiteiten. Vanuit de politiek zijn stappen gezet om 

de vernieuwing aan te brengen in beide Notities Helderheid. Door de 

Onderwijsinspectie zijn meerdere instellingen bezocht om een beeld 

te krijgen van de vraagstukken rond publiek-private samenwerkingen, 

risico’s en mitigerende maatregelen. 

Primair onderwijs
In de sector primair onderwijs wordt de laatste jaren meer kinder-

opvang, tussenschoolse- en naschoolse opvang geregeld. Dit is een 

publiek-private activiteit omdat bij wet is geregeld dat onderwijsinstel-

lingen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor tus-

sen- en naschoolse opvang (art. 45 WPO). Het gebouw is gefinancierd 

met publieke middelen, maar met deze opvang treedt de onderwijsin-

stelling in concurrentie met de kinderopvangcentra die eveneens deze 

activiteiten aanbieden. De onderwijsinstelling is wettelijk verplicht 

om de kosten door te berekenen aan ouders, waarbij tenminste de 

IN ALLE ONDERWIJSSECTOREN IS SPRAKE VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING. WAT ZIJN DE SPELREGELS 

VAN DEZE SAMENWERKING? OM DAT TE VERDUIDELIJKEN ZIJN IN 2004 DE NOTITIE HELDERHEID HO EN DE 

NOTITIE HELDERHEID BVE UITGEBRACHT, MET DAARIN DE REGELS ZOALS DEZE OOK NU NOG VAN KRACHT 

ZIJN. IN MAART 2011 IS DOOR DE MINISTER DE HANDREIKING VOOR DE INRICHTING VAN ONDERWIJSKUNDI-

GE PUBLIEK-PRIVATE ARRANGEMENTEN UITGEBRACHT MET EEN VERDERE AANSCHERPING. IN HET BESTUURS-

VERSLAG MOETEN HO- EN MBO-INSTELLINGEN VERANTWOORDING AFLEGGEN VAN HET GEVOERDE BELEID 

AAN DE HAND VAN DE THEMA’S IN DE GENOEMDE NOTITIES HELDERHEID HO RESPECTIEVELIJK BVE.

Publiek-private samenwerking – 
een aandachtsgebied voor alle 
onderwijssectoren

door J. (Jaap) Goosen RA MSc
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feitelijke kosten en ten minste een marktconforme prijs moet worden 

gehanteerd. De opbrengsten zijn dan publieke middelen.

Voortgezet onderwijs
In de sector voortgezet onderwijs wordt een gymzaal gebouwd waar-

bij de gemeente deze bekostigd. De onderwijsinstelling heeft het plan 

opgevat om de gymzaal buiten schooltijden te gaan verhuren voor 

sportieve evenementen. Deze verhuur is een publiek-private activiteit. 

Mag deze verhuur? In generieke zin is dit toegestaan aangezien sprake 

is van doelmatig beheer. Daarbij moet ten minste de marktconforme 

prijs in rekening worden gebracht en er mag geen sprake zijn van 

selectiviteit (dat volgt uit de doelmatigheidseis). Ook moeten eventu-

ele extra kosten volledig uit de verhuur worden gedekt. De opbrengs-

ten zijn dan publieke middelen. De vervolgvraag is of de instelling ook 

een extra investering vanuit de publieke middelen mag doen om meer 

capaciteit beschikbaar te hebben voor de verhuuractiviteiten. Deze 

investering is niet toegestaan – aangezien de overcapaciteit wordt 

gerealiseerd met publieke middelen. Maar zou dit wel zijn toegestaan 

als de onderwijsinstelling deze extra capaciteit financiert met privaat 

vermogen? Nee, dit is in principe niet toegestaan, aangezien de inves-

tering niet noodzakelijk is voor de bekostigde wettelijke taak. 

Resumé: voor verhuur van voor onderwijs benodigde capaciteit (mede 

bekostigd vanuit publieke middelen) geldt dat sprake moet zijn van 

een marktconforme prijs en non-selectiviteit. Ook geldt voor het 

investeren van publieke middelen in, en privaat exploiteren van extra 

voorzieningen (dus niet noodzakelijk voor bekostigde wettelijke taak) 

dat de investering evenredig meerwaarde moet hebben voor de wet-

telijke taak, de integrale kostprijs in rekening moet worden gebracht 

en mag er geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie. 

Maar wat nu als de gymzaal volledig is gefinancierd met private 

gelden vanuit de onderwijsinstelling? Voor private activiteiten zonder 

inzet van publieke middelen geldt dat deze geen afbreuk mogen doen 

aan of risico’s opleveren voor de bekostigde wettelijke taak.

Middelbaar beroepsonderwijs
In het middelbaar beroepsonderwijs zijn de activiteiten voor 

publiek-private samenwerking sterk gestimuleerd door de overheid. 

Initiatieven zoals de regionale investeringsfondsen of Leven Lang 

Ontwikkelen moeten de verbinding tussen theorie en praktijk – maar 

ook een continue ontwikkeling gedurende de loopbaan van medewer-

kers stimuleren. Onderwijsinstellingen stimuleren daarbij ondernemer-

schap en hebben vanuit het principe ‘learning by doing’ inmiddels 

eigen bedrijven zoals kap- en schoonheidssalons, autogarages en 

fitnesscentra. Ook hierbij geldt telkens weer dat wanneer sprake is 

van activiteiten middels bekostigd onderwijs, sprake moet zijn van een 

evenredige meerwaarde van de wettelijke taak en de vergoeding niet 

mag leiden tot oneerlijke concurrentie. 

Hoger onderwijs
In het hoger onderwijs wordt eveneens op tal van fronten publiek-

privaat samengewerkt. Denk aan onderzoeken of samenwerkingen 

met buitenlandse universiteiten. Maar er zijn ook activiteiten waarbij 

dit minder duidelijk naar voren komt, zoals bijvoorbeeld het Hoger 

Onderwijs voor Ouderen. 

Verantwoording resultaten publiek-private activiteiten
Zoals benoemd is in alle gevallen van publiekprivate samenwerking 

van belang dat de opbrengsten en kosten juist worden gealloceerd. 

Na inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregel worden alle positieve 

én alle negatieve resultaten van publiek-private activiteiten aan het 

publieke vermogen toegevoegd, respectievelijk ten laste gebracht van 

het publieke deel van het eigen vermogen. Alle private activiteiten die 

worden ondernomen en waarmee ook publiek geld is gemoeid dienen 

te voldoen aan de nieuwe beleidsregel.

De impact van de nieuwe beleidsregel is als volgt:

• Bestaande positieve en negatieve eigen vermogens blijven 

bestaan. Het private eigen vermogen kan niet meer muteren als 

gevolg van resultaten uit publieke of publiek-private activiteiten. 

Het private vermogen zou alleen nog kunnen muteren als gevolg 

van de resultaten die met 100% private activiteiten (dus die 

activiteiten waarin nooit publieke middelen zijn gebruikt) zijn 

behaald of dankzij giften en legaten.

• Er is geen opbouw (meer) mogelijk van privaat vermogen met 

publiek-private activiteiten. Deze opbouw is niet mogelijk omdat 

deze publieke middelen zijn bedoeld voor de bekostiging van de 

publieke wettelijke onderwijstaak die onderwijsinstellingen heb-

ben. Negatieve resultaten uit publiek private activiteiten kunnen 

eveneens aanleiding zijn voor de Inspectie van het Onderwijs om 

nader onderzoek te doen. Een belangrijk aandachtspunt is de 

redelijke verhouding tussen de verwachte meerwaarde van de 

investering voor de bekostigde (wettelijke) taak, waarbij even-

eens doelmatigheid wordt betrokken in het onderzoek. Eveneens 

kan de business case worden betrokken in het onderzoek. 

• Positieve resultaten uit publiek-private activiteit gaat ingaande 

de nieuwe beleidsregel altijd naar publiek vermogen. Voorheen 

werd veelal als de publieke investering (incl. rendement, enz.) 

eenmaal was terugbetaald aan het publiek vermogen, de verdere 

winst uit de publiek-private activiteit als privaat mocht worden 

beschouwd. Extra aandachtspunt is dat ook activiteiten die voor 

1-1-2021 van start zijn gegaan en al langer winstgevend zijn, 

eveneens als publiek vermogen worden aangemerkt. Een over-

gangsregeling of uitzondering is niet van toepassing.  �
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Uw school of onderwijsinstelling beschikt over privaat vermogen? 
Het rendement bij banken is 0% en gedeeltelijk al negatief. 
Gelukkig is er een veilig, flexibel én goed renderend alternatief: 
investeren in commercieel vastgoed met Van Dam, Van Dam & 
Verkade B.V. in Amsterdam.

» Inleg vanaf € 100.000 
» Rendement tot 2,5%
» Eerste recht van hypotheek is mogelijk
» Actief in Nederland, Duitsland, UK en VS
» Recessiebestendig vastgoed op A-locaties
» Gespreide portefeuille: woningen, winkels, kantoren,   

logistiek, gezondheidscentra en studentenkamers
» Meer dan 20 jaar actief

Vrijblijvend meer informatie? Neem contact op 
met Cor Verkade via 020 - 489 65 00 of 
verkade@vandamvandamverkade.com.

Herengracht 74, 1051 BR Amsterdam
www.vandamvandamverkade.com

Privaat vermogen veilig 
investeren met 2,5% rente  
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De reguliere rente op spaartegoeden tot 

€ 100.000 is bij de meeste banken inmiddels 

0%. Dit was vijf jaar geleden nog 1,3% en 

tien jaar geleden 2,75%. Inmiddels is nega-

tieve rente voor grotere vermogens regel. 

ING en Rabobank berekenen bijvoorbeeld 

-0,5% rente voor tegoeden boven de  

€ 100.000 per rekening, ABN-AMRO legt de grens bij € 150.000. Voor 

onderwijsinstellingen met privaat vermogen is dit slecht nieuws. Het 

spreekt immers voor zich dat besturen niet graag interen op vermo-

gen en het liefst enig rendement realiseren.

Privaat vermogen bij onderwijs instellingen betreft meestal de tegoe-

den van vrienden- en steunstichtingen of schoolverenigingen. Er zijn 

ook instellingen die zelf beschikken over een vermogen. Veel besturen 

zetten het rendement in om leerlingen, studenten en eigen personeel 

extra te ondersteunen of specifieke projecten te financieren. 

Veilig investeren in onroerend goed 
Investeren in onroerend goed via een vastgoedbedrijf wordt als optie 

soms over het hoofd gezien. Dergelijke vastgoedbedrijven investeren 

vermogens van klanten (in de regel minimaal € 100.000,--) in com-

mercieel vastgoed. Daarbij kiezen ze voor relatief risicoarme objecten 

zoals woningen in binnensteden, winkels op A-locaties en zakelijk 

onroerend goed in de nabijheid van treinstations. Om risico’s te 

minimaliseren kan een investeerder het eerste recht van hypotheek 

vastleggen. Als het tot een executie komt, wordt de betreffende inves-

teerder als eerste uitbetaald, vóór de bank. 

Op dit moment biedt Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. haar aspi-

rant-klanten die voor deze investeringsopties kiezen een rendement 

van 1% tot 2,5%, afhankelijk van de opzegtermijn en de eventueel 

gewenste hypothecaire zekerheid. Voor onderwijsinstellingen met 

een privaat vermogen vanaf € 100.000 is investeren in onroerend een 

positieve optie.

Tóch steun verlenen
De Steunstichting Chr. Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag 

West-Bommelerwaard heeft de optie van investeren in onroerend 

goed in de praktijk gebracht. Voorzitter Kees Oomen: “Sinds 1988 

ondersteunen we christelijke scholen in de regio met zaken die niet 

bekostigd worden door de overheid of die financieel niet te behappen 

zijn. We hebben enig vermogen en van de vruchtopbrengst steunen 

we scholen. Het probleem van de laatste jaren: er is geen rendement. 

Toen hebben we gezocht naar een redelijk alternatief en investeren in 

onroerend goed leek ons het veiligst. We hebben sinds twee jaar een 

gedeelte van ons vermogen gestald bij Van Dam, Van Dam & Verkade. 

De directie van dit bedrijf is persoonlijk verantwoordelijk en dat sprak 

ons aan, dat geeft vertrouwen. We krijgen nu iedere maand een uitbe-

taling en kunnen daarmee op bescheiden schaal weer steun verlenen 

aan de scholen.”

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. in Amsterdam is één van de 

investeringsbedrijven en werkt onder andere voor onderwijsinstel-

lingen. Het bedrijf bestaat 23 jaar en heeft momenteel een breed 

gespreide (vijf landen, zes vastgoedsegmenten) beleggingsportefeuille 

van ongeveer € 400 miljoen, waarvan € 235 miljoen gefinancierd via 

particulieren, stichtingen en pensioen b.v.'s, € 100 miljoen via bancair 

vermogen en € 65 miljoen eigen vermogen.

www.vandamvandamverkade.com

Genoemde rentepercentages dateren van medio september 2021.

Maak van negatief vermogen 
positief rendement
NEGATIEVE RENTE OP PRIVAAT VERMOGEN VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN 

IS INMIDDELS GEBRUIKELIJK. VRIJWEL ALLE BEKENDE BANKEN 

BRENGEN BIJ VERMOGENS VANAF € 100.000 EEN NEGATIEVE RENTE 

VAN 0,5% IN REKENING.

Gastartikel door 
Van Dam, Van Dam & Verkade

E  verkade@vandamvandamverkade.com 

T 020 489 65 00

door mr. C. M. (Cor) Verkade

Ons standpunt was altijd we gaan niet 
investeren, maar dan kun je dus niets 
meer steunen.
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| Inhoudelijk

Hieronder zijn de resultaten in een tabel weergegeven:

(x € 1 mln.) 2016 2017 2018 2019 2020

po 99,9 116,8 12,0 185,7 -217,6

vo 46,5 84,9 104,4 187,6 -26,8

hbo 81,2 6,5 95,9 50,8 81,1

mbo -91,7 -12,6 112,0 4,4 17,7

wo 112,7 63,5 55,9 103,6 53,2

Totaal 258,6 259,1 380,2 532,1 -92,4 

In de resultaten is vooral het effect van de convenantsmiddelen zichtbaar. In 2019 is € 300 mln. extra 

beschikbaar geteld voor het funderend onderwijs. Daarnaast zijn gelden beschikbaar gesteld voor specifieke 

doeleinden zoals € 97 mln. voor aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs. Deze middelen zijn in 

2019 beschikbaar gesteld en hebben toen de resultaten sterk positief beïnvloed. De convenantsmiddelen 

zijn grotendeels in 2020 besteed waardoor in het primair en voortgezet onderwijs in 2020 een verlies is 

ontstaan.  Middelen we de jaren 2019 en 2020, dan blijkt er in deze jaren onderwijsbreed een resultaat 

van ca. € 220 mln. per jaar gerealiseerd te zijn. Van afbouw van reserves is daarom nog geen sprake. Wel 

zien we dat de resultaten over 2019-2020 minder hoog zijn dan de jaren ervoor, alhoewel dit niet voor 

alle sectoren geldt.

Als we op verder op de resultaten inzomen, dan blijkt dat voor het totale onderwijsveld in 2020 de rijksbij-

dragen € 848 mln. hoger waren dan in 2019. De personele lasten waren € 1.532,1 hoger. Hier zien we mede 

het effect van de convenantsmiddelen: de rijksbijdragen zijn in 2019 hierdoor eenmalig positief beïnvloed 

en de personeelslasten waren hierdoor in 2020 eenmalig extra hoog.

Wat verder opvalt is dat de baten werk derden en overige baten in 2020 aanzienlijk lager (totaal € 368 mln.)  

waren dan in het jaar ervoor. Vermoedelijk is hierin het effect van corona te zien, waardoor diverse activitei-

ten niet doorgegaan zijn. Daartegenover staat dat ook de overige lasten fors (€ 409 mln.) lager waren dan 

in 2019. �

DE JAARLIJKSE BENCHMARK VAN HET ONDERWIJS GEEFT QUA RESULTATEN OVER 
2020 EEN ANDER BEELD DAN DE JAREN ERVOOR. IN ONDERSTAANDE GRAFIEK 
ZIJN DE TOTALE RESULTATEN PER SECTOR WEERGEGEVEN.

Sectorresultaten 
2016-2020

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

wo

hbo

mbo

vo

po



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #09 | 51

Colofon |

Colofon.
Reeducatief is een uitgave van Van Ree Accountants. Ondanks de zorgvuldige wijze waarop 

onze bericht geving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Van Ree Accountants 

is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor nadere infor-

matie over de onderwerpen in deze uitgave kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
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Advertentieverkoop:
Wilt u adverteren in Reeducatief? 
Neem contact op met Krb.communicatie 
voor de tarieven en technische specificaties 
via info@krbcommunicatie.nl

| Kantoor Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 55 40 06
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Drechtsteden
Nieuwland Parc 301-302
2952 DD Alblasserdam
T (078) 30 330 34
drechtsteden@vanreeacc.nl

| Kantoor Leersum
Maarsbergseweg 20
3956 KW  Leersum
Postbus 1
3956 ZR  Leersum
T (0343) 41 59 40
leersum@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5, 
3439 ML  Nieuwegein
Postbus 137, 
3430 AC  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9
8024 HB  Zwolle
Postbus 1509, 
8001 BM  Zwolle
T (038) 30 32 140
zwolle@vanreeacc.nl

www.vanreeaccountants.nl
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Ervaren administratieve 
dienstverlening voor het primair-  
en voortgezet onderwijs

Actuele en betrouwbare  
sturingsinformatie

Bel vrijblijvend naar:
0184 412507

   

Groenendijk 
Onderwijsadministratie B.V.
Trapezium 210
Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

✓ Klantgericht
✓ Ambitieus
✓ Betrokken
✓ Proactief
✓ Sparringspartner
✓ Korte lijnen
✓ Oplossingsgericht

Of mail naar:
info@groenendijk.nl

Wij komen graag bij u langs voor een  
presentatie of een offerte op maat. www.groenendijk.nl


