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Ministerie van Financiën 

> Return address: p.o. box 20201 2500 EE The hague 

Mr. Johannes Hahn 
Director-General DG Regional Policy (REGIO) 
European Commission 
CSM1 08/095 
B-1049 Brussels 

Date 5 FEB 2011 
Subject Annual Summary 2010 

Dear Mr. Hahn, 

Hereby, as coordinating body, I send you the aggregated annual summary 
information in relation to the Structural Actions and European Fisheries Fund for 
2009 as referred to in Article 53.b(3) of the amended Financial Regulation (No 
1605/2002) and the Guidance Note on the Annual Summary (COCOF 07/0063/09- 
NL, 20/1/2010 final). 

Enclosed you will find the annual summary information per responsible 
department. The documents have been produced and signed by the ministries 
responsible for the funds in question: the Ministry of Economic Affairs, Agriculture 
and Innovation for ERDF, EAGGF, FIFG and EFF and the Ministry of Social Affairs 
for ESF. 

Unfortunately, the requested information is not yet available for ERDF "Noord-
Nederland" (North). This is because audit procedures have not been finalised. I will 
forward the requested information as soon as it comes available. This is most likely 
in the beginning of March. 

Furthermore, I would like to draw your attention to the Dutch national declaration 
in relation to the annual summary obligation. Regarding this issue, I would like to 
clarify that the Dutch national declaration and the opinion of the Dutch Supreme 
Audit Institution covers the information requested in part 3 (overall analysis) and 
part 4 (overall assurance). The expected delivery date of the national declaration is 
in March. 

Thank you for your kind consideration in advance.

Budget Affairs Directorate 

Korte Voorhout 7 
2511 CW Den Haag 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
www.minfin.n1 
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Director-General for t e State Budget
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Deelverklaring van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter 
onderbouwing van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende uit het financieel 
reglement van de Europese Unie 

Hierbij verklaart ondergetekende, drs. IK Wesseling, directeur Ruimtelijk Economisch 
Beleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, naar behoren 
aangewezen door Nederland om het jaarlijks overzicht te verstrekken betreffende het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO, excl. EPD Oost) en 1NTERREG 
(EMR), ("de Fondsen, dat: 

1. Gecertificeerde uitgaven in 2010 

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 

a) alle uitgaven in 2010 door certificeringsinstanties zijn via SFC 2007 gedeclareerd en in 
overeenstemming verklaard met de criteria voor de subsidiabiliteit van uitgaven zoals 
genoemd in artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 55 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006, en zijn door de begunstigden gedaan in het kader van de uitvoering van 
de concrete acties die uit hoofde van het operationeel programma zijn geselecteerd conform 
de voorwaarden voor de toekenning van de overheidsbijdragen krachtens artikel 78, lid 1, 
van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1198/2006. 

Ik bevestig dat de in de nationale fmanciële toezichtsystemen opgenomen uitgaven overeenstemmen met de 
bedragen vermeld in SFC 2007, met uitzondering van de volgende verschillen: 
Programma (CCI nummer) Bedrag Motivering 

Noord CCI 2007NL162P0001 Geen afwijkingen 
West CCI 2007NL162P0002 Geen afwijkingen 
Zuid CCI 2007NL162P0003 Geen afwijkingen 
Oost CCI 2007NL162P0004 Geen afwijkingen 

EMR. CCI 2007CB163P0001 Geen afwijkingen

1.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

a) alle in tabel 1.2.1 vermelde uitgaven in 2010 door betaalorganen in overeenstemming zijn 
verklaard met de doelstellingen die zijn verwoord in de desbetreffende 
besluiten/beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van het programma of project in 
kwestie, en met de bepalingen van respectievelijk Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor de 
Structuurfondsen en Verordening (EG) nr. 1164/1994 voor het Cohesiefonds; 



Tabel 1.2.1 — 2000-2006 Gecertificeerde l en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in het jaar 2010 voor de Structuurfondsen (niet-cumulatieve bedragen, in euro's) 

Operationeel programma Totale werkelijk gedane en gecertificeerde subsidiabele uitgaven 
Publiek Particulier (Totaal) Uitgaven 

Gemeenschap Andere overheden 
Noord CCI 2000NL162D0001 E 82.479.431,- e 192.939.269,- e 358.249.089,- E 633.667.789,- 
Zuid CC12000NL16200003 E 9.476417,- E 12.218.564,- - e 22.102.014,- - E 407.033,- 
Flevoland CCI 1999NL16100001 e 8.569.106,02 - E 1.060.671,64 € 21.641.371,48 E 29.149.805,86 

ERDF E 6.378.487,67 - E 3.144.924,29 E 21.407.601,48 E 24.641.164,86 
ESF E 2.553.948,- e 3.525.644,- E 26.176,- E 6.105.768,- 
EAGGF e 17.691,17 - E 1.071.290,17 e 261.903,- - e 791.696,- 
FIFG - € 381.020,82 - E 370.101,18 - E 54.309,- - € 805.431,- 

D2 Stedelijke 

gebieden
CCI 2000NL16200002 E 35.202.987,19 € 67.778.403,58 E 3.322.921,10 €106.304.311,87 

Urban Amsterdam CCI 2001NLI6OPC001 E 1.435.315,00 E 2.245.243,33 E 123.714,86 E 3.804.273,19 
Urban Rotterdam CCI 2001NL/60PC002 E 0,- E 0,- E 0,- € 0,- 
Urban Heerlen CCI 2001NLI6OPC003 E 2.218.028,-,- E 5.758.139,- E 0,- E 7.976.167,- 

EMR CCI 2001RGI6OPC010 e 36.684,62 € 84.079,62 e 6,00 e 120.770,24

De kolommen in de tabel zijn dezelfde als in bijlage 11 bij Verordening (EG) nr. 438/2001. 



2. Controleactiviteiten in 2010 

De controle-informatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en nauwkeurig overzicht van de controleactiviteiten en van de 
beoordelingen van de controleautoriteiten in kwestie. 

2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 

Tabel 2.1.1 — 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen2 

Operationeel programma Controleadvies	 (onvoorwaardeIijk 

goedkeurend / met voorbehoud / 
afkeurend )

ReIevante 

kwalificaties
Beeijfering van tekortkomingen/ 

onregelmatigheden
Genomen	 maatregelen	 (bij 
stelselmatige problemen)

Fouten-

percentages 

(uit	 controles 
van	 concrete 

Noord CCI 2007NL162P0001 Met voorbehoud Met inachtneming van de in het 

jaarbjkse	 controleverslag 
geformuleerde	 beperkingen, 
beantwoordt	 het	 beheers-	 en 
controIesysteem	 aan	 de geldende 
voorschriften van de artikelen 58 tot 

en met 62 van Verordening (EG) 
nr.I083/2006	 van	 de	 Raad	 en 
afdeling 2 van Verordening (EG) 

nr.1828/2006 van de Commissie, en 

heeft	 voldoende	 effectief	 heeft 
gefunetioneerd,	 met	 ultzondering 
van	 de	 in	 het	 jaarlijks 
controleverslag	 opgenomen 
tekortkomingen,	 die	 op	 korte

N.v.t. Geen stelselrnatige problemen
acties) 

N.n.b.3

2 Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 december van jaar N op grond van artikel 62 van Verordening 
(EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, voor het jaar van controlewerk ter plaatse 1/7/19-1 — 30/6/N (dient alle programma's te bestrijken). 
Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, kan deze informatie per programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig 
worden aangeduid. 
3 Gezien de stand van zaken ten aanzien van het proces van hoor en wederhoor kan er nog geen reële inschatting van het maximale foutenpercentage worden gemaakt. Eind 
februari 2011 zal dat wel kunnen. 



termijn passend handelen van de 

managementautoriteit 	 vereisen 

teneinde de financiele risico's voor 

de Europese Unie te beperken. 
West CCI 2007NL162P0002 Met voorbehoud Met Machtneming van de in het 

jaarlijkse	 controleverslag 

gefonnuleerde	 beperkingen, 

beantwoordt	 het	 beheers-	 en 

controlesysteem	 aan	 de	 ge/dende 

voorschriften van de aftikelen 58 tot 

en met 62 van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006	 van	 de	 Raad	 en 

afde/ing 2 van Verordening (EG) 

nr,1828/2006 van de Commissie, en 

heeft	 voldoende	 effectief	 heeft 

gefimetioneerd,	 met	 uitzondering 

van	 de	 in	 het	 jaarlijks 

controleverslag	 opgenomen 

tekortkomingen,	 die	 op	 korte 

termijn passend hande/en van de 

managementautoriteit 	 vereisen 

teneinde de financiele risico's voor 

de Europese Unie te beperken.

N.v.t. Geen stelselmatige problemen 2,46% 

Zuid CCI 2007NL162P0003 Met voorbehoud Met inachMeming van de in het 

jaarlijkse	 controleverslag 

geformuleerde	 beperkingen, 

beantwoordt	 het	 beheers-	 en 

controlesysteem aan de geldende 

voorschriften van de artikelen 58 tot 

en met 62 van Verordening (EG) 

nr.108312006	 van	 de	 Raad	 en 

afdeling 2 van Verordening (EG) 

nr.1828/2006 van de Commissie, en 

heeft	 voldoende	 effectief	 heeft 

gefimetioneerd,	 met	 uftzondering 

van	 de	 in	 het	 jaar/ijks 

controleverslag	 opgenomen

N.v.t. Geen stelselmatige problemen 2,53%



tekortkomingen,	 die	 op	 korte 
termijn passend handelen van de 

managementautoriteit	 vereisen 
teneinde de financiele risico's voor 

de Europese Unie te beperken. 
Oost CCl2007NL162P0004 Met voorbehoud Met inachtnerning van de in het 

jaarlijkse	 controleverslag 
geformuleerde	 beperkingen, 
beantwoordt	 het	 beheers-	 en 
controlesysteem aan de geldende 

voorschriften van de artikelen 58 tot 

en met 62 van Verordening (EG) 
nr.1083/2006	 van	 de	 Raad	 en 
afdeling 2 van Verordening (EG) 

nr.1828/2006 van de Commissie, en 
heeft	 voldoende	 effectief	 heett 
gefunctioneerd,	 met	 uitzondering 
van	 de	 in	 het	 jaarlijks 
controleverslag	 opgenomen 
tekortkomingen,	 die	 op	 korte 
tennijn passend handelen van de 

managementautoritelt 	 vereisen 

teneinde de financiele risico's voor 

de Europese Unie te beperken.

N.v.t. Geen stelselmatige problemen 0,35% 

EMR CCl200703163P0001 Met voorbehoud Met inachineming van de in het 
jaarlijkse	 controleverslag 
geforrnuleerde	 beperkingen, 
beantwoordt	 het	 beheers-	 en 
controlesysteem	 aan de geldende 

voorsehriften van de artikelen 58 tot 

en met 62 van Verordening (EG) 
nr.1083/2006	 van	 de	 Raad	 en 
afdeling 2 van Verordening (EG) 

nr.1828/2006 van de Commissie, en 

heeft	 voldoende	 effectief	 heeft 
gefunctioneerd,	 met	 uitzondering

N.v.t. Verbetering van beheersysteem. 

De verbeterpunten hebben onder 

meer betrekking op het toezicht op 

de uitvoering van de 

werkzaamheden door de FLC, 

documentatie rond de inhoudelijke 

beoordelingen van 

subsidieaanvragen, het toetsen van 
de kwaliteit van de 

subsidieaanvrager, het borgen van 

objectieve evaluatie, het 

controlespoor FLC en de

17%



van	 de	 in	 het	 jaarlijks 
controleverslag	 opgenomen 
verbeterpunten, die op korte termijn 
passend	 handelen	 van	 de 
managementautorited	 vereisen 
teneinde de financiele risico's voor 
de Europese Unie te beperken.

uitvoering van controles ter plaatse



Tabel 2.1.2 — 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2010 .4 

Operationeel programma Datum 

controle- 

bezoek

Gecon- 

troleerde 

organen

Conclusie over het systeem 

(onvoorwaardelijk goedkeurend / 

met voorbehoud / atkeurend)

Relevante kwalificaties Becijfering van tekortkomingen/ 

onregelmatigheden
Genomen	 maatregelen	 (bij 
stelselmatige problemen) 

Noord CCI 2007NL162P0001 N.v.t, N.v.t. N.v.t. N.v.t, N.v.t. N.v.t. 
West CCI 2007NL162P0002 N.v.t. N.v.t. N.y.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Zuld CC12007NL162P0003 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
Oost CC 2007NL162P0004 14.v.t. Ns.t. N.v.I. N.v.t. N.v.t. Ns.t. 

EMR CCI 2007CB1 63P0001 N.v.t. N.v.t. N.v.t. NN.t. N.v.t. N.v.t.

4 
Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controlewerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 1/7/2010 — 31/12/2010, dienen 

relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden overgelegd. 



2.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

Tabel 2.2 — 2000-2006 Resultaten 

System audits Controles van concrete 

acties 
Operationeel programma Datum 

controle- 

bezoek

Gecontro- 

leerde 

organen

Voornaamste bevindingen en conclusies Genomen	 maatregelen	 (bij	 problemen	 van	 het 
systeem)

Cumulatieve5 

uitgaven 

gecontroleerd 

als % van	 de 
gedeclareerde 

cumulatieve 

uitgaven

Fouten-

percen-

tages 

voor 

jaar 

2009 

Noord CCI 2000NL162D0001 Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 10,5% 0% 

Zuid CCI 2000NL162D0003 Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond, 8,76% 0,5% 

02 

Stedelijke 

gebieden

CCI 2000NLI6200002 Zie het begeleidend verslag bij de ardkel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 7,2% N.v.t. 

Flevoland CCI 1999NL16100001 

ERDF Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 7,7% 0% 

ESF Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing	 et programma is afgerond. 6,1% 0% 
EAGFF Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 19,1% 0% 

FIFG Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 18,6% 0% 
Urban 

Amsterdam
CCI 2001NL1 60PC001 Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 8,03% N.v.t. 

Urban 

Rotterdam
CCI 2001NLI6OPC002 Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing. Het programma is afgerond. 15,4% N.v.t. 

Urban 
Heerlen

CCI 2001NLI 60PC003 Zie het begeleidend verslag bij de artikel 15 verklaring. Niet van toepassing	 et programma is afgerond. 16,7% N.v.t.

5 Cumulatief vanaf het begin van de programmeringsperiode.



EMR
	

CCI 2001R0160PC010 Zie het hegeleidend verslag bij de eatikel 15 verklaring 	 Niet van toepassing. Het programma is afgerond.	 7,8%
	

0%



drs. ,IK Wesseling 

Directeur Ruimtelijk Economisch Beleid 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Datum:
( 

3. Algehele analyse6 

Voor extra informatie met betrekking tot de periode 2007-2013, verwijs ik naar de komende Nederlandse Nationale Verklaring. 

4. Verklaring van "algehele zekerheid"7 

Voor extra informatie met betrekking tot de periode 2007-2013, verwijs ik naar de komende Nederlandse Nationale Verklaring en het rapport 
van de Algemene Rekenkamer. 

6 Zie punt 2 6 3 van de richtsnoeren. 
7 Zie punt 2.9 van de richtsnoeren.



Verkkring van het Mintsterie van SOCiale Zaken en Werkgelegenheid ter onderbonwing 
van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende nit het financieel reglement van de Europese 
Unie 

Hierbij verklaart ondergetekende, P.A. Loekemeijer vertegenwoordiger van het Agentschap 
SZW, naar behoren aangewezen door lidstaat Nederland op grond van anikel 3, eerste lid, 
ESF 2007-2013 (Staatscourant 2009 nr. 12998) om het jaarlijks overzieht te verstrekken 
betreffehde hel Europees Sociaal Fonds (ESF) dat: 

1.. Geeertificeerde uitgaven in 2010 

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 

a) alle uitgaven in 2010 door certfficeringsinstanties zijn via SFC 2007 gedeclareerd en in 
overeenstemndng verklaard met de triteria voor de subsidiabilitell van uitgaven zoals 
genoemd in artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en door de begunstigden zijn 
gedaan in het kader van de ultvoering van de concrele acties die uit hoolde van het 
operailoneel programma zijn geselecteerd eonform de voorwaarden voor de toekenning van 
de overheidsbijdragen krachtens artikel 78, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 1083/2006 

Ik bevestig dat de in de nationale financiële toezichtssystemen opgenomen uitgaven 
overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC 2007, met unzondering van de volgende 
verschillen: 

Programma	 Bedrag	 Motivering 

2007NL052P0001	 Geen verschillen 

1.2 VOor de programmeringsperiode 2000-2006 

a) alle in tabel 1.2.1 vermelde uitgaven in 2010 door bemalörganen in overeenstemming zijn 
verklaard met de doelstellingen die zijn verwoord in de desbetreffende 
besluiten/besehikkingen van de Conunissie tot goedkeuring van het progranuna of project in 
kwestie, en met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor de Structuurfondsen.



Tabel 12.1 — 2000-2006 Geeeniticeerde l en aan de Commissie gedeelareerde uitgaven 5z het jaar 2010 voor de Siructumfondsen (niet-
cumulatieve bedragen, in euro's) 

Operationeet 
programma

Totale werkelijk gedane en geeertilleeerde uhattliabele uitgaven 

Publiek Partieulier (Totaal)llitgaven 

Gemeensehap Andere overheden 

OPI ESE - ESF-3 
1999b(1053D0001

€ 117.158.351 E 73.009.999 € 45.899.956 € 236.068.306 

0P2 ESF - Equal 
2000NLOSOPC001

E 33.413.503 €22.423.416 E 10.250.525 E 66.087.474 

Totaal	 generaal 
ESF:

E 150.571.854 E 95.433.445 E 56.750.481 E 302.155.780

ESE-3: In maart 2010 is de veerliende betaalaanvraag voor ESF-3 ingediend. De 
voorgaande betaalaanvraag (de dertiende) dateen van oktober 2009. De verantwoorde 
subsidiabele uitgaven 2010 zijn berekend door de in de dertiende betaalaanvraag 
gedeclareerde bedragen qf te trekken van de bedragen uit de veeniende betaalaanvraag, 
waarbij de zdtgaven van het BTW-compensatiefonds ad e 12.622.322 in mindering zijn 
gebracht op de declarade. Deze zijn gelijkelijk verdeeld over gemeenschap en andere 
overheden. Dit vanwege het feit dat het een eindafrekening betreli. 

EQUAL: 1n maart 2010 is de achiste betaalaanvraag voor EQUAL ingediend De 
voorgaande betaalaanvraag (de zevende) dateen van december 2007. De verantwoorde 
subsidiabele uitgaven 2010 Zij11 berekend door de in de zevende betaalaanvraag 
gedeclareerde bedragen af te trekken van de bedragen ult de achtste betaalaanvraag, waarbij 
de uitgaven van het BTW-compensatiefonds ad C 1.054.388 in mindering zijn gebracht op de 
declaratie. Deze zijn gelijkelijk verdeeld over gemeenschap en andere overheden. Dit 
vanwege het feit dat het een eindtzfrekening betrijift. 

De kolommen in de tabel zijn dezeltde als in bijlage 11 bij Verordening (EG) nr. 438/2001. 



2. Controleactiviteiten in 2010 

De controle-informatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en 
nauwkeurig oversicht van de controleactiviteiten en van de beoordelingen van de 
controlectutoriteiten in kwestie. 

2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 
Tabel 2.1.1 —2007-2013 Sarnenvatting van de controleadviezenz 

Operationeel programma Oordeel 
(onvoor- 
waardelijk 
goedkeurend 
/	 met 
voorbehoud / 
alkeurend	 / 
oordeel- 
onthouding)3

Relevante 
kwalifienties

Becijfering van tekoft-komingen/ 
onregelmatig-heden

Genomen	 maat- 
regelen	 (bij	 stelsel- 
matige pro-blemen)

Fouten-
percentag 
es 
(uit 
controles 
van 
concrete 
acties) 

081 ESI: ESF 2007-2013 
2007NL052P0001

Oordeel met 
bcperking, 
referentiejaar 
2009.

2, Werkt naar 
behoren	 met
kleine 
verbeterpunten

-Op basis van de reeds ungevoerde 

controlewerkzaandwden zijn in de 

betaalamwraag van december 2009 
voorlopige bedragen als ondergrens 

voor de subsidiabele kosten 

aangemerkt en in de betaalaanvraag 
opgenomen. 

-1n 2010 is geconstateerd dat in de 

betaal-aanvraag van december 
2009 34 'onderbouwde 

minimumposities' te hoog zijn 

opgenomen voor een totaalbedrag 
van € 13318.573. 

- 1n 2010 is geconstateerd dat in de 

betaalaanvraag van deeember 2009 
voor vijf projecten bedragen zijn 

gedeclareerd die hoger zijn dan het 

maximnal bedrag aan totale 

subsidiabele kosten samenhangend 

met de toekenningsbeschikkingen 

van de betreffende projecten. Fret 

totaalbedrag als gevolg van deze 

`overrealisaties' is e 388.726.

Dit bcdrag is in de 

betaalaanvraag van 

juli 2010 volledig 

geeorrigeerd.Pcr 

saldo is er dus n iet te 

veel gedeclareerd bij 

de EC of te hoge 

subsidiebedragen 

uitbetáld aan 

eindbegtmstigden 

Ook deze bedragen 
zij,	 volledig 
geconigeerd	 in	 de 
betaalaanvraag	 van 
juli i 2010 etn erhzijn 

5"sl idiebedneigen oge 
uitbetaald	 aan 
eindbegunstigden.

I>77	 % 
(na 
corr„tie).

2 Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 
december van jaar 2010 op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van 
Verordening (EG) nr. 1198/2006, voor het jaar van controlewerk ter plaatse 1/7/2009 — 30/6/2010 (dient alle 
programma's te bestrijken). Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke 
systemen, kan deze infonnatie per programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid. 
3 Alleen voor het jaar 2010 — zie informatienota bij het jaarlijkse controleverslag. 



TabeI 2.1.2 — 2007-2013 Resultaten van syskemcontroles unuevoerd vanaf 1 juli Um 31 december 2010 .4 

Operationeel programma Datum	 controlc- 
bezoek

Gecon- 
troleerde 
organen

Conelusie over het 
systeem 
(onvoorwaardelijk 
goedkeurend / met 
voorbehoud	 / 
afkeurend)

Relevante 
kwalificaties

Becijfering van 
tekort- 
komingen/ 
onregelmatig- 
heden

Genomen 
maatregelen	 (bij 
stelsel-matige	 pro-
blemen) 

OP1 ESP ESF 2007-2013 
2007NL052P0001

1n	 de	 periode	 1 
juli 2009 tot en 
met 30 juni 2010 
zijn systeetnaudfts 
uitgevoerd. In de 
periode juli tot en 
met augustuS zijn 
aanvullende 
systeemandits 
uitgevocrd.

Manage 
ment 
Autoriteit 
en 
Certificer 
ingsautor 
neit

Goedkeurend 2, Werkt naar 
behoren	 met 
kleine 
verbeterpunten

wv.t. Verscheidene 
maatregelen.	 (zic 
controleverslag	 met 
kenmerk 
CC12007n1052P000 1 
/AA/2010/ESF/106) 

2.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

Tabel 2.2 — 2000-2006 Resultaten van controleactiviteiten uit evoerd in jaar 2010 

Systeemaudits Controles van concrete adies 

Operatio- 
neel 
programma

Datum 
con- 
trole- 
bezoek

Gecontro- 
leerde 
organen

Voornaamste 
bevindingen	 en 
conclusies

Genomen 
maatregelen	 (bij 
problemen	 van 
het systeem)

Cumulatieve5	 ungaven 
gecontroleerd als % van de 
gedeelareerde	 cumulatieve 
uitgaven

Fouten-
percen-
tages 
voof 
jaar 
N-1 

19991t053 
D0001

2009- 
2010

Agentschap 
SZW

Er is sprake van 

beheerste proéessen.

geen 17,3 2,3 

2000NLOSO 
PC001

2009- 
2010

Agentschap 
SZ3V

Er is sprake wm 

beheerste process n.

geen 9,8 2,9

4 Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controlewerk ter plaatse wOrdt 
bestreken, te weten de periode 1/7/2010 — 31/12/2010, dienen relevante bevindingen ult afgeronde controles te 
worden overgelegd. 
5 Cumulatief vanaf het begin van de programrneringperiode. 



0 

3. Algehele analyse6 

Voor extra informatie met betrekking tot de periode 2007-2013, verwijs ik naar de komende 
Nederlandse Nationale Verklaring 

4. Verklaring van "algehele zekerheid"7 

Voor extra informatie met beirekking tot de periode 207-2013, verwijs ik naar de komende 
Nederlandse Nationale Verklaring en het rapport van de Algemene Rekenkamer. 

Den Haag, 14 februari 2011 

Drs. P. A. Loekerneijer 
Directeur Agentschap SZW 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

6 punt 2.6.3 van de richtsnoeren. 
1 Zie punt 2.9 van de richtsnoeren.



Deelverklaring van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ter 
onderbouwing van de jaarlijkse samenvatting voortvloeiende uit het financieel reglement 
van de Europese Unie. 

Hierbij verklaart ondergetekende, mr 1 Deelstra, directeur van de Directie Internationale 
Zaken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, naar behoren 
aangewezen door Nederland om het jaarlijks overzicht te verstrekken betreffende structurele 
maatregelen en het Europees VisseryFonds dat: 

1. Gecertificeerde uitgaven in 2010 

1.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 

a) alle uitgaven in 2010 door certhiceringsinstanties zijn via SFC 2007 gedeclareerd en in 
overeenstemming verklaard met de criteria voor de subsidiabiliteit van uitgaven zoals 
genoemd in artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 55 van Verordening 
(EG) nr. 1198/2006, en door de begunstigden zijn gedaan in het kader van de uitvoering van 
de concrete acties die uit hoofde van het operationeel programma zijn geselecteerd conform 
de voorwaarden voor de toekenning van de overheidsbijdragen krachtens artikel 78, lid 1, 
van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1198/2006. 

Ik bevestig dat de in de nationale fmanciële toezichtssystemen opgenomen uitgaven 
overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC 2007.  

1.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

a) alle in tabel 1.21vermelde uitgaven in 2010 door betaalorganen in overeenstemming zijn 
verklaard met de doelstellingen die zijn verwoord in de desbetreffende 
besluiten/beschikkingen van de Commissie tot goedkeuring van het programma of project in 
kwestie, en met de bepalingen van respectievelijk Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor de 
Structuurfondsen en Verordening (EG) nr. 1164/1994 voor het Cohesiefonds; 

Ik bevestig dat voor de periode 2000-2006 de einddeclaraties, conform de Europese 
voorschriften, zijn ingediend en dat geen separate uitgaven in 2010 zijn gedeclareerd.



Tabel 1.2.1 — 2000-2006 Gecertificeerde l en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in het 
jaar 2010 voor de Structuurfondsen (niet-cumulatieve bedragen, in euro's) 

EXCEL-FORMAAT 

OP1	 EAGGF 
CC11999NL161D0 
001

17.691,/ 7 1.071.290,17 261.903,00 791.696,00 

0P2 EAGGF (CC/- 
nr.) 
Noord 
CCl2001NLO6OP 
C002

1.568.809 2.472.277 6.323.005 10.364.091 

Oost 
CCl2001NL06012 
C003

2.773.665 3.838.351 2.792,405 9.404.421 

West 
CO2001NLO6OP 
C001

20712 67833 0 8854$ 

Zuld 
CO2001NLOSOP 
C004

1.816.119 1.227.977,00 683.035,00 3.727,131,00 

OPI	 FIFG 
CCI1999NL16100 
001

381.020,82 370.101,18 54.309,00 805.431,00 

OP2	 F1FG 
CCl2000NL I 4F00 
001

0 0 0 0 

Totaal-generaal 
ERDF

14.328.788,00 27.084.105,00 23.571.394 64.984.287,00 

Totaal-generaal 
Interreg 

Totaal-generaat 
ESF 
Totaal-generaal	 6,196.99637 
EAGGF

8.677.728,17 10.114.657,00 25.181,315,00 

Totaal-generaal	 381.020,82 370.101,18 54.309,00 805.431,00 
FIFG 
Totaal-general

Krand Total	 I 

2. Controleactiviteiten in 2010 
De controle-informatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en 
nauwkeurig overzicht van de controleactiviteiten en van de beoordelingen van de 
controleautoriteiten in kwestie. 
2.1 Voor de programmeringsperiode 2007-2013 
Tabel 2.1.1 — 2007-2013 Samenvatting van de controleadviezen? 

De kolommen in de tabel zijn dezelfde als in bijlage 11 bij Verordening (EG) nr. 438/2001. 
2 Lijst van alle controleadviezen en bijbehorende eegevens van jaarlijkse eontroleverslagen verstrekr per 31 december van jaar N op gond 
van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 108312006 en artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, voor hetjaar van controlewerk ter 



Operationeel 
programma

Controle- 
advies 
(onvoor- 
waardelijk 
goedkeu- 
rend / met 
voorbehou 
d / 
afkeurend / 
oordeel- 
onthou-
ding)3

Relevan 
te 
kwalific 
aties

Becijfering 
van tekort- 
komingen/ 
onregelmat 
ig-heden

Genom 
en 
maat- 
regelen 
(bij 
stelsel- 
matige 
pro- 
blemen 
)

Fouten-
percenta 
ges 
(uit 
controles 
van 
concrete 
acties) 

0P2 EVF (CCI- 
nr.) 
2007NL14P000 
1

Goedkeure 
nd

2 n.v.t. n.v.t. 0 

Tabel 2.1.2 — 2007-2013 Resultaten van systeemcontroles uit gevoerd vanaf 1 juli t/m 31 
december 2010.4 

Operationeel 
programma

Datum 
controle 
-bezoek

Gecon 
- 
troleer 
de

Conclusie over 
het systeem 
(onvoorwaardel 
ijk goedkeurend

Relevante 
kwalificat 
ies

Becijferin 
g van 
tekort- 
komingen/

Genomen 
maatregelen 
(bij stelsel-
matige pro-

organ 
en

/ met 
voorbehoud / 
alkeurend)

onregeIma 
tig-heden

blemen) 

0P2 EVF (CCI Juni CA/M Goedkeurend 2 n.v.t. n.v.t. 
2007NL14P0001 
)

2010 A/Be 
midde 
lende 
instan 
ntie

2.2 Voor de programmeringsperiode 2000-2006 

Tabel 2.2 — 2000-2006 Resultaten van controleactiviteiten uitgevoerd in jaar 2010 
Systeemaudits	 Controles van concrete 

acties 

plaatse 1/7/19-1 — 201644(dient alle programma's te bestrijken). Indien een lidstaat besIuit programma's te groeperen voor 
gemeenschappelijke systemen, kan deze inforrnatie per programma groep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid. 

Alleen voor het jaar 2009— zie infonnatienota bij het jaarlijks controleverslag. 
Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van controfewerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 

117/N— 3I/121N, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden overgelegd. 



Operati Datu Gecontr Voornaam Genomen Cumulatieves Fout 
oneel ID.00 oleerde ste maatregelen uitgaven en-
progra 11- organen bevinding (bij problemen gecontroleerd als per-
mma trole en en van het % van de cen-

bezo 
ek

conclusies systeem) gedeclareerde 
cumulatieve 
uitgaven

tages 
voor 

jaar 
N-1 

OP1 
EFRO 
(CCl20

juni 
2010

PCI Geen 
bijzonderh 
eden

n.v.t. 7,61 0,4% 

OONL1 
62D00 
04) 
OP1 
EAGFF 
(CCI19

juni 
2010

PME Geen 
bijzonderh 
eden

n.v.t. 19,1 0% 

99NL1 
61D00 
01 
OP2 
EAGFF 
(CCI-
nr.) 
Noord 
CCl200 
1NLO6 
OPC002

juni2 
010

SNN Geen 
fouten van 
structurele 
aard. Er 
resteren 
geen 
onzekerhe 
den.

n.v.t. 9,5% 0,1% 

Oost 
CCl200 
INLO6 
OPC003

Juni 
2010

PCI

juist 

Finale 
uitgavenst 
aat geeft 
de 
uitgaven 
in alle van 
materieeI 
belang 
zijnde 
aspecten 

weer.

n.v.t. 12,36% * 0% 

West	 Juni 
CCl200	 2010 
1NLO6 
OPC001

PME
alleen 
eindversla 

Geen, n.v.t. n.v.t. nvt

gemaakt, 

Cumulatief vanaf bet begin van de programmeringperiode. 



zie voor 
art. 13 
rapportage 
Eindversla 
g Leader+ 
West 

711;A T.,..; C+:,..,,,Inc. 1::•::	 ,/... r, ri  

CCl200 
1NLO6 
OPC004

2010 controles 
in 2010 
zijn geen 
bijzonderh 
eden 
geconstate 
erd. 
die 
follow-up 
behoeven.

o 

OP2 Juni LNV/A oordeelso Herstelacties 53% 24% 
DIEG 
(CCI-
nr.)

2010 KV nthouding uitgevoerd en 
afgestemd met 
de Europese

** 

2000N Commissie. De 
LI4FD 
0001

Commissie 
komt nog met 
een fmanciele 
correctie. 

OP1 
FIFG ( 
CCI199 
9161D 
0001

juM 
2010

PME Goedkeur 
end 
oordeel 
van de 
winding-
up body

n.v.t. 82% 0% 

van FIFG 
OP1

*percentage betreti art 10-controles. In praktijk zijn (veel) meer kosten gecontroleerd 

** onzekerheid 

3. Algehele analyse6 
Voor extra informatie met betrekking tot de periode 2007-2013, verwijs ik naar de komende 
Nederlandse Nationale Verklaring. 

4. Verklaring van "algehele zekerheid"7 
Voor extra informatie met betrekking tot de periode 2007-2013, verwijs ik naar de komende 
Nederlandse Nationale Verklaring en het rapport van de Algemene Rekenkamer. 

6 Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren. 
Zie punt 2.9 van de richtsnoeren.



Directeur Directie Internationale Zaken 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

14 februari 2011



Jaaroverzicht over het boekjaar 2010

Ik, ondergetekende, mw. drs. L.B.J. van Geest, vertegenwoordiger van Ministry of Finance, naar behoren aangewezen door Nederland op grond van null om het jaaroverzicht voor structurele acties en het Europees Visserijfonds
("het Fonds") op te stellen, verklaar dat:

1. Gecertificeerde uitgaven in 2010

1.1 voor de programmeringsperiode 2007-2013

a)  alle uitgaven zijn in 2010 door certificeringsinstanties via SFC2007 gedeclareerd en in overeenstemming verklaard met de criteria voor de subsidiabiliteit van uitgaven zoals genoemd in artikel 56 van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 en artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1198/2006, en zijn door de begunstigden gedaan in het kader van de uitvoering van de concrete acties die uit hoofde van het operationeel programma zijn geselecteerd
conform de voorwaarden voor de toekenning van de overheidsbijdragen krachtens artikel 78, lid 1, van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1198/2006.

Ik bevestig dat de in de nationale financiële toezichtssystemen opgenomen uitgaven overeenstemmen met de bedragen vermeld in SFC2007, met uitzondering van de volgende verschillen:

Tabel 1.2.1 - 2000-2006 Gecertificeerde (1) en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in 2010 voor de Structuurfondsen (niet-cumulatieve bedragen, in euro)

Operationeel programma
Totale uitgaven

Gemeenschap Andere, overheid
Privaat

Openbaar

Totale daadwerkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven

1999NL161DO001 (EOGFL) -791.696,0017.691,17 -1.071.290,17 261.903,00

2001NL060PC001 (EOGFL) 88.545,0020.712,00 67.833,00 0,00

2001NL060PC002 (EOGFL) 10.364.091,001.568.809,00 2.472.277,00 6.323.005,00

2001NL060PC003 (EOGFL) 9.404.421,002.773.665,00 3.838.351,00 2.792.405,00

2001NL060PC004 (EOGFL) 3.727.131,001.816.119,00 1.227.977,00 683.035,00

1999NL161DO001 (EFRO) 24.641.164,866.378.487,67 -3.144.924,29 21.407.601,48

2000NL162DO001 (EFRO) 633.667.789,0082.479.431,00 192.939.269,00 358.249.089,00

2000NL162DO002 (EFRO) 106.304.311,8735.202.987,19 67.778.403,58 3.322.921,10

2000NL162DO003 (EFRO) -407.033,009.476.417,00 12.218.564,00 -22.102.014,00

1.2  voor de programmeringsperiode 2000-2006

a) alle in de tabellen 1.2.1 en 1.2.2 vermelde uitgaven zijn in 2010 door betaalorganen gedeclareerd als zijnde in overeenstemming met de doelstellingen die zijn verwoord in de desbetreffende besluiten/beschikkingen van de
Commissie tot goedkeuring van het programma of project in kwestie, en met de bepalingen van respectievelijk Verordening (EG) nr. 1260/1999 voor de Structuurfondsen en
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Operationeel programma
Totale uitgaven

Gemeenschap Andere, overheid
Privaat

Openbaar

Totale daadwerkelijk betaalde en gecertificeerde subsidiabele uitgaven

2000NL162DO004 (EFRO) 64.984.287,0014.328.788,00 27.084.105,00 23.571.394,00

2001NL160PC001 (EFRO) 3.804.273,191.435.315,00 2.245.243,33 123.714,86

2001NL160PC002 (EFRO)

2001NL160PC003 (EFRO) 7.976.167,002.218.028,00 5.758.139,00 0,00

1999NL053DO001 (ESF) 236.068.306,00117.158.351,00 73.009.999,00 45.899.956,00

1999NL161DO001 (ESF) 6.105.768,002.553.948,00 3.525.644,00 26.176,00

2000NL050PC001 (ESF) 66.087.474,0033.413.503,00 22.423.446,00 10.250.525,00

1999NL161DO001 (FIOV) -805.431,00-381.020,82 -370.101,18 -54.309,00

2000NL14FDO001 (FIOV)

2001RG160PC010 (INTERREG) 120.770,2436.684,62 84.079,62 6,00

2001RG160PC011 (INTERREG)

Totaal-generaal EOGFL 22.792.492,006.196.996,17 6.535.147,83 10.060.348,00

Totaal-generaal EFRO 840.970.959,92151.519.453,86 304.878.799,62 384.572.706,44

Totaal-generaal ESF 308.261.548,00153.125.802,00 98.959.089,00 56.176.657,00

Totaal-generaal FIOV -805.431,00-381.020,82 -370.101,18 -54.309,00

Totaal-generaal INTERREG 120.770,2436.684,62 84.079,62 6,00

Totaal-generaal 1.171.340.339,16310.497.915,83 410.087.014,89 450.755.408,44

(1) De kolommen in de tabel zijn dezelfde als in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 438/2001.

Tabel 1.2.2 - 2000-2006 Gecertificeerde en aan de Commissie gedeclareerde uitgaven in 2010 voor het Cohesiefonds (niet-cumulatief, in euro)



Tabel 2.1.1 - 2007-2013 Samenvatting van de auditadviezen  (2)

Operationeel programma verkeerde tarieven (van audits van concrete acties)Auditadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met
voorbehoud / afkeurend / oordeel-onthouding (3) ) Kwantificering van verschillen/onregelmatigheden

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

2007NL14FPO001 (EVF)

2007NL162PO001 (EFRO/CF)

2007NL162PO002 (EFRO/CF)

2007NL162PO003 (EFRO/CF)

2007NL162PO004 (EFRO/CF)

2007NL052PO001 (ESF)

2. Auditactiviteit in 2010

De auditinformatie in de paragrafen 2.1 en 2.2 hieronder biedt een compleet en nauwkeurig overzicht van de auditactiviteiten en van beoordelingen van de auditinstanties in kwestie.

2.1 voor de programmeringsperiode 2007-2013



Operationeel programma verkeerde tarieven (van audits van concrete acties)Auditadvies (onvoorwaardelijk goedkeurend / met
voorbehoud / afkeurend / oordeel-onthouding (3) ) Kwantificering van verschillen/onregelmatigheden

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

2007CB163PO001 (ETS)

Lijst van alle auditadviezen en bijbehorende gegevens van jaarlijkse controleverslagen verstrekt per 31 december van jaar n op grond van artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 en artikel 61 van Verordening (EG)
nr. 1198/2006, voor het jaar van auditwerk ter plaatse 1/7/n-1  30/6/n (dient alle programma's te bestrijken). Indien een lidstaat besluit programma's te groeperen voor gemeenschappelijke systemen, kan deze informatie per
programmagroep worden verstrekt en dienovereenkomstig worden aangeduid.

(2)

(3) Alleen voor het jaar 2009 - zie informatienota bij het jaarlijks controleverslag.

Tabel 2.1.2 - 2007-2013 Resultaten van systeemaudits uitgevoerd vanaf 1 juli t/m 31 december 2010.(4)

Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

2007NL14FPO001 (EVF)

2007NL162PO001 (EFRO/CF)

2007NL162PO002 (EFRO/CF)

2007NL162PO003 (EFRO/CF)



Operationeel programma
Kwantificering van
verschillen/onregelmatigh
eden

Datum van audit Geauditeerde instanties

Materiële kwalificaties

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Conclusie betreffende het
systeem

2007NL162PO004 (EFRO/CF)

2007NL052PO001 (ESF)

2007CB163PO001 (ETS)

(4) Voor de periode van zes maanden volgend op de periode die door het jaar van auditwerk ter plaatse wordt bestreken, te weten de periode 1/7/N  31/12/N, dienen relevante bevindingen uit afgeronde controles te worden

Tabel 2.2 - 2000-2006 Resultaten van audits uitgevoerd in 2010

Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

1999NL161DO001 (EOGFL)

2.2 voor de programmeringsperiode 2000-2006



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

2001NL060PC001 (EOGFL)

2001NL060PC002 (EOGFL)

2001NL060PC003 (EOGFL)

2001NL060PC004 (EOGFL)

1999NL161DO001 (EFRO)

2000NL162DO001 (EFRO)

2000NL162DO002 (EFRO)



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

2000NL162DO003 (EFRO)

2000NL162DO004 (EFRO)

2001NL160PC001 (EFRO)

2001NL160PC002 (EFRO)

2001NL160PC003 (EFRO)

1999NL053DO001 (ESF)

1999NL161DO001 (ESF)



Programma
Cumulatieve (5) uitgaven
gecontroleerd als % van de
gedeclareerde cumulatieve
uitgaven

Datum audit Geauditeerde instanties
Verkeerde tarieven jaar N-1

Belangrijkste bevindingen en conclusies

Getroffen maatregelen (voor systemische problemen)

Systeemaudit Audit over concrete acties

2000NL050PC001 (ESF)

1999NL161DO001 (FIOV)

2000NL14FDO001 (FIOV)

2001RG160PC010 (INTERREG)

2001RG160PC011 (INTERREG)

CF algemene beoordeling

(5) Cumulatief vanaf het begin van de programmeringsperiode.

3. Algemene analyse (6)

(6) Zie punt 2.6.3 van de richtsnoeren.



4. Verklaring van "algehele zekerheid" (7)

(7) Zie punt 2.9 van de richtsnoeren

Naam bevoegde ambtenaar: mw. drs. L.B.J. van Geest

Titel, organisatie: Director-General of the Budget Ministry of Finance

(Handtekening)

Datum: 15/02/2011

5. Bewijsstukken

TypeTitel Taal Datum Datum Registratienr. Commissie Lokale referentie

Jaaroverzicht 2010 Structurele Acties en Visserijfonds Jaaroverzicht Nederlands 15/02/2011

Controlesom van het document
0aa67ce5 0eabd147 718469d5 1028994f 1b42c361 ceca2b80 a211f7b6 cead0bd7
705ac8d2 cc83b864 bd0f27d1 a5bb0348 9aa3ddae 84abf473 6e3cf5be 37bc6531

Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens:
b12cf349 208f9705 30228c5f d290aa9e f260b6f2 00d1d890 ee8eb1ad bae0face
67faadaa 0030bf6e d96e864d 66e5ccd6 688b8213 d885c652 d847ef44 781e4cf5
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