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8 voetnoot Nieuwe tekst:  
Attentie: de RJ-bundel wordt jaarlijks gepubliceerd, 
doorgaans tegen het einde van het jaar. Wees dus erop 
attent dat u de meest recente versie gebruikt 

9 Onder a. , 4e regel van onderen ‘versie 2007’  moet vervallen.  
De zin eindigt dan als volgt: ……bieden een vlot inzicht 
in de relevante tekst uit de RJ-bundel. 

9 voetnoot ISBN-nummer 90-13-04566-6 moet vervallen.  
De bundel krijgt immers jaarlijks een ander ISBN-
nummer. 

18 Onderdeel Horizontale verantwoording. Invoegen aanvullende passage tussen de twee alinea’s: 
Het doel van horizontale verantwoording is drieledig: 

a. legitimering van het beleid en het verkrijgen 
van draagvlak 

b. afleggen van rekenschap 
c. verkrijgen van inzicht in 

verbetermogelijkheden door in discussie de 
mogelijkheid te benutten voor het inwinnen 
van advies  

Om te komen tot een goed werkend proces van 
horizontale verantwoording is het beslist 
noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
• Positieve en constructieve benadering  
• Beschikbaar zijn van adequate en tijdige 

gegevens 
• Voldoende tijd en aandacht 

Er moet naast documentatie ook oog zijn voor 
alternatieve vormen van communicatie zoals 
discussieronden door het jaar heen, incidentele 
gesprekken,een actieve WEBsite  en bijv. 
beeldmateriaal. 

30 Onderdeel Baten werk in opdracht van 
derden 

Onderaan deze tekst moet de passage ‘Geen specifieke 
verwijzingen’ vervallen.  
Toevoegen: 
Onder deze post worden voortaan ook de baten 
opgenomen voor de inburgeringsactiviteiten door ROC’s. 
en het zogeheten participatiebudget.  

31 Toelichting personele beloningen en 
het inrichten van voorzieningen 
daartoe (Categorie 3)  

De tekstpassage die begint met “Bij categorie 3 … etc. “ 
wordt de tweede zin als volgt aangepast:  
 “Bij het treffen van een voorziening geldt als 
waarderingsgrondslag  …(etc.) …”  

31 N.B. als laatste zin bij het onderdeel 

‘personeelslasten’. 

De tekst van de schuingedrukte N.B. wordt vervangen 
door de tekst:  
N.B. Scholen in de sectoren PO en VO zijn attent op de 
voor hen geldende specifieke aanwijzingen voor het 
inrichten van een voorziening BAPO.   

38 Schema in bijlage Titel van het schema: Tabel Financiële Specifieke 
Rijkssubsidieverantwoording (FSR) voor het verslagjaar 
………………….. van de de instelling ………………………. 

44 Laatste regel halverwege het derde 
tekstblok 

Deze zin dient te luiden: ...doen dit conform onderdeel 
g van deze regeling ook in de FSR-bijlage. 

50 Artikel 660.204 Artikel moet worden aangevuld met de volgende zin: 
Indien de instelling op basis van deze regeling deze 
vordering activeert op haar balans geschiedt dit tegen 



een waarde die gelijk is aan het in de toekomst te 
ontvangen bedrag’.  

57 Laatste regel van artikel 660.602 Deze zin moet als volgt luiden:  
De verantwoording (allocatie) van de rijksbijdrage voor 
de werkplaatsfunctie dient plaats te vinden op basis van 
het plandocument. 

57 Artikel 660.603, aanhef ‘Alle baten uit’    moet luiden:  ‘Baten uit’ 
- ……….. etc.’                          - ……….. etc.’ 

57 Artikel 660.603, laatste zin De laatste zin: ‘Dit voorschrift is uitsluitend……… 
…….rechtspersoon’   komt te vervallen. 

59/63 Modelschema’s als bijlagen bij RJ 660 Attentie: 
Er is een aantal wijzigingen. Deze zijn het gevolg van 
latere aanpassingen in wet- en regelgeving of een 
gevolg van voortschrijdend inzicht. Alle aanpassingen 
zijn integraal opgenomen in het volledige uitgewerkte 
model op de pagina’s 75 t/m 102 van de elektronische 
versie van de brochure.  In het hieronder opgenomen 
overzicht staan alle modelwijzigingen genoemd. De 
elektronische versie is te downloaden via de OCW-
website of die van CFI,  of staat u ter beschikking via 
EFJ.  

65  Modelschema’s Aan model G wordt een afwijkend model toegevoegd 
voor de penvoerders van de subsidieregeling ONO 
(Onderwijs netwerk Ondernemen) . Dit model is 
opgenomen in het volledig uitgewerkte modelschema op 
pagina 102 e.v.  alsmede in de elektronische versie van 
het jaarrekeningenmodel (EFJ). 

73 ‘was-wordt-tabel’  
Onderdeel ‘Opbrengsten, D2’ 

In het roze tekstblok dient ‘Model D2 is voor …etc…….’ 
te luiden: ‘Model G is voor …etc.………’ 

75 e.v. AANPASSINGEN IN HET STANDAARDMODEL VAN DE  JAARREKENING  
Totaaloverzicht van alle wijzigingen sinds de publicatie van de brochure (febr. 2008)   
Alle wijzigingen worden automatisch ook aangebracht in de elektronische versie van het 
jaarrekeningmodel (EFJ)  EFJ 2009  
Na het onderstaande wijzigingsoverzicht is een pdf opgenomen met het volledige model voor de 
jaarrekening 2009. 

 75 Nummering posten onder A.1.1 De nummering onder onderdeel 2.1 eigen vermogen 
wordt als volgt: 
2.1 Eigen vermogen 
       Minderheidsbelang derden  
2.2 Voorzieningen 
2.3 Langlopende schulden 
2.4 Kortlopende schulden 
 

76 Staat van baten en lasten Onder het subtotaal Saldo baten en lasten wordt een 
regel toegevoegd met de titel: ‘Gerealiseerde 
herwaardering’ 

77 Kasstroomoverzicht De term ‘resultaat’ wordt vervangen door ‘saldo baten 
en lasten’ 

77 Kasstroomoverzicht Onderaan wordt een extra regel toegevoegd:  
‘Kasstroom uit overige balansmutaties’. 

80 Toelichtende tekst onder de tabel ‘dien en’  moet zijn:  ‘dienen’ 

82 specificatie post 1.5.9. ‘ontrekking’ moet zijn: ‘onttrekking’ 
Laatste regel moet luiden:  
1.5.9 Stand per 31 december jaar ‘ t’ 

85 Toelichting balanspost Eigen Vermogen De post  
2.2 Af: Minderheidsbelang derden wordt:  
2.1.9.  Minderheidsbelang derden 



Dat geldt ook voor de nummering van de specificatie 
eronder 

86 Extra toelichting bij post 2.3.1 uitsluitend voor scholen in de sectoren PO en VO voor 
de verslagjaren 2008 en 2009 : 
Op grond van vigerende afspraken in het kader van de 
inrichting van een BAPO-voorziening wordt separaat aan 
de toelichting op de jaarrekening een afzonderlijk 
overzicht opgenomen.   
 

88 Post 2.5.10 ‘De overlopende passiva’ wordt: ‘Overlopende passiva’ 

89 Tabel 3.2  Deze tabel staat ook op pagina 90. Hij is derhalve 
dubbel opgenomen en kan hier dus vervallen. De 
voetnoot onder de tabel heeft betrekking op tabel 3.1 
en blijft dus wel staan. 

90 post 3.2.1 In de opsomming komt de regel ‘Gemeentelijke bijdrage 
inburgering’ te vervallen en wordt verplaatst naar 
onderdeel 3.41  

90 Voetnoot  De voetnoot vervalt 

91 Posten 3.3.6 en 3.3.7 De posten 3.3.6 en 3.3.7 (onderwijsverplichtingen) 
vervallen 

92 Post 3.4.1 en 3.4.3 Toevoegen specificatieregel onder  
3.4.1  Contractonderwijs 
           
          Inburgeringscontracten  
en 
 
3.4.3 Overige                
             Participatiebudget 

94 Post 4.1.2 Specificatie ‘overige personele lasten’,  
post Dotaties personele voorzieningen: 
Als extra N.B. toevoegen: 
Zie de specifieke afspraken BAPO, die gelden voor de 
scholen in de sectoren PO en VO. 
 

97 Onderdeel 4.4 Als gevolg van het wijzigen van BWII, t.9, artikel 382a. 
Invoegen: extra specificatieregel voor de post  
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 
Extra specificatie van de in deze post begrepen 
Accountantslasten   

- honorarium onderzoek jaarrekening          
- honorarium andere controleopdrachten 
- honorarium fiscale adviezen 
- honorarium andere niet-controledienst 

 
De indeling van de kolommen in deze tabel komt 
overeen met de standaardindeling van het model 
 

98 Hfdstuk 5 Financiële baten en lasten Post 5.2 (Resultaat deelnemingen) vervalt. 
De nummering schuift dan op en wordt 5.1 tot en met 
5.4  

100 Onderdeel A 1.7 In de eerste regel dient ‘geconsolideerde’  te luiden: 
‘geconsolideerde’  

   

   

102 e.v. Modellen  Volledigheidshalve zij vermeld dat aan de jaarrekening 
nog worden toegevoegd de standaardmodellen E 



(overzicht verbonden partijen) en G (subsidieoverzicht 
geoormerkte doelsubsidies) van RJ 660.   
Zie pag. 63 en 65  

102 e.v.  Modellen Vanaf het jaar 2009 is van kracht de regeling ONO 
(Onderwijs Netwerk Ondernemen). Vanwege een 
afwijkende financieringsstroom geldt een separate, 
extra  specificatie naar analogie van model G. Deze 
specificatie wordt alleen opgenomen in de jaarrekening 
van de subsidie-ontvanger (penvoerder) 

 



  
 

 


