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Geacht college van bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u mijn besluit ten aanzien van uw plan voor de 

kwaliteitsbekostiging.  

 

Aanvraag 

Op 4 maart 2021 hebt u op grond van artikel 3d van de Regeling financiën hoger 

onderwijs (hierna: Rfho) een aanvraag voor kwaliteitsbekostiging ingediend. De 

Nederlands-Vlaamse accreditatie organisatie (hierna: NVAO) heeft u in de 

gelegenheid gesteld uw aanvraag aan te vullen. De NVAO heeft op 22 juli 2021 

een positief advies uitgebracht over uw aanvraag. Ik stel vast dat het advies van 

de NVAO zorgvuldig tot stand gekomen is en deugdelijk en navolgbaar is 

gemotiveerd. Ik volg daarom het advies en de daarbij gegeven motivering.  

 

Met deze brief besluit ik op uw aanvraag als bedoeld in artikel 4.30, tweede lid, 

van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008.   

 

Besluit 

Gelet op het bovenstaande ken ik u hierbij op grond van artikel 4.30 van het 

Uitvoeringsbesluit WHW 2008 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 

december 20241 kwaliteitsbekostiging toe.  

 

Aanspraak 

Voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt conform artikel 3h, eerste lid, 

onderdeel a, van de Rfho de hoogte van de kwaliteitsbekostiging berekend op 

basis van uw aandeel in de studentgebonden financiering voor universiteiten en 

de onderwijsopslag in percentages voor het betreffende begrotingsjaar. De 

betaling voor het betreffende jaar wordt op dezelfde wijze toegekend als en 

gelijktijdig met de jaarlijkse rijksbijdrage (de artikelen 2.5 en 2.6 van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).  

 
1 Staatsblad 2020, 317.  
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Als u belang hebt bij dit besluit, 

dan kunt u hiertegen binnen 6 

weken, gerekend vanaf de 

verzenddatum, bezwaar maken. 

Stuur uw bezwaarschrift naar 

DUO, Postbus 30205, 2500 GE 

Den Haag. U kunt uw bezwaar 

ook digitaal indienen op 

www.bezwaarschriftenocw.nl. 

 

http://www.bezwaarschriftenocw.nl/
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De bijdrage wordt verleend in de vorm van een verhoging van de rijksbijdrage 

van uw instelling voor de jaren 2022 tot en met 2024, onder voorbehoud van 

goedkeuring door de begrotingswetgever van de rijksbegroting over deze jaren.  

 

De bedragen worden vastgesteld op basis van artikel 3h van de Rfho en de 

verstrekking van deze bekostiging zal geschieden door middel van een wijziging 

van de Rfho die verband houdt met wijzigingen als gevolg van de 

ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 

de begrotingsjaren 2022 tot en met 2024. De hieruit voortvloeiende aanpassing 

van de rijksbijdrage vindt plaats bij de eerste rijksbijdragebrief van de jaren 2022 

tot en met 2024, waarvan verzending voorzien is in de maand oktober van het 

jaar ervoor. Vanaf januari 2022 vindt ook de uitbetaling van de aangepaste 

rijksbijdrage plaats. De verantwoording over de inzet van de rijksbijdrage 

geschiedt via de jaarrekening en het jaarverslag conform de Richtlijn 

jaarverslaggeving onderwijs (hierna: RJO). Daarbij vraag ik uw aandacht voor 

artikel 3, onderdeel f1 en onderdeel l1 van de RJO die specifiek zien op de 

kwaliteitsafspraken. 

 

De NVAO zal een afschrift van deze brief ontvangen. 

 

Ik wens u veel succes met de uitvoering van uw plan. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

 
Ingrid van Engelshoven 
 

 
 


