
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

34 950 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 2017 

Nr. 6 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 juni 2018 

Op 16 mei jl. hebben wij het rapport Resultaten verantwoordingson-
derzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) aan 
uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 34 950 XV, nr. 2). 
Helaas blijkt dat er in deze publicatie twee fouten staan. Deze hebben 
geen gevolgen voor de conclusies en hoofdboodschap. 
Hierbij sturen wij u de gecorrigeerde bladzijdes. Deze errata zullen wij op 
de website als bijlage bij het rapport opnemen. 

Algemene Rekenkamer 

drs. A.P. (Arno) Visser,
president 

drs. C. (Cornelis) van der Werf,
secretaris 
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ERRATA bij het rapport van de Algemene Rekenkamer Resultaten 
verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (XV) 

In paragraaf 6.3 staat op bladzijde 37 € 45,9 miljard waar dat € 43,9 
miljard had moeten zijn. De correcte tekst van de betreffende passage is 
hieronder opgenomen. 

[erratumtekst] 
Verdieping SZA-kader: re-integratiebudget 
In 2017 zijn de gerealiseerde uitgaven binnen het SZA-kader € 77,1 
miljard. Deze uitgaven worden gefinancierd door geïnde premies ter 
hoogte van € 43,9 miljard, de rijksbijdragen van € 12,4 miljard aan de 
sociale fondsen, de algemene middelen van de begroting SZW ter hoogte 
van € 18,2 miljard en de integratie-uitkering sociaal domein van begroting 
B Gemeentefonds ter hoogte van € 2,6 miljard (zie ook figuur 7). 
[einde erratumtekst] 

In paragraaf 6.3 op bladzijde 38 staat in figuur 7 Premies 56,3 miljard waar 
dat Geïnde premies € 43,9 miljard had moeten zijn. 

De correcte figuur is hierna opgenomen. 
[erratumtekst] 

Verdieping SZA-kader: re-integratiebudget 

[einde erratumtekst]

Figuur 7 Opbouw van het SZA-kader in 2017.

Bijlage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 950 XV, nr. 6 2


