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11 Gemeentefonds op orde 

Het Rijk keert via het Gemeentefonds (begrotingshoofdstuk B) geld uit 

aan de gemeenten om hun gemeentelijke taken uit te voeren. In 2013 

ging het om bijna 18 miljard euro. Ons oordeel over de beleidsinformatie 

en de financiële informatie is positief.  

 

Het Rijk keert via het Gemeentefonds (begrotingshoofdstuk B) geld uit 

aan de gemeenten om hun gemeentelijke taken uit te voeren. In 2013 

ging het om bijna 18 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van alle 

gemeentelijke inkomsten. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën zijn de 

fondsbeheerders, zie Verantwoordelijkheden fondsbeheer. 

Het beheer van het Gemeentefonds maakt onderdeel uit van de 

bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK. De beleidsinformatie en de 

financiële informatie zijn op orde. 

  

Reactie van de minister 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dat hij 

met belangstelling kennis heeft genomen van ons conceptrapport bij het 

jaarverslag 2013 van het Gemeentefonds (hoofdstuk B). Mede namens 

de staatssecretaris van Financiën geeft hij zijn reactie: 

‘Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen 

financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 

verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de in de financiële 

overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en 

balansposten rechtmatig tot stand zijn gekomen en dat er geen 

onvolkomenheden zijn.’ 

Gelet op dit positieve oordeel, ziet hij geen aanleiding voor een nadere 

reactie. 

 Lees de volledige reactie op verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl 
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22 Kengetallen en ontwikkelingen 
van het Gemeentefonds 

2.1 Gemeentefonds in cijfers 

 

 

 

2.2 Ontwikkelingen 

Herijking Gemeentefonds 

Het Rijk keert via het Gemeentefonds (begrotingshoofdstuk B) geld uit 

aan de gemeenten om hun gemeentelijke taken uit te voeren. Het gaat in 

2013 om bijna 18 miljard euro. Het Gemeentefonds is in 2013 goed voor 

ongeveer een derde van de totale gemeentelijke inkomsten. Het geld in 

het Gemeentefonds wordt via een vastgelegd verdeelmodel verdeeld over 

de gemeenten. De minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor dit verdeelmodel en 

draagt zorg voor de periodieke bijstelling. 

Het Ministerie van BZK werkt sinds enige jaren aan een groot onderhoud 

van het Gemeentefonds. Het doel is een toekomstbestendige basis voor 

de gemeentefinanciën. Dit betekent dat de gemeenten de uitkering 

krijgen die bij hun taken past volgens de systematiek van de Financiële-

verhoudingswet. Ook bestaat het groot onderhoud uit het doorvoeren 

van enkele technische aanpassingen. Op 20 maart 2014 heeft het 

Ministerie van BZK de voorlopige resultaten van de herijking van het 
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3Gemeentefonds 2015 gepubliceerd met de voorgenomen toekenningen 

per gemeente. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede 

fase volgt in 2016. In de komende meicirculaire Gemeentefonds worden 

de cijfers geactualiseerd aan de hand van tussentijdse veranderingen in 

het gemeentelijke takenpakket, de accressen en de gemeentelijke 

herindelingen. De minister van BZK heeft de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten recent om advies gevraagd. 

 

Financieel akkoord 

In januari 2013 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen 

een financieel akkoord gesloten. Belangrijke onderwerpen die geregeld 

zijn betreffen de Wet Houdbare overheidsfinanciën, het 

schatkistbankieren voor medeoverheden en het BTW Compensatiefonds. 

Zie Jaarverslag 2013 van het Gemeentefonds. 

 

Deelfonds sociaal domein 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een nieuw deelfonds sociaal domein 

aan het Gemeentefonds toegevoegd. Via dit deelfonds worden de 

gemeenten bekostigd teneinde de nieuwe taken die volgen uit de 

Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet 

uit te voeren. De eerste drie jaren wordt dit deelfonds ondergebracht in 

een afzonderlijk artikel binnen het Gemeentefonds en geldt de 

verplichting dat de hiermee gemoeide gelden binnen het sociaal domein 

besteed worden. Zie onze conclusies over decentralisaties bij BZK. 

 

Verantwoordelijkheden van het fondsbeheer 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 

minister van Financiën zijn de fondsbeheerders. Dit is bepaald in artikel 3 

van de Financiële-verhoudingswet. Deze wet bepaalt de 

verantwoordelijkheid voor de financiële verhoudingen tussen het rijk, de 

gemeenten en provincies. Daarnaast vervult deze wet een grote rol bij 

het doorgeven en herverdelen van centraal geïnde belastingen aan de 

gemeenten. 

Het beheer van het Gemeentefonds maakt onderdeel uit van de 

bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK. 

 

Verantwoordelijkheden van de gemeenten 

De gemeenten zijn zelfstandig in het voeren van hun beleid, waar het 

geld afkomstig is uit het Gemeentefonds. Het college van Burgemeester 

en Wethouders verantwoordt zich aan de gemeenteraad over hun 

uitgaven, en dus ook over de besteding van het geld uit het 

Gemeentefonds. Met de fondsgelden worden overigens ook taken 
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4bekostigd die in medebewind worden uitgevoerd, bijvoorbeeld aangaande 

de uitvoering van de wet milieubeheer. De democratische controle op de 

recht- en doelmatige besteding van de gemeentelijke uitgaven vindt dus 

op gemeentelijk niveau plaats, mede op basis van de controle van het 

jaarverslag en de jaarrekening door een onafhankelijke accountant. De 

provincie ziet erop toe dat de gemeentelijke begroting structureel en 

reëel in evenwicht is. 
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53 Beleidsinformatie 
Gemeentefonds 

3.1 Oordeel beleidsinformatie: onderzochte 

beleidsinformatie deugdelijk tot stand gekomen en 

voldoet aan verslaggevingsvoorschriften 

Wij zijn van oordeel dat de  onderzochte beleidsinformatie in het jaar 

2013 deugdelijk tot stand is gekomen en voldoet aan de 

verslaggevingsvoorschriften. 
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64 Financiële informatie 
Gemeentefonds 

4.1 Controle besteding Gemeentefonds is 

gemeentelijke aangelegenheid  

De formele rechtmatigheid van het rijksbegrotingshoofdstuk 

Gemeentefonds is 100%. Het geld uit het Gemeentefonds wordt door de 

fondsbeheerders volgens de regels overgemaakt naar de gemeenten. De 

besteding van het geld door de gemeenten en de verantwoording 

daarover is een gemeentelijke aangelegenheid. Dat geldt ook voor de 

controle daarop. De provincie ziet erop toe dat de gemeentelijke 

begroting structureel en reëel in evenwicht is. 

In verband met de voorgenomen decentralisaties heeft het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd overzichten te 

gaan samenstellen van de gemeentelijke accountantsverklaringen over 

de periode 2014-2017. Op die manier wil het ministerie de effecten van 

de voorgenomen decentralisaties kunnen monitoren, zie Deelfonds 

sociaal domein. Zie ook onze conclusies over decentralisaties bij BZK. 

 

Jaarlijks gaat ongeveer 18 miljard euro rijksgeld via het Gemeentefonds 

naar gemeenten. De fondsbeheerders, de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Financiën, zijn 

verantwoordelijk voor het Gemeentefonds. Zij dragen zorg voor een 

adequate omvang en evenwichtige verdeling van de middelen, zodat 

gemeenten hun taken naar behoren uit kunnen voeren. De 

fondsbeheerders zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten die 

gemeenten met hun bijdrage uit dit fonds realiseren. Het College van 

Burgemeester & Wethouders verantwoordt zich aan de gemeenteraad 

over de besteding van alle middelen, waaronder de gelden uit het 

Gemeentefonds. 

De formele rechtmatigheid van het rijksbegrotingshoofdstuk 

Gemeentefonds is 100%. Het geld uit het Gemeentefonds wordt door de 

fondsbeheerders volgens de regels overgemaakt naar de gemeenten. Of 

het geld vervolgens rechtmatig door de gemeenten wordt besteed aan de 

door hen vastgestelde doelen, wordt door een onafhankelijke accountant 

gecontroleerd. De gemeenteraad stelt de jaarrekening en het jaarverslag 

vast. De lokale rekenkamer(functie) kan de gemeenteraad bijstaan in 
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7haar controlerende taak. 

  

Verantwoording, controle en toezicht 

Het college van B&W legt in de jaarrekening en het jaarverslag 

verantwoording af aan de gemeenteraad over zijn beleid en de financiële 

middelen. De jaarrekening gaat vergezeld van een 

accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijke accountant, die 

rapporteert aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad moet de jaarrekening en het jaarverslag vaststellen. 

Het nastreven van rechtmatigheid, naast doelmatigheid en 

doeltreffendheid maken prominent onderdeel uit van de controlerende 

taak van de raad. Bij het vaststellen van de begroting is het vooral van 

belang dat deze structureel en reëel in evenwicht is. 

De lokale rekenkamer(functie) doet onderzoek naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en de rechtmatigheid, uitgezonderd de controle op de 

jaarrekening. Dat doet de accountant. De lokale rekenkamer(functie) kan 

de gemeenteraad daarmee bijstaan in haar controlerende taak. 

De provincie ziet er in het kader van het (verticale) financieel toezicht op 

toe dat de gemeentelijke begroting structureel en reëel in evenwicht is. 

Het centrale uitgangspunt is een toezichthouder die de gemeente haar 

eigen verantwoordelijkheid laat, maar alert reageert op beslissingen met 

financiële consequenties die het structurele en reële begrotingsevenwicht 

aantasten. Repressief toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht 

(vooraf) is uitzondering. In 2013 stonden 9 gemeenten onder preventief 

toezicht, vanwege een structureel niet sluitende begroting. Preventief 

toezicht is een strenge vorm van toezicht waarbij niet alleen de begroting 

moet worden goedgekeurd, maar de gemeente ook wijzigingen van de 

begroting ter goedkeuring aan gedeputeerde staten moet inzenden. 

Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de 

begroting structureel en reëel in evenwicht is, valt een begroting onder 

het repressief toezicht. Dit is een milde vorm van toezicht waarbij de 

gemeente de stukken alleen ter kennisgeving hoeft in te zenden. 

Wanneer een gemeente in financiële problemen raakt, kan ze een 

aanvraag doen op een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds via 

artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. De fondsbeheerders 

beslissen over een artikel 12-aanvraag. De provincie en het Rijk gaan 

zich op dat moment meer bemoeien met het financiële beleid van de 

gemeente. Een artikel 12 gemeente staat in feite onder curatele. In 2013 

hebben 4 gemeenten, evenveel als voorgaande jaren, een beroep gedaan 

op een aanvullende uitkering. 
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8Landelijk overzicht gemeentelijke accountantsverklaringen 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 

in de periode 2004-2008 overzichten gemaakt van de strekking van 

accountantsverklaringen om de gevolgen van de in 2004 vernieuwde 

accountantscontrole te monitoren. Hieruit blijkt dat in 2008 92% van de 

accountantsverklaringen goedkeurend was, terwijl dat in 2004 slechts 

10% was. Indien geen goedkeurende accountantsverklaring werd 

afgegeven (8%) dan had dat doorgaans te maken met aanbestedingen of 

subsidies. Gezien het sterk stijgend aandeel van goedkeurende 

verklaringen is het Ministerie van BZK na 2008 gestopt met deze 

monitoring. In verband met de voorgenomen decentralisaties en de 

monitoring van het deelfonds sociaal domein heeft het Ministerie van BZK 

aangekondigd weer dergelijke overzichten te laten samenstellen over de 

periode 2014-2017. 

 

Onrechtmatige uitgaven 

Op basis van enkele openbare accountantsverklaringen bij de 

jaarstukken van gemeenten over 2012 (de jaarstukken 2013 gaan 

uiterlijk 15 juli 2014 naar de provincie) zien we dat onrechtmatige 

uitgaven vooral samenhangen met: 

• foutieve Europese aanbestedingen; 

• het verstrekken van subsidies, terwijl termijnen overschreden zijn; 

• dat rijksmiddelen niet uitgegeven zijn conform de voorschriften, zoals 

bij de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening. 

 

Bij deze onrechtmatige uitgaven was derhalve geen sprake van fraude. 

In het kader van het financieel beheer van de gemeentelijke gelden, 

worden in de jaarstukken financiële risico's benoemd op het terrein van 

de gemeentelijke grondexploitaties. 

 

4.2 Oordeel rechtmatigheid financiële informatie: geen 

fouten en onzekerheden 

Wij zijn van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen 

verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten in het Jaarverslag 

2013 van het Gemeentefonds rechtmatig zijn. Wij geven ons oordeel 

onder voorbehoud van goedkeuring van de slotwetmutaties door de 

Staten-Generaal. 
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9Voorbehoud bij het oordeel over de financiële informatie 

Het bedrag aan verplichtingen omvat in totaal 3,5 miljoen euro aan 

overschrijdingen op begrotingsartikel 1. Het bedrag aan uitgaven omvat 

in totaal 42,9 miljoen euro aan overschrijdingen op begrotingsartikel 1. 

Gaan de Staten-Generaal niet akkoord met de daarmee samenhangende 

slotwetmutaties, dan moeten wij onze oordelen over de financiële 

informatie mogelijk herzien. 

 

4.3 Oordeel deugdelijke weergave financiële 

informatie: geen fouten en onzekerheden 

Wij zijn van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen 

financiële informatie in het Jaarverslag 2013 van het Gemeentefonds 

deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 

verslaggevingsvoorschriften. 

 

4.4 Rechtmatigheid en deugdelijke weergave op 

artikelniveau: geen fouten en onzekerheden 

Wij controleren ook op artikelniveau de deugdelijke weergave en de 

rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en 

afgerekende voorschotten. Wij hebben hierbij geen belangrijke fouten of 

onzekerheden geconstateerd in het Jaarverslag 2013 van het 

Gemeentefonds. 
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104.5 Overzicht financiële informatie per 

begrotingsartikel Gemeentefonds 

Er zijn geen onvolkomenheden die gevolgen kunnen hebben voor het 

begrotingsartikel van het Gemeentefonds, zie financiële informatie per 

begrotingsartikel. 
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115 Alle financiële gegevens 

5.1 Alle begrotingsartikelen 

Begrotingsartikel 1 - gemeentefonds 

Verplichtingen 

Begroot € 17.963.120 - 

Verantwoord € 17.995.671 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -32.551 - 

Tolerantie (F+O) € 539.870 3,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 17.963.120 - 

Verantwoord € 17.988.793 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -25.673 - 

Ontvangsten 

Begroot € 17.963.120 - 

Verantwoord € 17.988.793 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -25.673 - 
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Begroot € 35.926.240 - 

Verantwoord € 35.977.586 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -51.346 - 

Tolerantie (F+O) € 1.079.328 3,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Totaal begrotingsartikelen 

Verplichtingen 

Begroot € 17.963.120 - 

Verantwoord € 17.995.671 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -32.551 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 179.957 1,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (O) € 539.870 3,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 179.957 1,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 539.870 3,00% 
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Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 35.926.240 - 

Verantwoord € 35.977.586 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -51.346 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 359.776 1,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (O) € 1.079.328 3,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 359.776 1,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 1.079.328 3,00% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

5.2 Saldibalans 

Saldibalanspost 3 - Liquide middelen 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 5 - Uitgaven buiten begrotingsverband 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 6 - Ontvangsten buiten begrotingsveband 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 7 - Openstaande rechten 

Saldibalans 
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Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 8 - Extra-comptabele vorderingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 9 - Extra-comptabele schulden 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 
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Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 10 - Voorschotten 

Saldibalans 

Verantwoord € 39.906.276 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -39.906.276 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 11 - Garantieverplichtingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Saldibalanspost 12 - Openstaande verplichtingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 64.747 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -64.747 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 13 - Deelnemingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Totaal saldibalans 

Saldibalans 

Verantwoord € 39.971.023 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -39.971.023 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 
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Tolerantie (F) € 399.710 1,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (O) € 1.199.131 3,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 399.710 1,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 1.199.131 3,00% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

5.3 Afgerekende voorschotten 

Totaal afgerekende voorschotten 2013 

Totaal afgerekende voorschotten 

Verantwoord € 18.080.373 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -18.080.373 - 

Tolerantie (F+O) € 542.411 3,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 


