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e. Bijlagen en andere gegevens (Model G, FSR, WNT, ONO)

Vervolgens worden aan de jaarrekening nog toegevoegd:
- opgave van verbonden partijen,
- opgave ingevolge de Wet Normering Topinkomens (zie onderdeel g van dit hoofdstuk),
- de FSR-tabel (alleen HO instellingen),
- model G met de specificatie van aanvullende subsidies op grond van de Regeling ROS,
- de verantwoording van de subsidie Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Nadere toelichting model G

Nu het Uniforme SubsidieKader en de nieuwe regeling ROS (Regeling OCW-subsidies) van 
kracht zijn met interdepartementale afspraken voor de toewijzing en verantwoording van 
aanvullende subsidies2, is model G daaraan aangepast en bevat ook de mogelijkheid tot 
het geven van een prestatieverklaring bij de subsidies uit het zogeheten tweede arrange-
ment. Let wel: subsidies uit het tweede USK-arrangement worden niet afgerekend op 
basis van de werkelijke kosten. Afrekening kan alleen bij subsidies uit USK-arrangement 3. 
Het model is daartoe in EFJ  aangepast. 
Let op: Subsidies afkomstig van het Ministerie van EZ worden voorlopig nog  alle in model 
G verantwoord.

Naast bijlage G geldt nog het FSR-overzicht voor HBO en WO als gevolg van het zogehe-
ten SiSa-convenant. Op het FSR-overzicht wordt de verantwoording van (veel) project-
subsidies gebundeld en in één keer van een accountantsverklaring voorzien. Vanaf het 
verslagjaar 2014 zijn aanvullende afspraken van kracht geworden, die onder meer  
voorzien in uitbreiding van het gebruik van de FSR-tabel voor subsidies afkomstig van 
niet-rijksinstellingen. Een naar verhouding ruime controletolerantie (3%)  zorgt voor een 
beter gebruik van de FSR-tabel.

In brief OCW 584386, die tezamen met enkele bijlagen op 19 februari 2014 over het 
onderwerp FSR aan de universiteiten en hogescholen is gestuurd, staat alle informatie. 

Aanvullende gegevens

Het kan zijn dat u naast de jaarrekening en het jaarverslag op grond van separate 
informatie-afspraken nog aanvullende verantwoordingsgegevens moet aanleveren. Het 
gaat dan om gegevens, die niet thuishoren in de jaarrekening of het jaarverslag maar voor 
de overheid belangrijk zijn voor de evaluatie en ontwikkeling van het beleid of die 
essentieel zijn voor de uitoefening van het toezicht. 
Artikel 3, lid j van de RJO biedt daartoe de basis. In de sector BVE is bijvoorbeeld een set 
met cruciale  kengetallen afgesproken die in het jaarverslag worden opgenomen en 
toegelicht. In de PO-sector was het de gewoonte dat nadere gegevens op BRIN-niveau 
werden opgevraagd. Maar die structurele gegevenslevering is nu verleden tijd.

f. Bezoldigingsgegevens (WNT)

De nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT) geeft aan dat u in de jaarrekening een 
opgave verstrekt van de beloningsgegevens van bestuurders en toezichthouders alsmede 
van degenen waarbij de gestelde maximumnorm wordt overschreden. Daarom geldt 
vanaf het verslagjaar 2013 een speciale WNT-bijlage. Achteraan in deze brochure is een 
bijlage gewijd aan de relevante WNT-gegevens. Ook is de BZK-publicatie uit februari 2014 
opgenomen ‘Regeling bezoldigingscomponenten WNT’ waarin nader is aangeduid wat 
precies onder het begrip bezoldiging moet worden verstaan.
Als de accountant constateert dat niet is voldaan aan de bepalingen, dan moet hij/zij deze 
overschrijdingen melden met een apart formulier. Als blijkt dat het inderdaad gaat om 
onverschuldigde betalingen dan worden deze teruggevorderd of anderszins verrekend. 

2 Zie Staatscourant nr.15670 d.d. 11 oktober 2010


