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Geacht bestuur, 
 
Met de brief d.d. 29 november 2021 (onze referentie: ) bent u in kennis 
gesteld van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens 
het niet-gerechtigd voeren van de naam ‘universiteit’, ‘hogeschool’ of enige 
vertaling daarvan zoals vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW). U bent hierbij in de gelegenheid gesteld om 
uw zienswijze op het voorgenomen besluit kenbaar te maken. U heeft op 16 
december 2021 van deze gelegenheid gebruikt gemaakt.  
 
Met inachtneming van uw zienswijze heb ik een besluit genomen. Door middel 
van deze brief wordt het besluit bekend gemaakt tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete. 
 
I          Besluit 
 

1. Gelet op de bevindingen in het rapport van de Inspectie van het 
Onderwijs van 15 februari 2021 en het bepaalde in de WHW is het besluit 
om u op grond van de artikelen 15.8 en 15.9 van de WHW een 
bestuurlijke boete als bedoeld in afdeling 5.4.1 van de Algemene Wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) op te leggen. De bestuurlijke boete bedraagt 
€1.000,-. 

 
II         Wettelijk kader en motivering besluit 
 

2. Voor het wettelijk kader en de motivering van het besluit wordt verwezen 
naar het voorgenomen besluit met referentienummer: . 

3. Gedurende een periode van 42 maanden heeft u ten onrechte een 
Engelstalige vertaling van de namen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ 
gevoerd. Daarmee heeft u gehandeld in strijd met artikel 1.22 WHW en 
artikel 1.23 WHW. 

4. In uw zienswijze op het voorgenomen besluit bent u niet ingegaan op de 
inhoud van het voornemen en heeft u de uitkomsten van het 
inspectieonderzoek niet betwist.  

Stichting Lahaye University of Applied Sciences 
 

 

 

Datum 04 april 2022  
Betreft Besluit bestuurlijke boete  

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Rijnstraat 50  
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 
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Onze referentie 
 

 
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. 
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Onze referentie 
  

 

5. U heeft in uw zienswijze de vraag gesteld wie namens de stichting 
schatplichtig is ter betaling van de bestuurlijke boete. U heeft aangegeven 
dat van de drie voormalige bestuursleden slechts één bestuurslid, de heer 

, wilsbekwaam is. Ter verduidelijking heeft u aangegeven 
dat een ander bestuurslid reeds is overleden en het andere bestuurslid 
wilsonbekwaam is. 

6. Het uitgangspunt is dat de rechtspersoon verantwoordelijk is voor begane 
overtredingen en als zodanig ook het boetebedrag krijgt opgelegd. De 
situatie van de heer  meewegende, zijn er geen juridische 
gronden waarop de stichting een verminderd bedrag in rekening dient te 
worden gebracht of om af te zien van het opleggen van een bestuurlijke 
boete. 

7. Gelet op het vorenstaande zie ik geen aanleiding om af te zien van het 
opleggen van bestuurlijke boete of om het boetebedrag van €1.000,- te 
matigen. 

 
III        Betaling  
 

8. Ik verzoek u het bedrag van in totaal €1.000,- binnen 6 weken na 
dagtekening van dit besluit over te maken op bankrekeningnummer 

, ten name van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap onder vermelding van: .  

 
VI         Openbaar maken besluit 
 

9. Bij deze gelegenheid wordt u tevens in kennis gesteld van het voornemen 
om dit besluit openbaar te maken via www.rijksoverheid.nl op grond van 
artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met inachtneming 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en het derde lid van de Wob met 
betrekking tot persoonsgegevens. Ik acht openbaarmaking van dit besluit 
van belang omdat het onterecht voeren van een naam en het onterecht 
verlenen van beschermde graden de belangen aantast van de 
maatschappij, het bedrijfsleven, afgestudeerden en studenten, die in hun 
verwachting worden teleurgesteld. Ook de goede naam van het 
Nederlands hoger onderwijs in binnen- en buitenland kan hierdoor worden 
aangetast. Daarom is het van belang om in de openbaarheid te handelen. 
Gelet op artikel 8 van de Wob zal ik niet overgaan tot publicatie op 
www.rijksoverheid.nl dan nadat er ten minste 2 weken zijn verstreken 
vanaf de dag na dagtekening van dit besluit. Als u de openbaarmaking 
wilt tegengaan dient u tijdig een bezwaarschrift in te dienen bij DUO 
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag en een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank te Den Haag. 

 
 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
 
de waarnemend directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, 
drs. J.M. Walraven 




