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11 Beheer is op orde 

De Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de 

Gouverneurs hebben hun beheer op orde. Onze oordelen over de 

bedrijfsvoering, de beleidsinformatie en de financiële informatie van de 7 

organisaties die onder hoofdstuk IIB vallen, zijn positief. 

 

De Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 

hebben hun beheer in het algemeen op orde. Wel vragen wij bij de Raad 

van State om aandacht voor het inkoopbeheer. In 2013 voerde de Raad 

van State belangrijke verbeteringen bij de inkoopfunctie door, maar de 

effecten daarvan zullen pas in 2014 hun beslag krijgen. 

De 7 organisaties beheren elk een eigen budget c.q. begroting. In 

financieel opzicht gaat het om kleine budgetten binnen dit hoofdstuk IIB. 

De geldstromen hebben een licht dalende trend, dit door de 

overeengekomen inspanningsverplichtingen. In 2013 hebben zij in totaal 

116 miljoen euro besteed. De belangrijkste post bestaat uit 

de personeelskosten. 

 

Reactie van de minister 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met 

belangstelling kennisgenomen van ons conceptrapport bij het jaarverslag 

2013 van de Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de 

Gouverneurs (hoofdstuk IIB). Hij schrijft: ‘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 dit positieve oordeel, ziet hij geen aanleiding voor een nadere 

reactie. 

Lees de volledige reactie op verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl 
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22 Kengetallen en ontwikkelingen 

van Overige Hoge Colleges van 

Staat en Kabinetten van de 

Gouverneurs 

2.1 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van 

de Gouverneurs  in cijfers 

 

* Bedragen in miljoen euro. 

 

2.2 Ontwikkelingen 

Nederland kent zes Hoge Colleges van Staat. De Eerste Kamer en 

Tweede Kamer, samen de Staten-Generaal, hebben een eigen 

begrotingshoofdstuk binnen de rijksbegroting, nl. IIA. 

 

Het begrotingshoofdstuk IIB heeft betrekking op de Overige Hoge 

Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. 
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3De Overige Hoge Colleges van Staat zijn: 

• Raad van State 

• Algemene Rekenkamer 

• Nationale Ombudsman 

• Kanselarij der Nederlandse Orde 

 

De Kabinetten zijn: 

• Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 

• Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten 

• Kabinet van de Gouverneur van Aruba 

 

Elk Hoog College van Staat of elk Kabinet heeft een specifieke positie in 

ons staatsbestel en functioneert in een eigen bestuurlijke context. In 

financieel opzicht gaat het om relatief geringe budgetten per organisatie 

binnen hoofdstuk IIB. 

 

Het beheer 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is op 

grond van de Comptabiliteitswet 2001 artikel 19 verantwoordelijk voor 

het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en 

Kabinetten van de Gouverneurs. Zij voeren zelf het beheer uit over hun 

begrotingsdeel. Over de inhoud van dat beheer bestaan afspraken met de 

minister van BZK, waarin recht wordt gedaan aan hun staatsrechtelijke 

positie. 
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43 Beleidsinformatie Overige Hoge 

Colleges van Staat en 
Kabinetten van de Gouverneurs 

3.1 Oordeel beleidsinformatie: onderzochte 

beleidsinformatie deugdelijk tot stand gekomen en 

voldoet aan verslaggevingsvoorschriften 

Wij zijn van oordeel dat de informatie over de bedrijfsvoering in het 

Jaarverslag 2013 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en 

voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.  
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54 Bedrijfsvoering Overige Hoge 

Colleges van Staat en 
Kabinetten van de Gouverneurs 

4.1 Oordeel bedrijfsvoering: geen onvolkomenheden 

Wij zijn van oordeel dat de onderzochte onderdelen van de 

bedrijfsvoering van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs voldoen aan de in de CW 2001 gestelde eisen. Net 

als in 2012 constateren we in 2013 geen onvolkomenheden. 

Wij hebben in 2013 in geen van de 24 relevante beheerdomeinen 

onvolkomenheden geconstateerd, zie onderstaande figuur. 

Voor meer informatie zie onvolkomenheden in relatie tot 

beheerdomeinen. 
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64.1.1 Aandachtspunt: Inkoopbeheer bij Raad van State verbeterd 

Ten aanzien van het inkoopbeheer constateren we dat de Raad van State 

in 2013 voor een bedrag van ruim 700.000 euro aan onrechtmatige 

inkopen heeft uitgegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

noodgedwongen onrechtmatige verlengingen van bestaande contracten, 

die opnieuw Europees aanbesteed hadden moeten worden. De Raad van 

State is zich hiervan bewust en heeft hiervan ook melding gemaakt in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf in haar jaarverslag. 

De Raad van State heeft in 2013 belangrijke verbeteringen aangebracht 

in het inkoopbeheer. Zo verbeterde de Raad van State haar 

inkoopexpertise en zijn er rapportages over het inkoopbeheer ontwikkeld. 

Daarnaast begon de Raad van State met het opzetten van een 

contractenregister en het opstellen van een inkoopkalender. Deze 

maatregelen worden in 2014 verder geïmplementeerd in de organisatie. 

In 2014 start de Raad van State met de formele uitrol van de 

reorganisatie. Er komt een afzonderlijke inkoopafdeling, naast een 

afzonderlijke afdeling interne controle. De inkoopfunctie wordt zo sterker 

en onafhankelijk binnen de organisatie gepositioneerd. Ook de 

spendanalyse zal in 2014 als analyse-instrument voor het inkoopbeheer 

meer diepgang moeten krijgen. In 2014 zal blijken of alle getroffen 

maatregelen aantoonbaar werken en de onrechtmatige inkoopuitgaven 

verder zullen dalen. Wij merken het inkoopbeheer bij de Raad van State 

als een aandachtspunt aan. De verdere voortgang van de verbeteringen 

zullen wij blijven volgen. 

 

  

4.2 Oordeel over de bedrijfsvoering: deugdelijk tot 

stand gekomen en voldoet aan de 

verslaggevingsvoorschriften 

 

Wij zijn van oordeel dat de informatie over de bedrijfsvoering in het 

Jaarverslag 2013 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en 

voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. 
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74.3 Onvolkomenheden in relatie tot beheerdomeinen 

bij Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

Wij onderscheiden relevante en kritische beheerdomeinen in de 

bedrijfsvoering. Bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 

van de Gouverneurs zijn het 24 relevante beheerdomeinen. In geen 

daarvan hebben wij in 2013 onvolkomenheden geconstateerd. Op het 

overzicht bedrijfsvoering is te zien wat de relevante beheerdomeinen 

zijn. 
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105 Financiële informatie Overige 

Hoge Colleges van Staat en 
Kabinetten van de Gouverneurs 

5.1 Oordeel rechtmatigheid financiële informatie: geen 

fouten en onzekerheden 

Wij zijn van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen 

verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten in het Jaarverslag 

2013 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de 

Gouverneurs rechtmatig zijn. Wij geven ons oordeel onder 

voorbehoud van goedkeuring van de slotwetmutaties door de Staten-

Generaal. 

 

Voorbehoud bij het oordeel over de financiële informatie 

Het bedrag aan verplichtingen omvat in totaal 0,04 miljoen euro aan 

overschrijdingen op begrotingsartikel 6. Het bedrag aan uitgaven omvat 

in totaal 0,05 miljoen euro aan overschrijdingen op de begrotingsartikel 

6. Gaan de Staten-Generaal niet akkoord met de daarmee 

samenhangende slotwetmutaties, dan moeten wij onze oordelen over de 

financiële informatie mogelijk herzien. 

  

5.1.1 Aandachtspunt: Wet normering topinkomens 

Omdat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector onduidelijkheden bevat, kunnen niet alle Overige 

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs deze wet op 

het aspect inhuur derden altijd naleven. 

 

Gerelateerde resultaten 

Nadere voorschriften WNT te laat; WNT deels onuitvoerbaar (BZK) 

 

 

5.2 Oordeel deugdelijke weergave financiële 

informatie: geen fouten en onzekerheden 
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11Wij zijn van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen 

financiële informatie in het Jaarverslag 2013 van de Overige Hoge 

Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs deugdelijk is 

weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. 

 

 

5.3 Rechtmatigheid en deugdelijke weergave op 

artikelniveau: geen fouten en onzekerheden 

Wij controleren ook op artikelniveau de deugdelijke weergave en de 

rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en 

afgerekende voorschotten. Wij hebben hierbij geen belangrijke fouten of 

onzekerheden geconstateerd in het Jaarverslag 2013 van de Overige 

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. 

 

 

5.4 Onvolkomenheden in relatie tot artikelen Overige 

Hoge Colleges 

Bij geen artikelen mogelijk gevolgen van onvolkomenheden  

Geen van de artikelen kunnen gevolgen ondervinden van 

onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. 

Zie overzicht financiële informatie per begrotingsartikel. 
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136 Alle financiële gegevens 

6.1 Alle begrotingsartikelen 

Begrotingsartikel 1 - Raad van State 

Verplichtingen 

Begroot € 57.417 - 

Verantwoord € 59.254 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.837 - 

Tolerantie (F+O) € 5.925 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 661 1,12% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 661 1,12% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 57.417 - 

Verantwoord € 58.990 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.573 - 

Ontvangsten 

Begroot € 2.002 - 

Verantwoord € 2.987 - 
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14Ontvangsten 

Verschil (begroot - verantwoord) € -985 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 59.419 - 

Verantwoord € 61.977 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -2.558 - 

Tolerantie (F+O) € 6.198 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 76 0,12% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 21 0,03% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 97 0,16% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 2 - Algemene Rekenkamer 

Verplichtingen 

Begroot € 28.895 - 

Verantwoord € 29.137 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -242 - 

Tolerantie (F+O) € 2.914 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 
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15Verplichtingen 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 28.895 - 

Verantwoord € 29.051 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -156 - 

Ontvangsten 

Begroot € 1.217 - 

Verantwoord € 1.157 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 60 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 30.112 - 

Verantwoord € 30.208 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -96 - 

Tolerantie (F+O) € 3.021 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 127 0,42% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 10 0,03% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 137 0,45% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 3 - De Nationale ombudsman 

Verplichtingen 

Begroot € 15.250 - 
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16Verplichtingen 

Verantwoord € 15.632 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -382 - 

Tolerantie (F+O) € 1.563 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 15.250 - 

Verantwoord € 16.226 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -976 - 

Ontvangsten 

Begroot € 1.789 - 

Verantwoord € 2.840 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.051 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 17.039 - 

Verantwoord € 19.066 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -2.027 - 

Tolerantie (F+O) € 1.907 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 160 0,84% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 5 0,03% 
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17Uitgaven en Ontvangsten 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 165 0,87% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 4 - Kanselarij der Nederlandse Orden 

Verplichtingen 

Begroot € 3.424 - 

Verantwoord € 4.791 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.367 - 

Tolerantie (F+O) € 479 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 96 2,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 96 2,00% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 3.424 - 

Verantwoord € 4.845 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.421 - 

Ontvangsten 

Begroot € 29 - 
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18Ontvangsten 

Verantwoord € 130 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -101 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 3.453 - 

Verantwoord € 4.975 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.522 - 

Tolerantie (F+O) € 498 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 40 0,80% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 1 0,02% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 41 0,82% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 6 - Kabinet van de Gouverneur van Aruba 

Verplichtingen 

Begroot € 1.865 - 

Verantwoord € 1.985 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -120 - 

Tolerantie (F+O) € 198 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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19Verplichtingen 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 1.865 - 

Verantwoord € 1.986 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -121 - 

Ontvangsten 

Begroot € 60 - 

Verantwoord € 148 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -88 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 1.925 - 

Verantwoord € 2.134 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -209 - 

Tolerantie (F+O) € 213 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 7 - Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 

Verplichtingen 

Begroot € 2.786 - 
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20Verplichtingen 

Verantwoord € 2.491 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 295 - 

Tolerantie (F+O) € 249 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 2.786 - 

Verantwoord € 2.550 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 236 - 

Ontvangsten 

Begroot € 200 - 

Verantwoord € 148 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 52 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 2.986 - 

Verantwoord € 2.698 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 288 - 

Tolerantie (F+O) € 270 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 3 0,11% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 
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Totaal F+O in de rechtmatigheid € 3 0,11% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 8 - Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten 

Verplichtingen 

Begroot € 2.119 - 

Verantwoord € 2.262 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -143 - 

Tolerantie (F+O) € 226 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 2.119 - 

Verantwoord € 2.273 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -154 - 

Ontvangsten 

Begroot € 50 - 

Verantwoord € 289 - 
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Verschil (begroot - verantwoord) € -239 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 2.169 - 

Verantwoord € 2.562 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -393 - 

Tolerantie (F+O) € 256 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 6 0,23% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 6 0,23% 

Tolerantiegrens overschreden (rechtmatigheid) Nee - 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Begrotingsartikel 10 - Nominaal en onvoorzien 

Verplichtingen 

Begroot € 191 - 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 191 - 

Tolerantie (F+O) € 0 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 
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Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven 

Begroot € 191 - 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 191 - 

Ontvangsten 

Begroot € 0 - 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 191 - 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 191 - 

Tolerantie (F+O) € 0 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Totaal begrotingsartikelen 

Verplichtingen 

Begroot € 111.947 - 

Verantwoord € 115.552 - 
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Verschil (begroot - verantwoord) € -3.605 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 757 0,66% 

Tolerantie (F) € 11.555 10,00% 

Tolerantiegrens overschreden (F) Nee - 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (O) € 11.555 10,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 757 0,66% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 11.555 10,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 11.555 10,00% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 117.294 - 

Verantwoord € 123.620 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -6.326 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 406 0,33% 

Tolerantie (F) € 12.362 10,00% 

Tolerantiegrens overschreden (F) Nee - 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 43 0,03% 

Tolerantie (O) € 12.362 10,00% 

Tolerantiegrens overschreden (O) Nee - 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 449 0,36% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Tolerantie (F) € 12.362 10,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 12.362 10,00% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

6.2 Saldibalans 

Saldibalanspost 3 - Liquide middelen 

Saldibalans 

Verantwoord € 628 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -628 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 5 - Uitgaven buiten begrotingsverband 

Saldibalans 

Verantwoord € 461 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -461 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 6 - Ontvangsten buiten begrotingsverband 

Saldibalans 

Verantwoord € 2.318 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -2.318 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 7 - Openstaande rechten 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 8 - Extra-comptabele vorderingen 

Saldibalans 
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Verantwoord € 615 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -615 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 9 - Extra-comptabele schulden 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 10 - Voorschotten 

Saldibalans 

Verantwoord € 3.531 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.531 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 
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Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 11 - Garantieverplichtingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Saldibalanspost 12 - Openstaande verplichtingen 

Saldibalans 

Verantwoord € 3.869 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.869 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

Totaal saldibalans 

Saldibalans 

Verantwoord € 11.422 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -11.422 - 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 1.142 10,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Tolerantie (O) € 1.142 10,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Tolerantie (F) € 1.142 10,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Tolerantie (O) € 1.142 10,00% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 
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Totaal afgerekende voorschotten 2013 

Totaal afgerekende voorschotten 

Verantwoord € 1.670 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.670 - 

Tolerantie (F+O) € 167 10,00% 

Fout (F) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Totaal F+O in de rechtmatigheid € 0 0,00% 

Fout (F) in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

Onzekerheid (O) in de deugdelijke weergave € 0 0% 

Totaal F+O in de deugdelijke weergave € 0 0,00% 

 

 

 


