
Regeling controleprotocol OCW 2007

Regeling van de Minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, van
8 februari 2008, nr. AD/RS 2007/27703,
houdende vaststelling van het controle-
protocol voor de sectoren PO, VO, BVE
en HO (Regeling controleprotocol OCW
2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
Mede namens de Minister van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel V van de wet van 16 juli
2005 tot wijziging van onder meer de
Wet op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra en de Wet mede-
zeggenschap onderwijs 1992 in verband
met de invoering van lumpsumbekosti-
ging in het primair onderwijs (Stb. 423),
artikel 157, vierde lid, tweede volzin,
van de Wet op de expertisecentra, arti-
kel 171, vierde lid, tweede volzin, van
de Wet op het primair onderwijs, de arti-
kelen 14a, derde lid, tweede volzin, en
18, zesde lid van het Bekostigingsbe-
sluit W.V.O., artikel 5, vijfde lid van het
Uitvoeringsbesluit Wet SLOA, artikel
5.2.5, eerste lid van het uitvoeringsbe-
sluit WEB en artikel 1.3, eerste lid van
het Bekostigingsbesluit WHW;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling controleprotocol
Het protocol ten behoeve van de contro-
le door de accountant over het jaar 2007
wordt vastgesteld overeenkomstig de
bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagteke-
ning van de Staatscourant waarin deze
regeling wordt geplaatst en werkt terug
tot en met 1 januari 2007.

Artikel 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling controleprotocol OCW 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst, met
uitzondering van de bijlage die ter inza-
ge wordt gelegd in de bibliotheek van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en bekend wordt
gemaakt op www.cfi.nl, de internetsite
van CFI, agentschap van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
R.H.A. Plasterk.

Toelichting

Jaarlijks moeten de scholen voor het
primair en voortgezet onderwijs, instel-
lingen en kenniscentra in de sector BVE
en bekostigde instellingen voor hoger
onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste

lid van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek, een
jaarrekening indienen om de ontvangen
bekostiging en subsidies te verantwoor-
den. Hiervoor wordt jaarlijks een contro-
leprotocol opgesteld, waarin aanwijzin-
gen zijn opgenomen voor de
instellingsaccountants. De scholen/
instellingen moeten naast de jaarstukken
met de accountantsverklaring en een
assurance-rapport over de bekostigings-
gegevens – voor zover deze is afgege-
ven – ook een rapport van bevindingen
inzenden. Het controleprotocol wordt
beschikbaar gesteld als webapplicatie.
Hierbij bestaat de mogelijkheid voor de
scholen in een bepaalde onderwijssector
om alleen de relevante passages en voor-
schriften te selecteren.
   Correcties als gevolg van maatregelen
die gedurende het jaar worden doorge-
voerd, zullen in een bijgestelde versie
van het controleprotocol bekend worden
gemaakt. De bijgestelde versie van het
controleprotocol en de regeling, waarin
deze versie wordt geformaliseerd, ver-
schijnt jaarlijks halverwege en aan het
einde van het betreffende kalenderjaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
R.H.A. Plasterk.
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