
Voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen  
Op grond van artikel 9.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepalen dat de financiële verantwoording van subsidies geschiedt in de 
jaarverslaggeving overeenkomstig door Minister van OCW vastgestelde voorschriften. Dit document bevat die voorschriften.  
De voorschriften betreffen de financiële verantwoording van projectsubsidies van € 125.000 of meer. Ook instellingssubsidies kunnen conform deze voorschriften worden verantwoord.  
 

I. In de beschikking tot subsidieverlening kan worden bepaald dat in plaats van een financieel verslag de jaarverslaggeving kan worden overgelegd waarin de ontvangst en de besteding van de subsidie herkenbaar 

zijn opgenomen, overeenkomstig het volgende model: 
 

Aflopend per ultimo verslagjaar 
Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk / datum 
Bedrag van de 

toewijzing 
Ontvangen t/m 

jaarverslag 
Totaal gerealiseerde 

kosten 
Gerealiseerde bijdragen 

derden 
Gerealiseerde eigen 

bijdrage 
Te verrekenen overschot ultimo 

verslagjaar 
        

        

        

        

 Totaal € € € € € € 
 
 
 
Doorlopend tot in een volgend jaar 
Omschrijving Toewijzing 

Kenmerk / datum 
Bedrag van de 

toewijzing 
Saldo 
01-01 

Ontvangen in 
verslagjaar 

Lasten in 
verslagjaar 

Totale kosten 
30-12 

Bijdragen derden in 
verslagjaar 

Eigen bijdrage in 
verslagjaar 

Saldo nog te besteden 
ultimo verslagjaar 

          

          

          

          

 Totaal € € € € € € € € 

 
  



II. In de beschikking tot subsidieverlening kan worden bepaald dat de financiële verantwoording van de activiteiten geschiedt per activiteit/project. Hiervan is in ieder geval sprake bij de Stichting Cito Instituut voor 

Toetsontwikkeling (CITO) en de Stichting leerplanontwikkeling (SLO). In dat geval wordt het volgende model gebruikt: 
 

 Toekenning Eigen bijdrage  Bijdrage derden  Totaal beschikbaar Kosten 

Projectnummer Totaal boekjaar Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd Begroot Gerealiseerd 
        

        

        

        

        

 

 
III. In de beschikking tot subsidieverlening kan worden bepaald dat ook de activiteiten worden verantwoord in de jaarverslaggeving indien daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan een activiteitenplan 

worden gesteld. Hiervan is in ieder geval sprake bij CITO en SLO. 
 

IV. Voor CITO en SLO gelden bovendien de volgende voorschriften voor de jaarverslaggeving: 

1. Voor de inrichting en indiening van de jaarverslaggeving van niet bekostigde instellingen is van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de afdelingen 1, 11, 12 en 14 tot 
en met 16. 
2. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn van toepassing op de jaarverslaggeving van niet bekostigde instellingen. Hiervan 
zijn in het bijzonder de richtlijnen RJ 400 Jaarverslag (bestuursverslag) en RJ 640 Organisaties zonder winststreven van belang als uitgangspunt voor de inrichting van de jaarverslaggeving. 
3. In afwijking van het bepaalde in afdeling 13 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het niveau van de inrichting en indiening van de jaarrekening de enkelvoudige jaarrekening. Indien een niet bekostigde 
instelling beslissende zeggenschap heeft in een andere rechtspersoon en de consolidatiebepalingen zijn van toepassing, voegt de instelling de geconsolideerde jaarrekening als bijlage toe aan de enkelvoudige 
jaarrekening. 
4. In afwijking van artikel 411 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in lijn met voorschrift RJ640.310 e.v., wordt in de jaarrekening de balanspost 'Eigen Vermogen' zodanig ingericht, dat onderscheid wordt 
gemaakt tussen middelen die afkomstig zijn uit 's Rijks kas, en middelen die worden beschouwd als private geldstromen. Op het gedeelte van het eigen vermogen dat is verkregen of opgebouwd uit middelen die 
afkomstig zijn uit 's Rijks kas, blijven de eisen van rechtmatige besteding van toepassing. 
5. Indien een niet bekostigde instelling een egalisatiereserve heeft gevormd en aan de besteding daarvan nadere voorwaarden zijn verbonden, wordt deze op de balans opgenomen onder de categorie 
Bestemmingsfondsen, met als nadere aanduiding “publiek”. 
6. De jaarrekening wordt voorzien van een controleverklaring afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2, 
tweede lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 
7. Het volledige jaarverslag wordt ingediend bij de in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven instantie, binnen 22 weken volgend op het verslagjaar, tenzij daartoe anders is bepaald. 
8. Indien de instelling meent goede gronden te hebben voor afwijking van deze voorschriften voor de jaarverslaggeving, worden deze zo spoedig mogelijk ter instemming aan de minister van OCW voorgelegd en 
in het jaarverslag uitdrukkelijk genoemd en gemotiveerd. 
9. De minister kan afwijken van deze voorschriften voor zover hij dat noodzakelijk acht. 


