BIJLAGE 4

Notities Helderheid, voorwaarden inzet publieke middelen
In de notities Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs en Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (Helderheid 2003 en 2004 voor
HO en BVE) van de minister van OCW worden voorwaarden gegeven voor de inzet
van publieke middelen in activiteiten die niet direct gerelateerd lijken te zijn aan
het doel van de rijksbijdrage of subsidieverstrekking. Het gaat om zes voorwaarden
waaraan gelijktijdig moet worden voldaan:
1. De doelstelling van de niet-gesubsidieerde of niet-bekostigde activiteit moet in
lijn zijn met de kerntaken waarvoor de instelling rijksbijdrage of subsidie ontvangt. Dit betekent dat de instelling desgevraagd moet kunnen aantonen op
basis van een projectplan of bijvoorbeeld de statuten, dat dit daadwerkelijk ook
het geval is.
2. De investering mag niet louter gericht zijn op financieel gewin, maar moet – in
termen van kwaliteitsverhoging, doelmatigheid, toegankelijkheid, of kennisoverdracht aan de maatschappij – aantoonbaar meerwaarde hebben voor de
kerntaak van de instelling. De baten van de investering met publiek geld moeten in deze termen door de instelling worden gespecificeerd.
3. De investering dient – ook in de tijd – in een redelijke verhouding te staan tot
de verwachte baten in termen van doelmatigheid, kwaliteit, toegankelijkheid
of kennisoverdracht van die investering.
4. Door de investering mag geen concurrentievervalsing ontstaan (hierbij wordt
aangesloten op de mededingingswetgeving en het EU-verdrag).
5. De instelling moet zich – zowel in de richting van het ministerie van OCW als
richting relevante stakeholders – over de publieke en private activiteiten en bijbehorende geldstromen transparant verantwoorden in het financieel
jaarverslag en bestuursverslag.
6. De instelling moet onverkort voldoen aan de wettelijke waarborgen rond het
onderwijs en aan de beleidsregel beleggen en belenen.
Daaraan worden in een brief van de staatssecretaris van OCW van 20 juli 2005
(Tweede Kamer (2004-2005) 28 248 nr. 84) nog drie extra voorwaarden toegevoegd:
1. Er moet sprake zijn van een realistische capaciteit (personeel en materieel) die
is afgestemd op het primaire proces. Het inzetten van restcapaciteit die (mede)
met publiek geld is gefinancierd voor private activiteiten is alleen toegestaan
als ten minste de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. Die restcapaciteit moet echter wel van tijdelijke aard zijn. Is dat niet het geval dan moet deze
– uiteraard voor zover mogelijk – worden afgestoten.
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2.

3.

Het aanbieden van voorzieningen voor studenten en deelnemers is toegestaan
indien dit een functie vervult bij het tot stand brengen van sociale binding en
een goed studieklimaat en langs die weg op positieve wijze het studierendement bevordert. Voorwaarde daarbij is dat de desbetreffende voorziening op
positieve wijze bijdraagt aan het met succes volgen van de opleiding of behulpzaam is bij het doorlopen van het curriculum.
Het aanwenden van de rijksbijdrage om risico's voortkomend uit de niet-primaire processen door bijvoorbeeld een garantstelling af te dekken, is niet
toegestaan.

De bovengenoemde voorwaarde dat er geen concurrentievervalsing mag ontstaan
(4) impliceert dat moet worden uitgegaan van ten minste de integrale kostprijs van
producten en diensten die door de instelling op de markt worden gezet.
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