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 Inzending jaarstukken 2005 
 

 

 Bestemd voor 

de bevoegde gezagsorganen van alle instellingen uit de sectoren: 

• Wetenschappelijk onderwijs (wo); 

• onderzoek en wetenschapsbeleid (owb); 

• hoger beroepsonderwijs (hbo); 

• beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve); 

• voortgezet onderwijs (vo) en; 

• de technocentra. 

 

 

 Datum inwerkingtreding 

n.v.t. 

 

 Geldigheidsduur 

n.v.t. 

 

 Juridische grondslag 

WO en hbo: artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(WHW); bve: artikel 2.5.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); vo: artikel 18

derde lid van het Bekostigingsbesluit WVO; technocentra: artikel 14.1. van de 

Kaderregeling Technocentra 2003. 

 

 Officiële publicatie 

n.v.t. 

 

 Relatie tot eerdere publicaties 

n.v.t. 
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Algemeen 

In februari ontvangen alle instellingen uit de sectoren WO, OWB, HBO, BVE, VO en de 

technocentra een aanbiedingsformulier, een begeleidende brief en indien van toepassing 

een overzicht saldobevestiging gegarandeerde geldleningen en een EFJ-pakket. Het EFJ-

pakket biedt u de mogelijkheid uw jaarrekeninggegevens 2005 volledig conform de OCW-

richtlijnen elektronisch vast te leggen en aan te bieden.  

 

Indienen jaarrekening 

Het aanbiedingsformulier moet worden gebruikt voor het indienen van de jaarrekening 

2005 en de daarbij behorende stukken. 

 

De volgende jaarstukken moeten uiterlijk 1 juli 2006 bij CFI binnen zijn: 

• De jaarrekening 2005 (in vijfvoud); 

• Het jaarverslag (in vijfvoud); 

• De accountantsverklaring behorende bij de jaarrekening 2005; 

• De bekostigingsgegevens BVE en de daarbij behorende accountantsverklaring; 

• En indien van toepassing, de saldobevestiging gegarandeerde geldleningen. 

 

In de begeleidende brief leest u meer over het gebruik van het EFJ-pakket. 

 

De aanbiedingsformulieren zijn voorzien van barcodes. U en uw instellingsaccountant 

(indien aangegeven op het formulier) moeten het/de formulier(en) invullen, ondertekenen 

en meezenden met de jaarstukken. 

 

 

 

De hoofddirecteur CFI, 

mr. H.G.M. van Oldeniel 
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