NIEUWS

19 juli 2019

Accountant: geen materiële onrechtmatigheden
bij Haga Lyceum
Horlings Nexia heeft geen materiële onrechtmatigheden vastgesteld over 2018 bij het Amsterdamse Haga
Lyceum. Wel is er onzekerheid over de continuïteit.
Vorige week kwam de Onderwijsinspectie met een vernietigend rapport over de islamitische school. Volgens de
inspectie brengt het bestuur de school en de leerlingen schade toe, door onder meer op te trekken met mensen die
volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. Ook is er volgens de inspectie sprake van "onrechtmatig
nancieel handelen van het bestuur, onder meer in de vorm van zelfverrijking". Minister Arie Slob (Voortgezet
Onderwijs) liet daarop weten dat hij wil dat er een nieuw bestuur komt.
Het Haga Lyceum probeerde met een rechtszaak publicatie van het inspectierapport te voorkomen, maar de rechter
oordeelde dat er geen aanleiding was om publicatie te verbieden. De school publiceerde het jaarverslag over 2018
dinsdag op zijn website.
De inspectie kan onrechtmatige uitgaven terugvorderen. Maar de accountant heeft geen materiële onrechtmatigheden
vastgesteld over 2018 en kan zich daarom "vinden in het standpunt van het bestuur dat er geen verplichtingen zijn
opgenomen in de jaarrekening 2018 voor terug te betalen onrechtmatige uitgaven".
De accountant wijst echter wel op "diverse aangelegenheden zijn die duiden op het bestaan van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de
stichting". Zo heeft de stichting een negatief vermogen en werkkapitaal. Ook kan de accountant niet inschatten "welke
mogelijke gevolgen de publieke en politieke aandacht heeft op de nanciële positie en continuïteit van de instelling".
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04 mei 2020

Rekenkamer: 'Eenduidiger accountantscontroles in
publieke sector'
De Algemene Rekenkamer wil dat de zorg en het onderwijs onder de
reikwijdte van de Wta gaan vallen. Daarnaast is de Rekenkamer een
voorstander van onderzoek naar... 

NIEUWS

03 januari 2020

Inspectie: meer niet-toereikende onderwijscontroles
door gerichtere selectie reviews
De Inspectie van het Onderwijs voerde in 2018 74 reviews uit op de
controlewerkzaamheden van accountants van onderwijsinstellingen over
boekjaar 2017. Daarvan kregen... 

NIEUWS

04 december 2018

Inspectie: onderwijsbesturen moeten beter financieel
plannen
Onderwijsinstellingen zijn over het algemeen nancieel gezond, maar
schoolbesturen zijn geneigd nogal voorzichtig te begroten, waardoor de
reserves oplopen. Instellingen... 

NIEUWS

09 november 2018

'Algemene reserves universiteiten niet letterlijk vrij
besteedbaar'
Volgens D66 hebben universiteiten veel geld op de plank liggen dat vrij
besteedbaar is, maar die uitleg is gebaseerd op verwarring van
boekhoudkundige begrippen. 

NIEUWS

15 oktober 2018

'Betere verantwoording onderwijsgeld nodig'
Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld
uitgeven en waarom. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) willen
dat besturen gaan vastleggen... 

