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 Opgave van ingeschreven deelnemers in 
het beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en 
deeltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) 
die op 1 augustus 2004 dan wel op  
1 augustus 2005 jonger zijn dan 18 jaar 
 

 

 Bestemd voor 

• instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 

 

 Datum inwerkingtreding 

n.v.t. 

 

 Geldigheidsduur 

n.v.t. 

 

 Juridische grondslag 

Besluit van 19 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 

Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake 

inhouding en terugbetaling van cursusgeld alsmede tot vaststelling van het besluit van 23 

juli 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld 2000 van het 

Uitvoeringsbesluit WEB in verband met nadere regels voor inning en terugbetaling 

wettelijke bijdrage. 

 

 Officiële publicatie 

n.v.t. 

 

 Relatie tot eerdere publicaties 

n.v.t. 
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1.  Inleiding 

 

Bij besluit van 19 januari 2006, (Stb. 2006, 48) is bepaald dat per 1 augustus 2006 

inwerkingtreden: 

• de wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs 

betreffende inhouding en terugbetaling cursusgeld (Stb. 2005, 15), 

• het besluit van 23 juli 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en 

cursusgeld 2000 (ULCW 2000) en het Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) in verband met 

nadere regels voor inning en terugbetaling wettelijke bijdrage (Stb. 2005, 424) 

 

Met het bovengenoemde besluit wordt de declaratie- en afrekensystematiek met de 

instellingen verlaten en vindt in plaats daarvan een normatieve inhouding van het 

cursusgeld plaats. Deze wijziging betekent een vermindering van de administratieve 

lasten voor de instellingen doordat in de jaarrekening geen afzonderlijke verantwoording 

over de geïnde cursusgelden meer hoeft te worden afgelegd. Verder is er geen sprake 

meer van een eindafrekening tussen de voorlopige en de geïnde cursusgelden. Wel dient 

er een accountantscontrole plaats te vinden op het aantal deelnemers jonger dan 18 jaar 

waarvoor geen cursusgeld wordt geïnd. 

 

In mei en juni 2006 zal er een telling plaatsvinden waarbij een opgave moet worden 

gedaan van het aantal deelnemers bij het BBL en deeltijd BOL dat op de peildatum 1 

oktober 2004 respectievelijk 2005 was ingeschreven en op 1 augustus van dat 

kalenderjaar (2004 en 2005) jonger was dan 18 jaar, onderscheiden naar geslacht en 

niveau van de gevolgde opleiding. 

De opgevraagde gegevens hebben betrekking op de bekostigingsjaren 2006 en 2007. Met 

de inwerkingtreding van het onderwijsnummer BVE zullen deze gegevens beschikbaar 

komen uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON) en deze behoeven dan niet meer 

bij de instellingen opgevraagd te worden. 

 

 

2.  Doel van de telling 

 

In de deelnemersaantallen die worden gebruikt voor de bekostiging van het 

beroepsonderwijs zijn ook deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar begrepen. In artikel 13 

van het ULCW 2000 is bepaald dat deze categorie deelnemers is vrijgesteld van het 

betalen van cursusgeld. Met deze vrijstelling wordt bij de vaststelling van de normatieve 

inhouding van het cursusgeld rekening gehouden. Het doel van deze telling is dan ook de 

omvang te bepalen van de categorie deelnemers in het BBL en deeltijd BOL die jonger is 

dan 18 jaar. 
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3.  Verstrekking gegevens 

 

Voor 1 mei 2006 wordt aan de instellingen een geel telformulier (CFI 56048) verstuurd, 

voorbedrukt met: 

• het BRIN-nummer van de instelling, 

• naam en adresgegevens van de instelling, 

• ruimte voor de naam en telefoonnummer van de contactpersoon en voor de 

ondertekening door het bevoegd gezag of een gemachtigde,  

• naam van de contactpersoon, 

• telefoonnummer, 

• e-mailadres van de instelling, 

• format voor de opgave over het jaar 2004 en 2005 zoals opgenomen in het 

voornoemde besluit van 23 juli 2005 

 

 

Deelnemers onderwijssoort BBL en deeltijd BOL jonger dan 18 jaar op 

 1 augustus 2004 en 2005  

 

Brin-nr. ……………. 

 

Deelnemers op 1-10-2004 

 

Onderwijssoort    Niveau 1    Niveau 2    Niveau 3    Niveau 4 

“Code” Tot Mn Vr Tot Mn Vr Tot Mn Vr Tot Mn Vr 

             

BBL             

Deeltijd BOL             

             

 

 

 

Brin-nr.   ………… 

 

Deelnemers op 1-10-2005 

 

Onderwijssoort    Niveau 1    Niveau 2    Niveau 3    Niveau 4 

“Code” Tot Mn Vr Tot Mn Vr Tot Mn Vr Tot Mn Vr 

             

BBL             

Deeltijd BOL             

             

 

 

Legenda: 

Tot = Totaal; Mn =  Man; Vr  =  Vrouw 
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4.  Accountantscontrole 

 

Omdat het gegevens betreft voor de bekostiging, dient de opgave te worden 

gecontroleerd door een accountant. De ingevulde formulieren dienen daarom te worden 

voorzien van een accountantswaarmerk en samen met een accountantverklaring retour 

gezonden te worden aan CFI 

 

 

5.  Procedure 

 

Naar elke instelling voor het beroepsonderwijs en educatie wordt een geel telformulier 

verzonden. Deze set gele telformulieren dient, gewaarmerkt door een accountant en 

ondertekend door het bevoegd gezag en met een accountantsverklaring, vóór 1 juli 2006 

te zijn ontvangen door:  

• CFI. 

Unit Gegevens, team GVR 

  Postbus 606, 

  2700ML Zoetermeer. 

 

In september 2006 ontvangt u een brief met daarin de berekening van deze correctie op 

de voorlopige inhouding voor het jaar 2006. Voor het jaar 2007 zal dit worden 

meegenomen in de Rijksbijdragenbrief over 2007.  

 

6.  Tijdpad 

 

Vóór 1 mei 2006 

 

Verzending van het gele telformulier 

 

Vóór 1 juli 2006  

 

De datum waarop het gele telformulier, gewaarmerkt door een accountant en 

ondertekend door het bevoegd gezag en met een accountantsverklaring, door CFI moet 

zijn ontvangen.  

 

Indien er vragen zijn over de formulieren en procedures kunt u telefonisch contact 

opnemen met: 

ICO-BVH, telefoonnummer 079-3232666 

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00 uur. 
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7.  Gegevens te laat indienen 

 

Wat zijn de consequenties van het te laat indienen van deze telgegevens en in geval de 

gegevens niet voldoen aan de voorwaarden. 

 

Het niet volledig of te laat indienen van de opgave zal resulteren in een hogere 

normatieve inhouding van het cursusgeld omdat dan ook de deelnemers die jonger zijn 

dan 18 jaar mee tellen bij de vaststelling van de normatieve inhouding. 

 

 

 

De hoofddirecteur CFI, 

mr. H.G.M. van Oldeniel 
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