
niet begrepen een agrarisch opleidings-centrum, een

instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 of een hogeschool

als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet;

d. kennisnet: 

de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten

voor het onderwijs;

e. nl.tree: 

een onderneming die is gevormd door een aantal

kabelbedrijven .

Artikel 2

Aanvullende vergoeding

De minister voegt eenmalig aan de rijksbijdrage voor het

jaar 2003 van een instelling aanvullende middelen toe ten

behoeve van de aansluiting op kennisnet en de afname van

diensten van kennisnet voor de periode van 1 januari 2003

tot 1 januari 2004.

Artikel 3

Hoogte van de aanvullende vergoeding

De aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling

evenredig gedeelte van € 11.000.000,- en wordt berekend:

a. voor een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de

wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage

berekend op grond van de artikelen 2.2.2, eerste lid, en

2.4.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die de

instelling voor het jaar 2002 heeft ontvangen, vermeer-

derd met het bedrag voor educatie en inburgering

nieuwkomers dat de instelling voor 2000 heeft ontvan-

gen op grond van een overeenkomst of overeenkom-

sten als bedoeld in artikel 2.3.4 van de wet;

b. voor een instelling als bedoeld in artikel 12.3.8 van de

wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die

de instelling voor het jaar 2002 heeft ontvangen op

grond van artikel 2.1.1 van de Uitvoeringsregeling

WEB, met dien verstande dat de aanvullende vergoe-

Bestemd voor:
• instellingen in de bve-sector

Algemeen verbindend voorschrift

Datum: 29 november 2002

Kenmerk: BVE/BDenI-2002/55554

Datum inwerkingtreding: zie artikel 9

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

Juridische grondslag: artikel 2.2.3, eerste lid, van de

Wet educatie en beroepsonderwijs

Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen

met OCenW-Regeling BVE/DenR-2000/1451 van 11 februari

2000 (Uitleg Gele katern 2000, 6/7) 

Informatie verkrijgbaar bij: 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
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Besluit

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister: 

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. wet: 

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. instelling: 

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, daaronder
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Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari

2003.

Artikel 10

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mede-

deling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aansluiting

kennisnet voor de bve-sector 2003.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Toelichting

Algemeen

Deze regeling is in feite een verlenging van de Regeling

aansluiting kennisnet voor de bve-sector (11 februari 2000;

BVE/DenR-2000/1451).

Over de vergoeding voor 2004 en latere jaren bestaat nu

nog geen duidelijkheid. Hierover is door de stichting

Kennisnet advies aan mij uitgebracht. Zodra besluitvor-

ming heeft plaatsgevonden wordt u hierover geïnfor-

meerd. 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onderdeel c

Niet begrepen onder het begrip instelling zijn de aoc’s.

ding voor deze instellingen tenminste € 2106,- per

instelling bedraagt;

c. voor een instelling als bedoeld in artikel 12.3.9 van de

wet naar rato van de omvang van de rijksbijdrage die

de instelling voor het jaar 2002 heeft ontvangen op

grond van artikel 2.2.1 van de Uitvoeringsregeling

WEB.

Artikel 4

Verplichtingen

1. Het bevoegd gezag van de instelling is, om voor een

vergoeding op basis van deze regeling in aanmerking

te komen, verplicht tot aansluiting op kennisnet en tot

afname van diensten van nl.tree te Den Haag.

2. Het bevoegd gezag van de instelling dient het hiertoe

zelfstandig afgesloten contract met nl.tree te continu-

eren voor het jaar 2003.

Artikel 5

Verantwoording

Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de aan-

vullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met

inachtneming van de voorschriften die voor het desbe-

treffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepas-

sing zijn.

Artikel 6

Terugvordering

De aanvullende vergoeding wordt uitsluitend aangewend

voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-

bestede middelen of overschotten na afloop van de activi-

teiten zullen worden teruggevorderd. 

Artikel 7

Besteding, verantwoording en betaling van de aanvul-

lende vergoeding

1. De aanvullende vergoeding wordt uiterlijk in 2003

besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat

jaar betrekking heeft.

2. De instelling ontvangt in de maand maart 2003 de op

grond van artikel 3 berekende aanvullende vergoeding.

Artikel 8

Verklaring accountant

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat

tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze

aanvullende vergoeding.
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Artikel 3

Bi j de vaststelling van de hoogte van de aanvullende ver-

goeding wordt rekening gehouden met het bedrag dat de

instelling voor de afgesloten overeenkomsten voor educa-

tie, met inbegrip van inburgering nieuwkomers voor het

jaar 2000, heeft opgegeven in de jaarrekening 2000 (deze

jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring).

Toepassing van de voorgaande alinea zou er toe leiden, dat

de 2 instituten voor doven (instellingen bedoeld in artikel

12.3.8 van de wet) een aanvullende vergoeding zouden ont-

vangen, die zelfs aanzienlijk lager is dan de vaste kosten

voor deze instellingen voor een minimale aansluiting op

kennisnet (perceel 1) voor 1 jaar.

Daarom is in artikel 3 onder b voor deze instellingen een

minimumbedrag vastgesteld voor de aanvullende vergoe-

ding.

Het minimumbedrag van de aanvullende vergoeding

(€ 2106,-) per instelling is gebaseerd op de vaste kosten

voor 1 jaar voor de aansluiting op kennisnet (perceel 1) bij

aansluitmethode M10a1.

Artikel 4 en 6 

De instelling is, om voor aanvullende vergoeding in aan-

merking te komen, verplicht tot een aansluiting op kennis-

net en tot afname van diensten van nl.tree. Het specifiek

bestemmen van de aanvullende vergoeding leidt ertoe dat

bij instellingen die deze verplichting niet of niet volledig

nakomen, de aanvullende vergoeding te zijner tijd geheel

of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd.

Artikel 7

De op grond van artikel 3 berekende aanvullende vergoe-

ding wordt in één keer uitbetaald.
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Artikel 8 

Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving

wordt in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te

rekenen aanvullende vergoeding herkenbaar als bate ver-

antwoord, en worden de lasten verwerkt binnen de daar-

toe bestemde posten. De aanvullende vergoeding wordt

opgenomen in bijlage D2 bij de jaarrekening onder het

onderdeel: Geoormerkte aanvullende vergoeding.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA


