
Onderwerp: richtlijnen verantwoording subsidies 2014 

Geacht bestuur, 

Voor het jaar 2014 ontvangt uw instelling subsidie, verleend in het kader van de Haagse 

Kaderverordening Subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift (UVS).  

De basis van deze regelgeving is de Algemene wet Bestuursrecht.  

De HKS en UVS kunt u downloaden via de website van de gemeente Den Haag: 

www.denhaag.nl/subsidies. 

Deze richtlijnenbrief is een nadere uitwerking van de hiervoor genoemde regelgeving. Soms komt het 

voor dat een andere subsidieverstrekker, zoals het Rijk of Europa, extra subsidievoorwaarden eist voor 

bepaalde subsidies. De gemeente zal deze extra subsidievoorwaarden, indien van toepassing, bij de 

subsidieverlening aan uw instelling kenbaar maken.  

In de goede verhoudingen tussen de gemeente als subsidieverlener en uw instelling als 

subsidieontvanger verwacht de gemeente van uw instelling dat u de voorliggende richtlijnen onverkort 

volgt.  

De subsidievaststelling vindt plaats op basis van een door u in te dienen financieel verslag of 

jaarrekening alsmede een inhoudelijk verslag. Als de ontvangen subsidie € 100.000 of meer bedraagt 

moet uw jaarrekening voorzien zijn van een goedkeurende controleverklaring en accountantsrapport. 

De verantwoordingsstukken 2014 moet u uiterlijk 31 maart 2015 indienen, tenzij in de 

verleningsbeschikking een andere datum staat genoemd.  

U kunt uw verantwoording richten aan:  

Burgemeester en Wethouders van Den Haag 

t.a.v. de dienst OCW [sector/afdeling]  

Postbus 12 652  

2500 DP Den Haag  

Financieel verslag  

Het financieel verslag of de jaarrekening geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan 

worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de subsidie en geeft de nodige 

informatie om de subsidie vast te stellen. In het financieel verslag of de jaarrekening worden per 

verleende subsidie in ieder geval de begrote en werkelijke bestedingen weergegeven. Belangrijke 

verschillen tussen begroting en realisatie moeten worden toegelicht. De subsidieverantwoording sluit 

aan op de indeling van de bij de toekenning gehanteerde begroting. Aan het financieel verslag of de 

jaarrekening wordt de eis gesteld dat de verleende subsidies duidelijk (per verleende subsidie) terug te 

vinden moeten zijn in het financieel verslag of de jaarrekening.  

Per subsidieverlening dient te worden vermeld:  

a. het nummer en de datum van de beschikking, de subsidievorm en de maximaal verleende subsidie;

b. het bedrag van de in het boekjaar ontvangen voorschotten en het totaal van in voorgaande boekjaren

ontvangen voorschotten; 

c. het saldo van de verlening (a) en van de ontvangen voorschotten (b).

Inhoudelijk verslag  

Het inhoudelijk verslag gaat over de aard en omvang van de activiteiten/ het project waarvoor de 

subsidie is verleend. Het inhoudelijk verslag geeft een toelichting op de gerealiseerde doelstellingen en 

resultaten en op eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan waardoor doelstellingen en/of 

resultaten (deels) niet gerealiseerd zijn. 



Bestuursverklaring  

De bestuursverklaring maakt in alle gevallen deel uit van de in te zenden subsidieverantwoording, ook 

als uw instelling tevens een goedkeurende controleverklaring moet overleggen. In deze verklaring 

geeft u onder meer aan de ontvangen subsidie te hebben besteed aan het doel waarvoor deze is 

verstrekt.  

De bestuursverklaring bevat tevens een verklaring inzake de maximum bezoldiging. Nadere informatie 

daarover leest u hierna onder Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector. 

Nadere regels  

Voor het doorschuiven van activiteiten en de hieraan verbonden te besteden middelen naar een 

volgend jaar moet u schriftelijk en expliciet toestemming vragen aan de gemeente Den Haag.  

Dat moet u uiterlijk doen in uw aanbiedingsbrief bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie(s), 

maar u mag ook eerder schriftelijk om goedkeuring vragen. Wij kunnen u bij voorbaat mededelen dat 

deze goedkeuring niet wordt verleend op de reguliere activiteiten (d.w.z. de vaste kernactiviteiten van 

de aanvrager).  

Als de ingediende verantwoordingsstukken volledig en juist zijn, volgt vaststelling van de subsidie 

volgens art. 8 UVS uiterlijk 9 maanden na indiening. Als uw stukken onvolledig of onjuist zijn, krijgt 

u een verzoek tot aanvulling of correctie.  

Als subsidieontvanger zorgt u ervoor dat:  

a. de administratie op overzichtelijke wijze wordt gevoerd;

b. van alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke bewijsstukken, waaruit de aard en de omvang

van de geleverde goederen of van verrichte diensten duidelijk blijken, aanwezig zijn; 

c. U hoeft de bewijsstukken van de ontvangsten en uitgaven niet mee te zenden bij het verzoek tot

vaststelling van de subsidie. U dient er wel rekening mee te houden dat alle bescheiden met betrekking 

tot het vaststellen van de subsidie altijd door de gemeente kunnen worden opgevraagd gedurende de 

bewaartermijnen genoemd in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit kunnen bijvoorbeeld 

facturen zijn, maar ook een onderbouwing van gedeclareerde salariskosten. 

Ontvangen subsidie is minder dan € 100.000,-:  

bestuursverklaring bij de rechtmatige besteding van de subsidie  
Als u voor het boekjaar een totale subsidie van de gemeente Den Haag heeft ontvangen van minder 

dan € 100.000,-, dan dient u een financieel verslag of jaarrekening in met een verklaring van uw 

bestuur waaruit de rechtmatige besteding van de subsidie blijkt. Voor de bepaling van de grens van € 

100.000,- worden alle aan u in een boekjaar verleende subsidies van de gemeente opgeteld. Indien u al 

beschikt over een jaarrekening met een goedkeurende controleverklaring dan kunt u gebruik maken 

van de mogelijkheid om deze in te dienen voor de verantwoording van subsidies van minder dan € 

100.000,-. In dit geval moet de besteding van de subsidiemiddelen per verleende subsidie van de 

gemeente Den Haag zichtbaar in de jaarrekening zijn opgenomen en door de accountant expliciet 

betrokken in de controle.  

In de bestuursverklaring erkent het de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het financieel 

verslag of de jaarrekening. In de bestuursverklaring verklaart het bestuur dat de subsidiemiddelen 

rechtmatig zijn besteed aan het doel waarvoor zij zijn toegekend in de subsidiebeschikking. Voorts 

verklaart het bestuur dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig zijn 

verantwoord in het financieel verslag of de jaarrekening. Bij ondertekening door het bestuur dient de 

verklaring door de krachtens de statuten daartoe bevoegde bestuursleden te worden ondertekend. Voor 

deze verklaring dient u het model dat is opgenomen in deze brief te gebruiken.  

In de bij uw verantwoording mee te zenden ondertekende bestuursverklaring verklaart u geen 

bezoldiging te hebben verleend boven de inkomensgrens als benoemd in de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.  

Het normbedrag voor 2013 bedraagt € 228.559. Het normbedrag voor 2014 wordt begin 2015 

bekend gemaakt.  



Ontvangen subsidie is € 100.000,- of meer:  

controleverklaring bij de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de besteding 

van de subsidie  
Als u voor het boekjaar een totale subsidie van de gemeente Den Haag heeft ontvangen van  

€ 100.000,- of meer, moet uw jaarrekening vergezeld gaan van een goedkeurende controleverklaring 

en bij de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de besteding van de subsidies.  

Hieronder zijn de algemene richtlijnen weergegeven voor het verantwoorden via een jaarrekening 

voorzien van een goedkeurende controleverklaring, wanneer de totaal van de Gemeente Den Haag 

ontvangen subsidie € 100.000,- of meer bedraagt.  

Deze subsidieverplichtingen hebben tot doel de accountantscontrole op de jaarrekening van de 

instelling zodanig in te richten dat de gemeente Den Haag toereikende informatie verkrijgt om te 

kunnen vaststellen dat verleende subsidies rechtmatig zijn besteed.  

De jaarrekening van de instelling vormt het object van controle voor de accountant. In de jaarrekening 

zijn alle HKS/UVS OCW-subsidies verantwoord. De subsidieverplichtingen zijn zodanig opgesteld, 

dat de accountant specifieke aandacht besteedt aan de rechtmatigheid van de verantwoorde 

subsidiebaten en aan de daaraan ten grondslag liggende bestedingen.  

Rechtmatigheid  

De accountant dient zich bij de controle NIET te richten op de inhoudelijk-beleidsmatige voortgang 

en/of resultaten van een gesubsidieerde activiteit of een gesubsidieerd project, doch uitsluitend op de 

beheersmaatregelen die de instelling rond de inhoudelijke en procesmatige voortgang van de activiteit 

of het project in opzet en werking heeft getroffen.  

Het hiervoor gebruikte begrip ‘rechtmatigheid’ dient te worden benaderd vanuit de uitgangspunten, dat 

de accountant:  

� vaststelt dat de instelling heeft gehandeld overeenkomstig de verleningbeschikking van een

subsidie, alsmede overeenkomstig de daarin aangegeven aanvullende regelgeving (indien van 

toepassing);  

� vaststelt dat de instelling heeft gehandeld overeenkomstig het opgestelde subsidieverzoek c.q. een

activiteitenplan annex begroting; 

� vaststelt dat de instelling, in het licht van de desbetreffende verleningbeschikking, rond een subsidie

voldoende beheersmaatregelen in opzet en werking heeft getroffen; 

� vaststelt dat de verantwoorde bestedingen door de instelling rechtmatig zijn besteed conform de

subsidievoorwaarden. 

Toleranties  

In beginsel zijn de toleranties aan de orde, die de accountant hanteert bij het controleren van de 

jaarrekening, gericht op het afgeven van een goedkeurende controleverklaring bij die jaarrekening.  

Inzake de controle op de rechtmatigheid van de besteding van subsidiemiddelen dient, gemeten per 

beschikking (subsidiestroom) en gerelateerd aan het bedrag van de verlening, een tolerantie te worden 

gehanteerd van:  

1% bij verleningen van > EUR 250.000 (op jaarbasis)  

3% bij verleningen van > EUR 50.000 doch < EUR 250.000 (op jaarbasis)  

5% bij verleningen van < EUR 50.000  

Over de oordeelsvorming wordt nog het volgende opgemerkt:  

Uit de controlebevindingen kan blijken dat bij een bepaalde subsidie materiële tekortkomingen zijn 

geconstateerd. Deze tekortkomingen kunnen echter voor het algehele beeld van de jaarrekening niet 

materieel zijn. In dat geval is de strekking van de controleverklaring bij de jaarrekening een 

goedkeurende. De constatering dient wel via een rapport van bevindingen te worden gerapporteerd.  

Bijzondere aandachtspunten  

De jaarrekening wordt gecontroleerd met de (normale) aandacht, die van de accountant wordt verlangd 

bij het verrichten van werkzaamheden uit hoofde van een controle van de jaarrekening, gericht op het 



afgeven van een goedkeurende controleverklaring bij die jaarrekening. Bijzondere aandacht wordt 

echter in die zin verlangd, dat de accountant werkzaamheden uitvoert die het mogelijk maken in zijn 

verklaring te bevestigen: 

A. dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de HKS/UVS van de 

gemeente Den Haag zijn nageleefd. Hiertoe stelt de accountant vast:  

I.  dat in de financiële administratie steeds een aansluiting tussen gedane uitgaven en de 

desbetreffende subsidies aanwezig is.  

II.  dat de desbetreffende subsidies rechtmatig zijn besteed, derhalve overeenkomstig het 

activiteitenplan annex begroting, dat bij de subsidieaanvraag is overgelegd. Voor 

subsidies, gefinancierd uit specifieke rijksbijdragen dient de relevante wet en 

regelgeving (vigerende voorwaarden) te zijn nageleefd.  

III.  dat alle toegepaste reserveringen en voorzieningen aanvaardbaar kunnen worden 

geacht in relatie tot het gestelde in de subsidieverlening en in de HKS/UVS.  

IV.  dat het subsidiebedrag is berekend overeenkomstig de HKS/UVS. Derhalve geen 

resultaten op subsidies. Dit geldt niet voor de subsidievormen product- en 

budgetsubsidie.  

V.   dat de controle van de declaraties ingediend door directies c.q. bestuurders expliciet 

onderdeel is van de uitgevoerde controle.  

VI. dat alle verleende voorschotten juist en volledig zijn opgenomen.  

B. dat de richtlijnen, die de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn voor de jaarrekening van de 

instelling over het desbetreffende subsidiejaar heeft afgegeven, onverkort zijn gevolgd.  

C. dat het beleidsinhoudelijke verslag, dat door de instelling met betrekking tot het desbetreffende 

subsidiejaar is opgesteld, met de jaarrekening over datzelfde jaar verenigbaar is.  

Rapportage  

De accountant dient bij de jaarrekening van de instelling de bijgevoegde voorgeschreven tekst van de 

controleverklaring te hanteren. De voorgeschreven tekst is, behoudens waar verwijzing naar de 

specifieke Haagse situatie is opgenomen, grotendeels als ‘standaard’ voorgeschreven door de 

Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).  

Rapport van bevindingen  

In een rapport van bevindingen dient te worden toegelicht op grond van welke controle-uitkomsten de 

accountant (onverhoopt) heeft moeten vaststellen dat de bovenstaande redactie van de 

controleverklaring niet kan worden gehanteerd. In algemene zin dienen tenminste alle bevindingen te 

worden gemeld, die de in dit protocol gestelde tolerantie per subsidiestroom overschrijden. Daarnaast 

dienen beleidsmatige zaken te worden gemeld, indien deze de rechtmatigheid van de 

subsidieaanwending zouden aantasten. De bevindingen en opmerkingen met betrekking tot de 

rechtmatigheid van subsidies dienen per subsidieverlening te worden aangegeven (met nummers), 

tenzij de omstandigheid voor een groep subsidies aan de orde is.  

In het rapport van bevindingen dient de volgende indeling te worden gehanteerd:  

1. Knelpunten in de administratieve organisatie en interne controle, waar het gaat om

subsidiestromen vanuit de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, waardoor de facto onzekerheden

bestaan rond de juistheid van de verantwoorde HKS/UVS subsidiemiddelen.

2. Knelpunten in de resterende administratieve organisatie en interne controle, geclusterd naar

knelpunten die (1) leiden tot onzekerheden over de juistheid c.q. rechtmatigheid van verantwoorde

kosten, (2) leiden tot onzekerheden over de volledigheid van verantwoorde opbrengsten, (3) leiden

tot andersoortige onzekerheden van materiële omvang. Overige knelpunten, waarop de accountant

de aandacht zou willen vestigen.

Het rapport van bevindingen wordt door de accountant uitgebracht aan directie en bestuur van de 

instelling. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om, ingeval van een verklaring bij de 

jaarrekening die niet de hierboven aangegeven redactie kent, aan de gemeente te verklaren welke 



knelpunten bestaan. Daarbij dient, per knelpunt, te worden aangegeven welke acties op welke termijn 

worden genomen om deze op te heffen. Bovendien dient een afdruk van het rapport van bevindingen 

bij de controleverklaring en jaarrekening te worden gevoegd.  

Review  

De Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag vestigt de aandacht op de in de 

HKS/UVS opgenomen mogelijkheid tot het in haar opdracht te laten uitvoeren van een review op de 

werkzaamheden van de accountant van de instelling. In alle gevallen zal uit het dossier van de 

accountant expliciet het naleven van dit protocol moeten blijken.  

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

moeten organisaties in de publieke sector salarissen die hoger zijn dan het gemiddelde ministerssalaris, 

openbaar maken in het jaarverslag. 

Voor de subsidieontvanger waarop artikel 4.1 eerste en tweede lid van de WNT en artikel 4.2 van de 

WNT van toepassing zijn legt het college: 

- op grond van artikel 10 lid 5 en 6 van de HKS de verplichting op om informatie te verstrekken 

over de gegevens zoals bedoeld in artikel 4.1 eerste en tweede lid van de WNT en artikel 4.2 van 

de WNT;  

- op grond van artikel 10 lid 7 de verplichting op om de inkomensgrens zoals bedoeld in de WNT 

als bezoldigingsmaximum te nemen. Indien voor een sector een hoger bezoldigingmaximum is 

afgesproken tussen de sector en de minister, dan geldt dit maximum. 

In de bij uw verantwoording mee te zenden ondertekende bestuursverklaring verklaart u geen 

bezoldiging te hebben verleend boven de inkomensgrens als benoemd in de WNT. Het normbedrag 

voor 2013 bedraagt € € 228.599. Het normbedrag voor 2014 wordt nog door de minister van 

Binnenlandse Zaken bekend gemaakt. 

Overigens is slechts bij een zeer gering aantal instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen 

sprake van een in het kader van de WNT bovenmatige bezoldiging. Uit procedureel oogpunt zijn wij 

desondanks genoodzaakt aan al onze subsidierelaties te vragen bijgaande bestuursverklaring te 

gebruiken, óók indien zij in het geheel geen personeel in dienst hebben. 

Alleen in die gevallen waar u wél heeft bezoldigd boven de bedoelde inkomensgrens haalt u de 

bewuste passage in uw bestuursverklaring door. 

In dat geval vermeldt u in uw jaarrekening:  

- de naam van de functie(s); 

- de hoogte van de beloning(en), waarbij inbegrepen eventuele incidentele vergoedingen 

(bijvoorbeeld bij ontslag) en een eventuele extra storting in het pensioenfonds. 

Vanzelfsprekend is uw contactpersoon van de Dienst OCW of van het stadsdeelteam (DPZ) altijd 

bereid tot nadere uitleg of overleg over de toepassing van genoemde richtlijnen.  

Burgemeester en wethouders,
namens dezen:  

algemeen-directeur



MODEL BESTUURSVERKLARING HKS/UVS OCW-SUBSIDIES 

Het bestuur van (NAAM INSTELLING) te (ZETEL INSTELLING) verstrekt deze bestuursverklaring 

bij de subsidieverantwoording over de periode …….tot en met …………met betrekking tot de 

gemeentelijke subsidie betreffende ………………… toegekend 1 met kenmerk…… d.d………. .  

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording 

overeenkomstig de HKS/ UVS en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking met kenmerk…… Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording conform deze 

vereisten te hebben opgemaakt. Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen 

bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel 

waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming met de begroting en 

de HKS/UVS. Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig 

zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.  

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting 

genoemd in artikel 10, lid 7 van de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking om de 

inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.  

(PLAATS), (DATUM) 

ONDERTEKENING (door de daartoe bevoegde bestuursleden) 

NAAM  

VOORZITTER (in bestuur) 

NAAM  

Functie 

NAAM  

Functie 

1 

Hierbij kan sprake zijn meerdere subsidieverleningen. 



MODEL GOEDKEURENDE CONTROLEVERKLARING 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: 

Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 20XX van de  

(naam instelling) te (zetel instelling) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 20XX en de winst-en-verliesrekening over 20XX met de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Identificatie  

De gecontroleerde jaarrekening 20XX opgenomen in dit jaarverslag op pagina X tot en met X van 

(naam instelling) te (zetel instelling) sluit met een balanstotaal per 31 december 20XX van € ………, 

een totaal lasten van € ………., een totaal baten van € ………. en een exploitatieresultaat van € 

………… over 20XX.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de (naam instelling) is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven beide in overeenstemming met in Nederland 

algemene aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 

de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 

die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 

het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 

door het bestuur van de instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening.  

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de 

gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de Richtlijnenbrief financiële 

verantwoording subsidies 20XX. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder  



onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende 

Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking (HKS) en het Uitvoeringsvoorschriften Subsidies 

(UVS) van de gemeente Den Haag zijn nageleefd.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  

Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van (naam instelling) per 31 december 20XX en van het resultaat over 20XX in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. Tevens zijn wij van 

oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de Gemeente Den Haag zijn besteed 

overeenkomstig de HKS/UVS, waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld.  

Indien van toepassing:  

Voorts merken wij op dat niet is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de 

informatie over topinkomens (artikel 4.1, derde lid van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). 

Datum en ondertekening  


