




































































































































































































































































































































































 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

 

Aan de Ministerraad van Sint Maarten 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons afkeurend oordeel voor wat betreft de getrouwheid en ons afkeurend oordeel voor wat betreft de 

financiële rechtmatigheid van de totstandkoming van verantwoorde baten en lasten en balansmutaties 

 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van het Land Sint Maarten gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening vanwege het belang van de 

aangelegenheden beschreven in de paragraaf ons afkeurend oordeel geen getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van het Land Sint Maarten per 31 december 2017 en van 

het resultaat over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 in overeenstemming met de 

Comptabiliteitsverordening AB 2010 GT, no 23 (hierna te noemen: CV). 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat, vanwege het belang van de aangelegenheden die worden beschreven in de 

andkoming 

balansmutaties over 2017 niet voldoen aan alle eisen van de financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de 

bedragen niet in overeenstemming zijn met de begroting en de in de relevante wet- en regelgeving 

opgenomen bepalingen. 

 

De jaarrekening 2017 bestaat uit: 

 

1. De balans per 31 december 2017. 

2. De staat van baten en lasten over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

3. Het kasstroomoverzicht over deze periode en 

4. De toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, andere toelichtingen en bijbehorende staten. 

 

Overige aangelegenheden 

De gevolgen van het coronavirus gestart in 2020 kwalificeren wij als een gebeurtenis na balansdatum die 

geen nadere informatie over de situatie per balansdatum geeft. Deze gebeurtenis wordt derhalve niet 

verwerkt in de jaarrekening per 31 december 2017 van het Land Sint Maarten, maar dient afhankelijk van de 

ernst van de materiële gevolgen wel te worden toegelicht. Net als andere landen waar het COVID-19-virus 

zijn intrede deed, heeft de regering van Sint Maarten in de daaropvolgende periode ingrijpende maatregelen 

genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze noodzakelijke maatregelen hadden en 

hebben drastische gevolgen voor de economie c.q. de werkgelegenheid van Sint Maarten, waardoor de 

inkomsten drastisch achteruit zijn gegaan. Op basis hiervan was de overheid niet meer in staat om zonder 

liquiditeitssteun aan haar verplichtingen voor de komende periode te voldoen. In het kader hiervan moest 

het COVID-19-gebeuren en de financiële impact hiervan op de liquiditeit van de overheid toegelicht worden 

in de jaarrekening en het jaarverslag van het Land Sint Maarten per eind december 2017. Echter konden wij 

de betrouwbaarheid van de vermelde informatie inzake het coronavirus COVID-19 in de jaarrekening van het 

Land Sint Maarten niet vaststellen omdat wij geen onderbouwing hebben gekregen voor het aangegeven 

geprojecteerde tekort voor 2020 van NAf 263,0 miljoen. Daarnaast worden de uitgangspunten die gebruikt 

zijn bij het opstellen van de geprojecteerde financiële cijfers van het Land Sint Maarten alsook de 

onderbouwing voor de gehanteerde bedragen niet toegelicht. Ook hebben wij geen onderliggende 
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documentatie voor de opgenomen financiële cijfers ontvangen. Derhalve is er sprake van een materiële 

getrouwheidsonzekerheid en een financiële rechtmatigheidsonzekerheid die wij niet kunnen kwantificeren 

in de gebeurtenissen na balansdatum inzake het coronavirus, COVID-19. 

 

 

De basis voor ons afkeurend oordeel 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle standaarden (NV 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening . 

 

Wij zijn onafhankelijk van het Land Sint Maarten zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons afkeurend oordeel. 

 
Getrouwheidsfouten 

 

1. Aansluiting jaarrekening met grootboekadministratie 

Materiële verschillen geconstateerd tijdens aansluiting van de jaarrekening met de onderliggende 

grootboekmutaties die als bron dienen voor het opstellen van de jaarrekening van het Land Sint Maarten. 

In de volgende posten zijn materiële verschillen geconstateerd; Financiële vaste activa verschil ad NAf 9,3 

miljoen, Kortlopende schulden verschil ad NAf 40,4 miljoen en overige bijzondere baten verschil ad 

NAf 17,9 miljoen. 

 

2. Baten belastingen 

Verschil geconstateerd tijdens aansluiting met ontvangen specificatie van GEFIS met de jaarrekening van 

ad NAf 7,9 miljoen. Het bedrag opgenomen in de ontvangen specificatie is hoger dan het bedrag zoals 

opgenomen in de jaarrekening van het Land Sint Maarten. 

 

3. Personeelskosten  

Verschil van ad NAf 9,4 miljoen geconstateerd tijdens de aansluiting van de verkregen cumulatieve 

journaalpost met de bedragen zoals opgenomen in de jaarrekening ten aanzien van brutolonen en 

salarissen. De bedragen zoals opgenomen in de cumulatieve loonjournaalpost zijn ad NAf 9,4 miljoen 

hoger dan de bedragen welke zijn opgenomen in de jaarrekening ten aanzien van brutolonen en salarissen 

van het Land Sint Maarten. 

 

4. Niet uit de balans blijkende verplichting 

De toekomstige duurtetoeslag van het Land Sint Maarten is niet in de jaarrekening toegelicht onder de 

opgeleverd in 2017 met een eindbedrag per boekjaar 2016 van ad NAf 112,3 miljoen. De hoogte van het 

bedrag welke opgenomen dient te worden per eind 2017 zal afwijken van de draft berekening over het 

boekjaar 2016 maar het bedrag zal in ieder geval van diepgaande invloed zijn. De mate waarin de 

berekening verdeeld is over de toekomstige jaren ontbreekt in de verkregen draft berekening. 

 

5. Staten bij de jaarrekening 

In de jaarrekening zijn diverse wettelijke voorgeschreven staten niet, niet volledig en/of niet juist 

ingevuld. Dit betreft de volgende staten: 

 

 Staat 4 met betrekking tot de kapitaaldienst op projectniveau. 
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 Staat 5 met betrekking tot overlopende projecten aan het eind van het jaar. 

 Staat 9 met betrekking tot gewaarborgde geldleningen. 

 Staat 10 met betrekking tot overige garantieverplichtingen. 

 Staat 11 met betrekking tot niet uit de balans blijkende vorderingen. 

 Staat 12 met betrekking tot in het dienstjaar en voorafgaande dienstjaren opgelegde aanslagen. 

 Staat 14 met betrekking tot subsidies in detailniveau. In deze staat wordt geen inzicht gegeven over 

nog af te rekenen subsidies aan instellingen of afrekeningen die in het dienstjaar hebben 

plaatsgevonden met onderverdeling naar toerekening jaar, zoals voorgeschreven in artikel 29, sub a 

CV. 

 Staat 15 met betrekking tot de aan het Land toegekende subsidies en bijdragen is niet ingevuld. 

 

6. Toelichtingen 

Wij achten de toelichting op een aantal posten voor de gebruiker van de jaarrekening niet toereikend: 

- De toelichting op de overige kortlopende schulden benadrukt onvoldoende dat een groot deel van deze 

verplichtingen niet in het volgende boekjaar zullen worden voldaan. 

- Verder geldt dat er materiële fouten zijn in de opsommingen/rekenkundige juistheid van de bedragen 

welke zijn opgenomen in verschillende tabellen in de jaarrekening. 

 

 

Onzekerheden 

 

1. Geen toegang tot besluitenlijsten Ministerraad en ontbreken van bevestiging bij de jaarrekening. 

- Wij hebben het geheel van besluitenlijsten of notulen van de Ministerraad niet in mogen zien. 

Derhalve bestaat er voor ons een onzekerheid ten aanzien van het volledig verantwoorden van alle 

posten in de jaarrekening. Dit geldt zowel voor in de balans opgenomen posten alsook voor de niet 

uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. Doordat ons door de Ministerraad geen inzicht is 

verschaft in het geheel van de besluitenlijsten, is sprake van een substantiële beperking van en een 

onzekerheid in onze controle. De omvang van de getrouwheidsonzekerheid kunnen wij niet 

kwantificeren. 

- Wij hebben geen bevestiging bij de jaarrekening ontvangen van de Ministerraad waarin de Raad zijn 

verantwoordelijkheid erkent voor het opmaken van de jaarrekening, die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven, voor het opstellen van het jaarverslag alsmede voor de 

financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. 

Derhalve is er hier sprake van een onzekerheid van diepgaande invloed in onze controle. De omvang 

van de getrouwheidsonzekerheid kunnen wij niet kwantificeren. 

 

2. Niet verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie vanwege een door het management 

opgelegde beperking 

Wij hebben gedurende de audit verschillende onderliggende documenten opgevraagd die niet zijn 

opgeleverd. Daarnaast hebben we in veel gevallen geen antwoord gekregen op de door ons gestelde 

vragen of gedeelde bevindingen. In april 2021 hebben we een officiële brief ontvangen van de minister 

van Financiën waarin is opgemerkt dat door verschillende redenen o.a. de vacatures op sleutelposities 

in het Ministerie van Financiën en door de beperkte aanwezige middelen dat de huidige focus van het 

ministerie met name is gericht op de verbetering van de financiële beheersing en de verbetering van de 

toekomstige jaarrekeningen van het Land Sint Maarten. In de brief is ook opgenomen dat de 

bevindingen van SOAB waarschijnlijk juist zijn en daarom is de Jaarrekening van het Land Sint Maarten 

2017 onjuist. Het effect van het niet verkrijgen van opgevraagde onderliggende stukken of antwoorden 

op de door ons geconstateerde bevindingen of gestelde vragen in samenhang met de ontvangen brief 

van de minister van Financiën achten we een opgelegde beperking van diepgaande invloed voor de audit 

van het Land Sint Maarten voor het jaar 2017. 
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3. Liquide middelen 

Voor een totaalbedrag van NAf 12,8 miljoen opgenomen onder de liquide middelen hebben we geen 

onderliggende brondocumentatie ontvangen om de juistheid vast te stellen. Verder hebben we niet alle 

bankconfirmaties verkregen waardoor we de volledigheid van de in de administratie opgenomen 

bankrekeningen niet kunnen vaststellen. Onder de liquide middelen staat een oud kassaldo van NAf 0,2 

(van het) 

betrekking op kasuitgaven van de Crime Fund uit voorgaande jaren welke verder niet onderbouwd zijn. 

 

4. Materiële vaste activa 

Verkregen activastaat sluit niet aan met bedragen zoals opgenomen in de materiële vaste activa 

verloopstaat van de jaarrekening, verschil op totaalniveau geconstateerd tussen verkregen activastaat 

en jaarrekening van ad NAf 3,3 miljoen. Ten aanzien van de materiële vaste activa is er sprake van activa 

ad NAf 4 miljoen opgenomen in de activastaat waarvan niet duidelijk is wat dit betreft. Er bestaan 

onzekerheden omtrent de juiste waardering en het bestaan van diverse activa. 

 

5. Financiële vaste activa 

Wij hebben een onzekerheid geconstateerd voor een totaalbedrag van NAf 3 miljoen in de 

deelnemingen aangezien wij voor twee deelnemingen geen jaarrekeningen over het boekjaar 2017 

hebben ontvangen. Een controleerbare onderbouwing of specificatie van de uitstaande studieleningen 

en de waardering van de voorziening hebben wij niet ontvangen. Derhalve achten we het bedrag ad NAf 

14,9 miljoen ten aanzien van studieleningen onzeker. Wij hebben ten aanzien van de vordering op Postal 

Services Sint Maarten (PSS) N.V. van NAf 2 miljoen geen onderliggende leningsovereenkomst 

aangetroffen ten aanzien van deze lening. Hier ligt slechts een besluit van de Ministerraad uit 2013 aan 

ten grondslag. Er zijn geen afspraken met PSS N.V. omtrent aflossing van deze lening of interest over 

deze lening. De waardering van de deelnemingen achten we deels ook onzeker gezien de huidige 

pandemie en de inmiddels verstreken tijd. Dit omdat we geen jaarrekening hebben ontvangen voor de 

meeste deelnemingen over de boekjaren 2019. 

 

6. Vorderingen 

- Wij hebben geen sub-administratie ten aanzien van de debiteuren ontvangen welke aansluit met 

het hiervoor verantwoorde bedrag ultimo 2017 in de jaarrekening met als omvang NAf 90 miljoen. 

Wij hebben ook geen aansluitende specificatie ontvangen van het opstellen van de voorziening voor 

oninbaarheid van 60 miljoen. 

- Tevens hebben wij voor de overige vorderingen ten bedrage van circa NAf 48 miljoen geen 

toereikende onderliggende documentatie ontvangen op basis waarvan wij voldoende zekerheid 

hebben kunnen verkrijgen over het bestaan en de waardering van deze vorderingen. 

 

7. Crediteuren en overige kortlopende schulden 

- Wij hebben geen sub-administratie ten aanzien van de crediteuren ontvangen welke aansluit met 

het hiervoor verantwoorde bedrag ultimo 2017 in de jaarrekening met als omvang NAf 14,2 miljoen. 

- Verder hebben wij voor de overige kortlopende schulden ten bedrage van circa NAf 274,8 miljoen 

ultimo 2017 voor een bedrag van circa NAf 179 miljoen geen toereikende onderliggende 

documentatie ontvangen ter verdere controle van deze schulden. 

- Met betrekking tot de verwerking van de boedelscheiding in de balans merken wij het volgende op. 

Weliswaar zijn de schulden per 10 oktober 2010 formeel vastgesteld in een vereffeningsrapport, 

maar is er sprake van onzekerheden ten aanzien van de juiste waardering van boedelvorderingen en 

schulden. 

 

8. Langlopende lening 

In 2017 is er een nieuwe geldlening aangegaan, voor deze lening hebben we geen geschikte en 

betrouwbare controle-informatie ontvangen waardoor er sprake is van een getrouwheidsonzekerheid 

van de langlopende schulden van NAf 20,3 miljoen. 
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9. Baten 

- Er is sprake van een getrouwheidsonzekerheid omtrent de volledige verantwoording van de 

belastinginkomsten, welke op kasbasis verantwoord worden, omdat de afloop van tussenrekeningen 

aangaande kas- en bankontvangsten niet inzichtelijk is en sprake is van ontoereikende interne 

beheersing omtrent de uitbetaling van restituties. 

- Wij hebben onvoldoende controledocumentatie ontvangen ter onderbouwing van de overige baten 

voor een bedrag van ad NAf 20,3 miljoen. Deze overige baten zijn daarom onzeker. 

- Wij hebben onvoldoende controledocumentatie ontvangen ter onderbouwing van de concessies en 

fees voor een bedrag van ad NAf 11,5 miljoen. Deze concessies en fees zijn daarom onzeker. 

 

10. Personeelskosten 

Ten aanzien van de verantwoorde personeelskosten is sprake van een getrouwheidsonzekerheid als 

gevolg van het niet toereikend zijn van de opzet en werking van de interne controleprocedures op het 

geheel van de salarisadministratie. 

 

11. Kosten voor goederen en diensten, studiebeurzen en subsidies en overdrachten 

Er bestaat een getrouwheidsonzekerheid ten aanzien van deze kosten als gevolg van het niet toereikend 

zijn van de opzet en werking van de interne controleprocedures en het onvoldoende aanwezig zijn van 

onderliggende toereikende controle-informatie. 

 

12. Bijzondere lasten  

Wij hebben onvoldoende controledocumentatie ontvangen ter onderbouwing van de bijzondere lasten 

voor een bedrag van ad NAf 8,8 miljoen. Deze bijzondere lasten zijn daarom onzeker. 

 

13. Sociale voorzieningen 

Er bestaat een getrouwheidsonzekerheid ten aanzien van deze kosten als gevolg van het niet toereikend 

zijn van de opzet en werking van de interne controleprocedures en het onvoldoende aanwezig zijn van 

onderliggende toereikende controle-informatie. 

 

14. Gebeurtenissen na balansdatum 

- Wij hebben geen onderbouwing of reactie ontvangen van gevraagde gebeurtenissen na 

balansdatum en ook hebben wij de notulen/besluitenlijsten van de Raad van Ministers niet mogen 

inzien. Hierdoor kunnen wij geen oordeel vormen of er zich gebeurtenissen na balansdatum hebben 

voorgedaan, welke een financieel effect kunnen hebben op de jaarrekening 2017 van het Land Sint 

Maarten. De omvang van de getrouwheidsonzekerheid hierdoor kunnen wij niet kwantificeren. 

- Wij konden de betrouwbaarheid van de vermelde informatie inzake het coronavirus in de 

jaarrekening niet vaststellen, omdat wij geen onderbouwing hebben gekregen voor de aangegeven 

geprojecteerde inkomsten totaal van NAf 375 miljoen en tekort voor 2020 van NAf 263,0 miljoen, 

omdat wij geen onderliggende controle-informatie voor de opgenomen financiële cijfers hebben 

ontvangen. Derhalve is er sprake van een materiële getrouwheidsonzekerheid die wij niet kunnen 

kwantificeren in de gebeurtenissen na balansdatum inzake het coronavirus, COVID-19. 

 

15. Gevolgen van automatiseringsproblemen en de natuurramp in 2017 

Gedurende een aantal maanden van 2017 heeft het Land Sint Maarten slechts beperkt toegang gehad 

tot haar geatomiseerde omgeving, waaronder ook de financiële administratie valt. In 2017 heeft de 

natuurramp van orkaan Irma de operationele bedrijfsvoering van de overheidsorganisatie verstoord. 

Beide situaties hebben ertoe geleid dat er voor de financiële administratie mogelijk minder informatie 

beschikbaar is gesteld om te verwerken voor doeleinden van de jaarrekening 2017. Omdat wij 

onvoldoende geschikte en onvoldoende betrouwbare informatie hebben kunnen verkrijgen, vormen 

deze gebeurtenissen een algehele onzekerheid voor zowel de volledigheid van baten en lasten als het 

bestaan, de nauwkeurigheid, waardering en toerekening van balansposities. 
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De basis van ons afkeurend oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid van de totstandkoming van 

verantwoorde baten en lasten en balansmutaties 

 
De genoemde fouten en onzekerheden zoals hiervoor vermeld hebben tevens betrekking op de financiële 

rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties. 

 

Er is sprake van in totaal circa NAf 8 miljoen aan budgetoverschrijdingen op economische categorieën bij de 

verschillende ministeries en de Staten. 

 

Daarnaast zijn de volgende afwijkingen op het gebied van de financiële rechtmatigheid vastgesteld: 

 

- De beleidsverantwoording, die onderdeel uitmaakt van het jaarverslag, voldoet inhoudelijk niet aan de 

vereisten uit de CV. 

- De Subsidielandsverordening (AB 2013 GT, no. 38) is voor een significant deel van de verantwoorde 

subsidies niet gevolgd. 

- De minister van Financiën en de minister die verantwoordelijk is voor PSS N.V. behoren via een 

landsverordening te worden gemachtigd om een uitlening van gelden aan te gaan en voor het borgstellen 

van het land voor financiële verplichtingen van derden. Omtrent de vordering op PSS N.V. van NAf 2 

miljoen staat in het besluit van de Ministerraad dat ten aanzien van deze lening de overheid garant staat 

voor een lening van USD 170.000 van de Girobank voor PSS N.V en voor een tweetal erfpachtleningen van 

USD 20.000. Door het ontbreken van een dergelijke landsverordening is deze lening, hoewel aangegaan 

in 2013, tevens als onrechtmatig aan te merken. 

- Studieleningen worden niet uitgegeven op basis van een geldige landsverordening zoals voorgeschreven 

in artikel 46, lid 2 van de CV. Het bedrag aan verantwoorde studieleningen in de periode vanaf 10 oktober 

2010 tot en met 31 december 2017 bedraagt NAf 14,9 miljoen. 

- Openbare aanbestedingen hebben niet plaatsgevonden voor enerzijds alle inkoop van goederen en 

diensten boven het bedrag van NAf 50.000 en anderzijds alle uitvoeringen van werken boven het bedrag 

van NAf 150.000. Dit is niet in lijn met artikel 47 van de CV. 

- Het beheer van middelen in het Crime fund vindt niet plaats op de wijze waarop de Landsverordening 

Criminaliteitsbestrijdingsfonds dit voorschrijft. 

 

 

Materialiteit 

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Op 

basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op NAf 5,6 miljoen. Deze materialiteit is gebaseerd op 1% van de omvang van de verantwoorde 

lasten van het Land Sint Maarten voor het jaar 2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 

mogelijke afwijkingen die naar onze professionele mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 

- Voorwoord 

- Verslag over het afgelopen dienstjaar 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Als gevolg van de aangelegenheid/aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons 

afkeurend oordeel' zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de bedragen 

opgenomen in de andere informatie onzeker zijn en/of afwijking van materieel belang bevatten. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

De Ministerraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheid van de Ministerraad 

 

De Ministerraad is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 

de CV. 

 

De Ministerraad is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen 

te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

 

De Ministerraad is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Ministerraad 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van onze controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle standaarden 

(NV-COS), ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen van de NBA. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 

  




