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Nadere informatie verantwoording
bestuurdcrsdec!araties

Geachte mevrouw Bussemaker,
Naar wij van uw departement hebben begrepen, heeft u naar aanleiding van onze brief van 21 december
2015 (kenmerk 15.41 50.bs) betreffende de verantwoording over bestuurdersdeclaraties behoefte aan
aanvollende informatie.
Met deze brief bevestigen wij dat de hogescholen zullen komen tot een uniforme aanpak. Juist het
streven naar een transparante en zoveel als mogelijk uniforme verantwoordingspraktijk is de aanleiding
geweest voor de Vereniging Hogescholen om een vernieuwde verenigingsafspraak te ontwikkelen. Wij
sluiten daarbij aan bij de richtlijnen zoals verwoord in de brief van de toenmalige staatssecretaris
Zijlstra.
Op initiatief van het bestuur van de vereniging wordt de vernieuwde verenigingsafspraak de komende
maand op praktische uitvoerbaarheid getoetst in overleggen met controllers en bestuurssecretarissen.
Daarbij zal mede aan de hand van casuïstiek worden gestreefd naar een heldere en eenduidig
toepasbare afspraak. Naar verwachting zal de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen
van 22 april aanstaande de nieuwe verenigingsafspraak vaststellen. Direct na vaststelling zal ik u deze
ter informatie aanreiken.
De hogescholen zullen vervolgens beoordelen of hun interne reglementen aanpassing behoeven.
Mogelijk is daarop advies of instemmingsrecht van de MR vereist. Brede invoering van de interne
reglementen zal dus met ingang van kalenderjaar 2017 aan de orde zijn.
Bij de ontwikkeling van de vernieuwde verenigingsafspraak is een voorbeeld genomen aan de praktijk
bij andere (semi) publieke organisaties zoals de Algemene Rekcnkamer en de Nationale Ombudsman.
Hogescholen realiseren zich ten volle dat zij oingaan met publieke middelen en over de besteding
daarvan transparant verantwoording moeten afleggen, niet in het minst waar het uitgaven aan andere
dan de primaire processen betreft,
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Namens het bestuur,

r Thom de Graaf,
voorzitter

drs. Ad d Graaf,
secretaris

