
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres 

De President van de Algemene Rekenkamer 
Postbus 20015 
2500 EA Den Haag 

Financieel Economische 
Zaken 
Control & Financieel Advies 

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500EA Den Haag 

Contactpersoon 
Peter Coolen 
T 0650406609 
E petercoolen@minbzk.nl 

Datum 24 april 2014 
Betreft Reactie op het conceptrapport bij het jaarverslag Overige Hoge 

Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 
(hoofdstuk II B, Rijksbegroting) 

Kenmerk 

Uw kenmerk 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2014 van de Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de 
Gouverneurs (hoofdstuk IIB). 

Ten aanzien van uw opmerking over informatiebeveiliging kan ik u melden dat de 
Raad van State reeds in 2014 een onderzoek is gestart naar de basiseisen op dit 
terrein. Dit in het kader van de digitalisering van het primaire proces. 

Uw positieve oordeel over de financiële informatie, de informatie over de 
bedrijfsvoering en het beleid geeft - behoudens de opmerking over de 
informatiebeveiliging bij de Raad van State - geen aanleiding tot een nadere 
reactie. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R.H.A. Plasterk 
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Contactpersoon 

Peter Coolen 

T 0650406609 

E petercoolen@minbzk.nl 

Kenmerk 

Uw kenmerk 

Datum 24 april 2015 
Betreft Reactie op het conceptrapport bij het jaarverslag Staten-

Generaal (hoofdstuk II A, Rijksbegroting) 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2014 van de Staten-Generaal (hoofdstuk IIA). 

Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële 
informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de in de financiële overzichten 
opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen en dat er geen onvolkomenheden zijn. 

Gelet op uw positieve oordeel, zie ik geen aanleiding voor een nadere reactie. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R H.A. Plasterk 
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2500 EA Den Haag 
Contactpersoon 
Wieke Tonies 
T 06 46 912 335 

Kenmerk 
2015-0000247204 

Uw kenmerk 

Datum 24 april 2015 
Betreft Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag van 

het BES fonds (hoofdstuk H, rijksbegroting) 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2014 van het BES fonds (hoofdstuk H). Mede namens de 
staatssecretaris van Financiën treft u hierbij mijn reactie aan. 

Tot niijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële 
informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de in de financiële 
overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen en dat er geen onvolkomenheden zijn. 

Gelet op uw positieve oordeel, zie ik geen aanleiding voor een nadere reactie. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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Kenmerk 
2015-0000247191 

Uw kenmerk 

Datum 24 april 2015 
Betreft Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag van 

het Provinciefonds (hoofdstuk C, rijksbegroting) 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw concepti-apport bij het 
Jaarverslag 2014 van het Provinciefonds (hoofdstuk C). Mede namens de 
staatssecretaris van Financiën treft u hierbij mijn reactie aan. 

Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële 
informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de in de financiële 
overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen en dat er geen onvolkomenheden zijn. 

Gelet op uw positieve oordeel, zie ik geen aanleiding voor een nadere reactie. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

.H.A. Plasterk 

Pagina 1 van 1 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
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President van de Algemene Rekenkamer 
Postbus 20015 
2500 EA Den Haag 

FEZ 
www.facebook.com/minbzk 
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Contactpersoon 
Wieke Tonies 

T 06 46 912 335 

Datum 24 april 2015 
Betreft Reactie op het verantwoordingsonderzoek bij het jaarverslag van 

het Gemeentefonds (hoofdstuk B, rijksbegroting) 

Kenmerk 
2015-0000247187 

Uw kenmerk 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapport bij het 
jaarverslag 2014 van het Gemeentefonds (hoofdstuk B). Mede namens de 
staatssecretaris van Financiën treft u hierbij mijn reactie aan. 

Tot mijn genoegen constateert u dat de in het jaarverslag opgenomen financiële 
informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de 
verslaggevingsvoorschriften. Tevens stelt u vast dat de in de financiële 
overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen en dat er geen onvolkomenheden zijn. 

Gelet op uw positieve oordeel, zie ik geen aanleiding voor een nadere reactie; 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R.H.A. Plasterk 
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