


 

 

ASSURANCE-RAPPORT 
Inzake de opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2019 

 
Aan: Vereniging Forum voor Democratie te Amsterdam 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de in de opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2019 opgenomen ledenaantallen 
per 1 januari 2019 van Vereniging Forum voor Democratie te Amsterdam onderzocht. 

 
Naar ons oordeel is de opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2019 in alle van materieel 
belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria. 
 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 3000A ’Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van 

historische financiële informatie (attest-opdrachten)’ en de Wet financiering politieke partijen. Deze 
opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor het onderzoek over de ledenaantallen per 1 januari 2019’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging Forum voor Democratie zoals vereist in de ‘Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 

Van toepassing zijnde criteria 

Voor deze opdracht gelden de volgende criteria: 
• De opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2019 is bepaald met in acht neming van de 

Wet Financiering Politieke Partijen;  
• De in opgave opgenomen leden betreffen leden die in 2019 hun contributie hebben betaald 

voor de periode van 1 jaar; 
• De in de opgave opgenomen leden bij Vereniging Forum voor Democratie betreffen 

betalende leden die op 1 januari 2019 minimaal € 12 contributie hebben betaald; 
• De leden hebben hun lidmaatschap middels een het invullen van een 

lidmaatschapsformulier bevestigd; 
• De leden van de vereniging hebben vergader- en stemrechten in de politieke partij. 

 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De opgave van de ledenaantallen per 1 januari 2019 is opgesteld door het bestuur van Vereniging 
Forum voor Democratie met als doel verantwoording af te leggen aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aantal leden dat de vereniging hebben per 1 
januari 2019. Hierdoor is de opgave betreffende de ledenaantallen mogelijk niet geschikt voor 
andere doeleinden. Ons assurance rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor Vereniging Forum 

voor Democratie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de ledenaantallen per 1 januari 2019  
Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste en volledige weergave van de ledenaantallen per 1 
januari 2019 in overeenstemming met de Wet Financiering Politieke Partijen. 
 
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het bepalen van de ledenaantallen per 1 januari 2019 mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 



 

 

 
Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek over de ledenaantallen per 1 januari 

2019  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij daarmee 
voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Ons onderzoek is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 

Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken 
wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere 
relevante wet- en regelgeving. 

 
Ons onderzoek bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de ledenaantallen per 1 januari 2019 

afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op 
deze risico’s bepalen en uitvoeren van assurance-werkzaamheden en het verkrijgen van 
assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 

van de interne beheersing; 
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als 

doel assurance-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de politieke partij; 

• Data-analyse en cijferanalyses. 
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