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Betreft Proces prestatieafspraken 

Geacht College van Bestuur, 

De afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet om de prestatieafspraken 
tot een succes te maken. Ik ben verheugd dat alle bekostigde hogescholen en 
universiteiten een voorstel voor een prestatieafspraak hebben ingediend. De 
gesprekken tussen de instellingen en de reviewcommissie zijn inmiddels achter de 
rug. Ik heb zowel van de reviewcommissie als van verschillende instellingen 
vernomen dat deze gesprekken constructief zijn verlopen. Veel van de instellingen 
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om na het gesprek met de 
reviewcommissie een aanvulling of een toelichting op hun voorstel in te dienen. 
De reviewcommissie weegt nu alle verkregen informatie zorgvuldig af om 
vervolgens tot een advies te komen. 

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, dat de 
juridische basis vormt voor de prestatieafspraken, is voorgelegd aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State. De Afdeling heeft haar advies recent 
vastgesteld. Dit advies geeft mij vertrouwen in de ingeslagen weg. De wet schrijft 
voor dat ik u over de inhoud van het advies pas mag informeren nadat het samen 
met het nader rapport is gepubliceerd in de Staatscourant. Publicatie zal naar 
verwachting eind juli plaatsvinden. Ik zal u spoedig daarna per brief nader 
informeren. Gezien dit tijdpad en de omstandigheid dat het advies en het nader 
rapport midden in de zomervakantie openbaar worden, wil ik meer tijd nemen 
voor het afronden van de prestatieafspraken. Ik street ernaar de afspraken voor 1 
november 2012 te sluiten, zodat de bekostigingsconsequenties voor uw instelling 
voor januari 2013 helder zijn. Over het gewijzigde tijdpad zal ik uiteraard ook 
overleg voeren met de HBO-raad en de VSNU. 

Het is van belang dat de adviezen van de reviewcommissie zorgvuldig tot stand 
komen. De adviezen vormen immers een belangrijk onderdeel van de 
onderbouwing van de bekostigingsbeslissingen. Omdat de ondertekening van de 
prestatieafspraken op een later moment is gepland, heb ik besloten de 
reviewcommissie meer tijd te gunnen voor het opstellen van de adviezen. Dit 
betekent dat u de conceptadviezen van de reviewcommissie niet rond de 
aangekondigde datum van 13 juli zult ontvangen, maar - rekening houdend met 
de vakantieperiode - rond 10 September 2012. U bent dan in de gelegenheid het 
conceptadvies over uw voorstel op feitelijke onjuistheden te controleren. De 
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definitieve adviezen van de reviewcommissie ontvang ik op 24 September. In de 
periode tot 1 november zal OCW (respectievelijk EL&I voor de 'groene' 
instellingen) op basis van deze adviezen overleg voeren met individuele 
instellingen. 
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Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben gemformeerd en wens u alien 
een prettige zomer. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
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