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11 september 2018
Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs

Geachte mevrouw Arib,
Bij brief van 29 augustus 2018 stelde de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap ons twee vragen naar aanleiding van het rapport "Voorinvesteringen
en medezeggenschap hoger onderwijs" dat wij begin dit jaar uitbrachten, met het
verzoek om een reactie.
Hierbij ontvangt u ter informatie een afschrift van onze reactie op dit verzoek.
Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris
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11 september 2018
Onderzoek naar voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
In deze brief geven wij antwoord op de vragen die u ons stelt in uw brief van 29
augustus 2018. U stelt deze vragen naar aanleiding van het rapport
"Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs" dat wij begin dit jaar
uitbrachten.
U vraagt of een nader onderzoek nieuwe informatie kan opleveren, met name wat
betreft de categorie ‘onduidelijk of het voorinvesteringen betreft’.
Wij verwachten niet dat een nader onderzoek nieuwe informatie zal opleveren.
Juist bij deze categorie hebben wij vanwege het ontbreken van onderbouwende
informatie moeten vaststellen dat het onduidelijk is of de door de instelling
opgegeven voorinvestering daadwerkelijk een voorinvestering is. Tijdens ons
onderzoek hebben wij onze conceptbevindingen enkele malen aan de Colleges van
Bestuur van de instellingen voorgelegd ter verificatie en met het verzoek om
nadere onderbouwing, daar waar wij deze nog niet hadden ontvangen. Indien wij
van de Colleges van Bestuur geen nadere onderbouwing ontvingen, werd ons
eindoordeel dat de desbetreffende bestedingen in de categorie ‘onduidelijk of het
een voorinvestering is’ vallen.
Daarnaast vraagt u of wij kunnen bevestigen dat het College van Bestuur de nota’s
van bevindingen (dat zijn de rapportages waar u aan refereert) wel vertrouwelijk
kan delen met de medezeggenschap, ten behoeve van het gesprek op de instelling,
ook met het oog op de inzet van de studievoorschotmiddelen in de toekomst.
Dat kunnen wij bevestigen. Onze nota van bevindingen is een vertrouwelijk
document en is en blijft eigendom van de Algemene Rekenkamer. De nota van
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bevindingen is het sluitstuk van de onderzoeksfase. Tijdens de onderzoeksfase is
de uitwisseling van informatie tussen de Algemene Rekenkamer en de
gecontroleerde organisatie vertrouwelijk en dus niet openbaar. Ook niet met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek). Wij hebben alle
instellingen vlak na publicatie van ons rapport Voorinvesteringen en
medezeggenschap hoger onderwijs laten weten dat de vertrouwelijkheid van onze
nota van bevindingen niet aangetast wordt als deze met de leden van de
medezeggenschap wordt gedeeld. Onze nota kan op deze manier een bijdrage
leveren aan het gesprek tussen bestuur en medezeggenschap.
Het rapport met ons bestuurlijk oordeel is wel openbaar.
Deze brief sturen wij in afschrift aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser,
president

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris
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