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17 april 2018
ERRATA bij het Verslag 2017 van de Algemene Rekenkamer

Geachte mevrouw Arib,

Op 29 maart jl. hebben wij ons Verslag 2017 gepubliceerd en aan uw Kamer
aangeboden. Helaas bevat het Verslag 2017 twee fouten, een op pagina 17/18 en
een op pagina 72. De fouten zijn inmiddels verbeterd in onze webversie van het
Verslag 2017 zoals dat staat op onze website www.rekenkamer.nl.
In de bijlage bij deze brief vindt u de verbeteringen. Deze brief zullen wij op onze
website als bijlage bij het Verslag 2017 opnemen.
Een afschrift van deze brief sturen wij naar de voorzitter van de Eerste Kamer, de
minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.
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BIJLAGEN

1

Bijlage
Erratum bij de publicatie van de Algemene Rekenkamer
Vergaderjaar 2017-2018, (digitale verwijzing naar de) bijlage bij Kamerstuk 34921
nr. 1

1) Op pagina 17 en 18 staat de volgende passage:
‘Uitgaven en inkomsten
Voor 2017 was een bedrag van € 28.906.000 begroot. Ter voorbereiding op de
uitvoering van de reorganisatie is met een kasschuif € 1,2 miljoen naar 2018
overgeheveld. Van de resterende € 27.706.000 is € 353.000 minder uitgegeven dan
begroot. Door de eindejaarsmarge van € 280.000 die kan worden doorgeschoven
naar 2018 resteert er € 73.000 die terugvloeit in de staatskas.’

Deze tekst wordt als volgt gecorrigeerd:
Voor 2017 was een bedrag van € 28.906.000 (na de 2e Suppletoire wet) begroot.
Ter voorbereiding op de uitvoering van de reorganisatie is met een kasschuif € 1,2
miljoen naar 2018 overgeheveld. Van de resterende € 27.706.000 is € 353.000
minder uitgegeven dan begroot. Er is € 353.000 minder uitgegeven dan begroot.
Door de eindejaarsmarge van € 280.000 die kan worden doorgeschoven naar 2018,
resteert er € 73.000, die terugvloeit in de staatskas.

2) Op pagina 72
In de tabel op pagina 72 is bij de bestuurskosten van president Visser in de kolom
2016 abusievelijk het bedrag uit 2015 opgenomen. De tekst zal als volgt
gecorrigeerd worden: in plaats van € 36.136 wordt € 36.817 opgenomen.
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