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Verantwoording bruidschatregeling Stichting Surplus  

 

Aanleiding 
Op 7 februari 2013 heeft u de verantwoordingsdocumenten van de Stichting Surplus mogen ontvangen. De 

Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat een schoolbestuur, dat een bruidsschat ontvangt, jaarlijks zowel 

aan de gemeente als aan de overige schoolbesturen die gelijksoortige scholen in de gemeente in stand 

houden, een verklaring van de accountant overhandigt. Uit die verklaring moet blijken dat zowel de 

bruidsschat als de voor dat jaar ontvangen reguliere vergoeding voor Administratie Beheer en Bestuur (ABB) 

besteed is aan uitgaven op het terrein van de administratie, beheer en bestuur. 

 

Argumenten

De wet schrijft voor dat een schoolbestuur, welk een bruidsschat ontvangt, jaarlijks zowel aan de gemeente 

als aan de overige schoolbesturen die gelijksoortige scholen in de gemeente in stand houden, een verklaring 

van de accountant overhandigt. Uit die verklaring moet blijken dat zowel de bruidsschat als de voor dat jaar 

ontvangen reguliere vergoeding voor AB B  besteed is aan uitgaven op het terrein van de administratie, 

beheer en bestuur. Dat moet door overlegging van een accountantsverklaring worden aangetoond.  

 

De Stichting Surplus heeft een tweetal accountantsverklaringen aan u overlegd over de besteding van de 

bruidsschat gelden en de inkomsten ABB. In de accountantsverklaringen verklaart de accountant dat zij van 

oordeel is dat de middelen rechtmatig zijn besteed. 

 

De Stichting Surplus heeft de twee andere schoolbesturen die in 2010 en 2011 gelijksoortige scholen in de 

gemeente in stand houden eveneens de verklaringen van de accountant toegestuurd. Zij kunnen de 

Stichting Surplus vragen om de onderliggende financiële stukken te willen inzien en/of te laten onderzoeken. 

Er zijn geen signalen ontvangen of de schoolbesturen hiertoe over zullen gaan.  

Deze informatie brief eveneens ter kennisgeving sturen aan de commissie Samenleving. 
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