RJ-Uiting 2021-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van
wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
Inleiding
Op 19 februari 2021 zijn wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo)
gepubliceerd. De wijzigingen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf verslagjaar
2020. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting de aanpassingen in
hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van de wijzigingen in de Rjo weer.
Het betreft de volgende wijzigingen in hoofdstuk 660:
- Voor de verantwoording van subsidies moet model G, zoals opgenomen in bijlage 4 van de
Rjo, worden gehanteerd. Dit model komt in de plaats van model G dat nu in de bijlage bij
hoofdstuk 660 is opgenomen (zie alinea 403). Om deze reden is model G in de bijlage bij
hoofdstuk 660 vervallen.
- In het bestuursverslag moet een toelichting worden opgenomen indien de signaleringswaarde
bovenmatig publiek eigen vermogen, zoals gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs en
toegelicht in de kamerbrief van 29 juni 2020, wordt overschreden (zie alinea 523).
- De overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud is verlengd tot en met
verslagjaar 2022 (zie alinea 601).
De tekst van de Rjo zoals opgenomen onder hoofdstuk 910.12 zal eveneens worden geactualiseerd
in de volgende editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Ingangsdatum
De wijzigingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen zijn van kracht voor verslagjaren die
aanvangen op of na 1 januari 2020.
Amsterdam, 22 april 2021
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Gewijzigde alinea’s ten opzichte van hoofdstuk 660 zoals gepubliceerd in de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving
Deze Richtlijn 660 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn 660 (aangepast 2020) en is van kracht
voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

660.4

Toelichting

403
De onderwijsinstelling licht de door de Minister van OCW of de Minister voor Basisen Voortgezet Onderwijs en Media verstrekte subsidies toe volgens model G, opgenomen in
bijlage 4 van de Rjo (artikel 4a Rjo).

660.5

Bijzondere onderwerpen

523
De onderwijsinstelling neemt in het bestuursverslag een toelichting op indien de
signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen, zoals gehanteerd door de Inspectie van
het Onderwijs, wordt overschreden (artikel 3, onderdeel f2 Rjo).

660.6

Overgangsbepaling

601
Artikel 4 lid 1c Rjo luidt als volgt: ‘In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste
activa, paragraaf 4 , alinea 451, van de richtlijnen is het voor onderwijsinstellingen voor de
verslagjaren 2018 tot en met 2022 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele
planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het
aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd
toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de
planperiode niet op enig moment negatief wordt. De onderwijsinstelling die gebruik maakt van
deze tijdelijke regeling vermeldt dit in haar jaarrekening.’
Bovenstaande tijdelijke regeling is niet van toepassing voor onderwijsinstellingen die de
voorziening groot onderhoud reeds in verslagjaar 2017 in overeenstemming met de alinea’s 451
en 452 van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa bepaalden.

660 Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht
en toelichting
Model G: Verantwoording subsidies
Verwezen wordt naar het model in bijlage 4 van de Rjo.
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