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Geachte mevrouw Michiels van Kessenich,
Bijgaand doen wij u de aangepaste accountantsverklaring van de rekening van uitgaven
en ontvangsten 2007 van de Onafhankelijke SenaatsFractie toekomen.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan zijn wij graag
bereid daé rop nadere toelichting te geven.
Hoogacht* md,
lepraktijk b.v.

irecteur accountant
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Accountantsverklaring

Opdracht:
Wij hebben de in de bijlage opgenomen rekening van uitgaven tot een totaal bedrag van
€ 242.858 en van ontvangsten tot een totaal bedrag van € 269.691 en bijbehorende
toelichting over het jaar 2007, alsmede het ledenaantal op de peildatum van de partij van
in totaal 1.087 in verband met de vaststelling van de subsidie op grond van de Wet
subsidiëring politieke partijen van de Onafhankelijke SenaatsFractie te Leende,
gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur:
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de rekening van
uitgaven en ontvangsten, alsmede het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de Wet subsidiëring politieke partijen.
Tevens is het bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor de financiële
rechtmatigheid van de verantwoorde uitgaven en ontvangsten. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de Wet subsidiëring politieke
partijen opgenomen bepalingen.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven van de rekening van uitgaven en ontvangsten, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de
naleving van de Wet subsidiëring politieke partijen.
Verantwoordelijkheid van de accountant:
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de rekening van uitgaven
en ontvangsten en bijbehorende toelichting over het jaar 2007, alsmede het ledenaantal
op de peildatum van de partij, als bedoeld in artikel 5 van de Wet subsidiëring politieke
partijen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands^ recht,
waaronder de Wet subsidiering politieke partijen. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te
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voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de rekening van uitgaven en ontvangsten en de bijbehorende toelichting over het jaar
2007, het ledenaantal op de peildatum van de partij, als bedoeld in artikel 5 van de Wet
subsidiëring politieke partijen, geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de rekening van uitgaven en ontvangsten en bijbehorende toelichting over
het jaar 2007, alsmede het ledenaantal op de peildatum van de partij in de bijlage. De
keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's
van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling
neemt de accountant het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de rekening
van uitgaven en ontvangsten en bijbehorende toelichting over hetjaar 2007, alsmede het
ledenaantal op de peildatum van de partij in aanmerking de in artikel 5 van de Wet
subsidiering
politieke
partijen
genoemde
activiteiten,
relevante
interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die
niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem van de vereniging. Tevens omvat een controle onder meer een
evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader voor de
financiële rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten.
Toelichtende paragraaf:
De Onafhankelijke SenaatsFractie hanteert een eigen verdeelsleutel voor de verdeling
van de projectbijdragen aan de aangesloten provinciale politieke groeperingen alsmede
de verdeling van de indirecte kosten.
Deze verdeling valt buiten onze controle-opdracht en maakt eveneens geen deel uit van
de bepalingen in de Wet Subsidiëring Politieke Partijen.
De Onafhankelijke SenaatsFractie legt in dit financiële verslag over 2007 geen
verantwoording af over het gebruik van de subsidie ten behoeve van het politiek
wetenschappelijk Instituut "Stichting Ir. Marten Bierman",
De (voorschotten op) subsidie welke door het Ministerie als zijnde geoormerkt voor het
politiek wetenschappelijke instituut van de politieke partij, zijn doorbetaald aan de
Stichting Ir. Marten Bierman.
Het politiek wetenschappelijk Instituut "Stichting Ir. Marten Bierman" valt buiten onze
controle-opdracht.
Oordeel:
Wij zijn van oordeel dat het rekening van uitgaven en ontvangsten een getrouw beeld
geeft van de uitgaven en ontvangsten die samenhangen met de in artikel 5 van de^Wet
subsidiënng politieke partijen genoemde activiteiten, alsmede van de ledentallen dte van
belang zijn voor de subsidievaststelling.
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Tevens zijn wij van oordeel dat de in de Wet subsidiëring politieke partijen en de Regeling
subsidiëring politieke partijen neergelegde verplichtingen correct zijn nageleefd.

Hoogachter d.
on trolepraktijk b.v.
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Directeur accountant

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijlage:

- Rekening van uitgaven en ontvangsten over 2007 van de
Onafhankelijke SenaatsFractie opgesteld door de Onafhankelijker
SenaatsFractie
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Bijlage bij accountantsverklaring d.d. 26 augustus 2008
Onafhankelijke SenaatsFractie, Leende

REKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN OVER 2007

2007

Ontvangsten
Subsidie
Rente baten en soortgelijke opbre

2006

249.525
1.201

268.467
1.224

250.726

269.691

Uitgaven
Verenigingskosten
Projectkosten
Kosten secretariaat

Exploitatiesaldo

37.380
203.928
1.550

26.362
217.192
1.350
242.858

244.904

26.833

5.822
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