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Aan het bestuur van zorginstellingen waaraan  
vanwege het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap  
bekostigd onderwijs is verbonden.  

1 5 ME12009 
Datum  
Betreft jaarverslaggeving zorginstellingen met onderwijscomponent  

Geacht bestuur,  

Vanaf het verslagjaar 2008 zijn voor alle bekostigde onderwijsinstellingen nieuwe  
inrichtingsvereisten (regeling jaarverslaggeving onderwijs en RJ660) van kracht.  
Om te voorkomen dat zorginstellingen met bekostigd onderwijs (PO en VO) zich  
dubbel moeten verantwoorden is, in overleg met alle betrokken partijen, een  
aantal uitgangspunten besproken voor de inrichting van de jaarverslaggeving.  
Over deze uitgangspunten is inmiddels overeenstemming bereikt. Met dit  
schrijven stellen we deze uitgangspunten in de vorm van afspraken vast.  
In de bijlage bij deze brief zijn de afspraken verwoord.  
Ik stel voor dat deze gelden vanaf het verslagjaar 2009 en gelden tot nader  
order.  

Hoogachtend,  
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  

~<? 
~~ J.A. Pirovano MBA  

Manager jaarverslaggeving I Directie Auditdienst  

De staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzij n en Sport, 
nameJ:~5 deze, 

mr. G.J':-BUijs,  
MT-Iid Directie Markt en Consument  
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Onze referentie 
AD/113787Bijlage bij brief OCW AD/113787 d.d. 15 mei 2009 

Afspraken inrichting en indiening jaarverslag ingeval van bekostigd 
onderwijs dat verbonden is aan een zorginstelling 

Vanaf het verslagjaar 2008 zijn voor alle bekostigde onderwijsinstellingen nieuwe 
inrichtingsvereisten (regeling jaarverslaggeving onderwijs en RJ660) van kracht. 
Ingeval van bekostigd onderwijs, dat is verbonden aan een zorginstellinginstelling 
gelden rond de jaarverslaggeving de navolgende afspraken. 

1. De geldende rechtspersoonlijkheid is maatstaf voor het bepalen van de 
van toepassing zijnde inrichtingsvoorschriften. 

a. Als zorg en onderwijs elk zijn ondergebracht in een afzonderlijke 
rechtspersoon (stichting, vereniging), dan stellen beide een aparte 
(eigen) afzonderlijke jaarrekening en jaarverslag op. De 
geconsolideerde jaarrekening op concernniveau wordt eventueel 
bijgesloten, maar is geen maatstaf voor de verantwoording 
richting OCW. 
Volgens artikel 7 van de Regeling verslaggeving WTZi móet 
de zorginstelling in dit geval in principe zelfs een 
geconsolideerde jaarrekening opstellen waarin tevens een 
enkelvoudige jaarrekening is opgenomen. De zorginstelling 
mag echter volstaan met een enkelvoudige jaarrekening als 
de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen in de 
jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep, 
die jaarrekening voldoet aan de eisen van de Regeling 
verslaggeving WTZi of aan de eisen van het BW en de 
Richtl ijnen voor de Jaarverslaggeving en vóór 1 juni van 
het jaar volgend op het verslagjaar in elektronische vorm 
bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 
wordt ingediend, en het bestuur van de zorginstelling in de 
toelichting bij de jaarrekening naar de geconsolideerde 
j aarrekening verwijst. 

b. Als sprake is van één rechtspersoon, waarbinnen beide 
bedrijfsonderdelen {zorg en onderwijs) zijn ondergebracht , dan 
gelden voor de jaarverslaggeving de inrichtingsvereisten voor het 
grootste bedrijfsonderdeel. Dat houdt in dat er één jaarrekening 
wordt opgesteld. Wel zal voor de beide componenten een 
segmentatie van de exploitatierekening (staat van baten en 
lasten) plaatsvinden op het hoogste aggregatieniveau. Daarin 
wordt op hoofdkostenplaatsniveau een onderscheid aangebracht 
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daarvan voldoet de instelling aan de onderscheiden verplichtingen 
m.b.t. het jaardocument Zorg en de eventuele afspraken vanwege 
artikel 3j van de regeling jaarverslaggeving Onderwijs. 
(Resultatenbox). Daarnaast is richtlijn RJ 350 van toepassing. 
Conform deze richtlijn (alinea 703) moet bijvoorbeeld voor ieder 
segment in de toelichting op de jaarrekening worden opgenomen: 
de totale boekwaarde van de activa, het totaal van de 
verplichtingen, het totaal van de in de verslagperiode gedane 
investeringen in immateriële en materiële vaste activa, het totaal 
van de afschrijvingskasten en het totaal aandeel in de winsten en 
verliezen van participaties. 

c. Het jaarverslag van een rechtspersoon zoals bedoeld onder b. kan 
als één totaaldocument worden opgesteld. In het jaarverslag 
wordt een afzonderlijke beschouwing gewijd aan het onderdeel 
onderwijs. Hierbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden 
met de jaarverslagonderdelen, die worden geacht onderdeel uit te 
maken van het jaarverslag van een bekostigde 
onderwijsinstelling. Deze staan aangegeven in de regeling 
jaarverslaggeving Onderwijs en in de toelichtende brochure bij de 
richtlijn jaarverslag Onderwijs. VWS zal deze aanvullende vragen 
voor onderwijs een logische plek geven in het maatschappelijk 
verslag van het jaardocument 2010. 

d. Conform de wet- en regelgeving die geldt voor de 
onderwijsbekostiging wordt met de jaarverslaggeving een 
verklaring over de juistheid van de bekostigingsgegevens, 
afgegeven door een door het bevoegd gezag aangewezen 
accountant verstrekt. 

2. De accountantsverklaring bij het jaarverslag (jaarrekening) omvat voor de 
onderwijssector tevens een oordeel over de rechtmatigheidsaspecten, 
zoals voor het bekostigde onderwijs gebruikelijk is. Het controleprotocol is 
van toepassing. 

3. Op basis van de autonomie die geldt bij de bekostiging van 
onderwijsinstellingen, treedt de overheid terug waar het gaat om het 
geven van gedetailleerde aanwijzingen of voorschriften voor zowel de 
aanwending en besteding van de rijksmiddelen als voor de inrichting van 
de administratie. Binnen de geldende kaders beslist het bevoegd gezag 
derhalve over aspecten als waarderingsgrondslagen, 
afschrijvingstermijnen, het inrichten van voorzieningen en andere zaken 
van financieel beleid of die de administratieve gang van zaken betreffen. 
Dit uitgangspunt geldt onverkort voor instellingen waar zorg en onderwijs 
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