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21 Informatie over alle 

rijksuitgaven BES-eilanden 
opgenomen 

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen de BES-

eilanden. De BES-eilanden krijgen via verschillende stromen gelden voor 

de taakuitvoering van het Rijk. De BES-eilanden ontvangen via het BES-

fonds middelen van het Rijk om hun taken uit te voeren, net zoals 

gemeenten middelen krijgen uit het Gemeentefonds. Naast de middelen 

uit het BES-fonds van circa 35,7 miljoen euro (vrije uitkering 34,4 

miljoen euro en overige uitkering 1,2 miljoen euro) ontvangen de BES-

eilanden bijzondere uitkeringen van de rijksoverheid. Deze uitkeringen 

bedragen ten minste 227,4 miljoen euro. Een overzicht van deze 

uitkeringen is voor het eerst opgenomen als bijlage bij hetJaarverslag 

2013 van het BES-fondsals uitvoering van de motie-Hachchi c.s. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 

fondsbeheerder van het BES-fonds. Hij zorgt voor een adequate omvang 

van het fonds in relatie tot de overeengekomen taakverdeling tussen 

Nederland en de openbare lichamen. Het beheer van het BES-fonds is 

onderdeel van de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK. 

 

Reactie van de minister 

De minister geeft aan geen aanleiding te zien voor een nadere reactie. 

Lees de volledige reactie op verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl 



 

 

 

  

32 Kengetallen en ontwikkelingen 
van het BES-Fonds 

2.1 BES-fonds in cijfers 

 

 

2.2 Ontwikkelingen 

Een overzicht van alle rijksuitgaven voor Caribisch Nederland (de 

eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is conform de motie-Hachchi 

c.s. opgenomen als bijlage bij het jaarverslag van hoofdstuk H (BES-

fonds). 

De ontwikkelingen in het Koninkrijk en in het bijzonder op de BES-

eilanden komen aan bod in onze resultaten verantwoordingsonderzoek bij 

Koninkrijksrelaties over 2013.  

 

  



 

 

 

  

43 Financiële informatie BES-fonds 

3.1 Oordeel rechtmatigheid financiële informatie: geen 

fouten en/of onzekerheden 

Wij zijn van oordeel  dat de in de financiële overzichten opgenomen 

verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten in het Jaarverslag 

2013 van BES-fonds 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 1,6 miljoen euro aan 

overschrijdingen op de begrotingsartikel 1. Het bedrag aan uitgaven 

omvat in totaal 1,6 miljoen euro aan overschrijdingen op de 

begrotingsartikel 1. Gaan de Staten-Generaal niet akkoord met de 

daarmee samenhangende slotwetmutaties, dan moeten wij onze oordelen 

over de financiële informatie mogelijk herzien. 

 

3.2 Oordeel deugdelijke weergave financiële 

informatie: geen fouten en onzekerheden 

Wij zijn van oordeel dat de in de financiële overzichten opgenomen 

financiële informatie in het Jaarverslag 2013 van BES-fonds deugdelijk is 

weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. 

 

3.3 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 BES-fonds. 

 

3.4 Overzicht financiële informatie per 

begrotingsartikel 



 

 

 

  

5Er zijn geen onvolkomenheden die gevolgen kunnen hebben voor 

het begrotingsartikel van het BES-fonds, zie financiële informatie 

per begrotingsartikel.  

 

 



 

 

 

  

64 Alle financiële gegevens 

Alle begrotingsartikelen 

 

Begrotingsartikel 1 - BES-fonds 

Verplichtingen 

Begroot € 32.093 - 

Verantwoord € 35.688 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.595 - 

Tolerantie (F+O) € 3.569 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 € 32.093 - 

Verantwoord € 35.688 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.595 - 

Ontvangsten 

Begroot € 32.093 - 

Verantwoord € 35.688 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.595 - 



 

 

 

  

7Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 64.186 - 

Verantwoord € 71.376 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -7.190 - 

Tolerantie (F+O) € 7.138 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 € 32.093 - 

Verantwoord € 35.688 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -3.595 - 

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

Tolerantie (F) € 3.569 10,00% 

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

Tolerantie (O) € 3.569 10,00% 

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

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

Tolerantie (F) € 3.569 10,00% 

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



 

 

 

  

8Verplichtingen 

Tolerantie (O) € 3.569 10,00% 

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

Uitgaven en Ontvangsten 

Begroot € 64.186 - 

Verantwoord € 71.376 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -7.190 - 

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

Tolerantie (F) € 7.138 10,00% 

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

Tolerantie (O) € 7.138 10,00% 

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

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

Tolerantie (F) € 7.138 10,00% 

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

Tolerantie (O) € 7.138 10,00% 

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

 

  



 

 

 

  

9Saldibalans 

 

Saldibalanspost 3 - Liquide middelen 

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 5 - Uitgaven buiten begrotingsverband 

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 6 - Ontvangsten buiten begrotingsverband 

Saldibalans 

Verantwoord € 0 - 



 

 

 

  

10Saldibalans 

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 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 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

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

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



 

 

 

  

11Saldibalans 

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 € 1.205 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.205 - 

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% 



 

 

 

  

12Saldibalans 

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 € 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% 

 

  



 

 

 

  

13Saldibalanspost 13 - Deelnemingen 

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 € 1.205 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € -1.205 - 

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

Tolerantie (F) € 120 10,00% 

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

Tolerantie (O) € 120 10,00% 

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

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

Tolerantie (F) € 120 10,00% 

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

Tolerantie (O) € 120 10,00% 

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

 



 

 

 

  

14Afgerekende voorschotten 

 

Totaal afgerekende voorschotten 2013 

Totaal afgerekende voorschotten 

Verantwoord € 0 - 

Verschil (begroot - verantwoord) € 0 - 

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% 

 

 


