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Aan het bestuur van Onafhankelijke Senaatsfractie
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Veidhoven, 24juni 2014

Kenmerk: WV1JZ10253010

Controleverklaring van de onalbankelijke accountant

Verklaring betreffende herfinancieel verslag en de overzichten
Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2013 van Onafhankelijke Senaatsfractie te Peize ge
controleerd. Overeenkomstig artikel 25.eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26.onderc tot en met e,
van de Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:
- het financieel verslag over 2013 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, die op

grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen mde administratie is opgenomen.
Het financieel verslag omvat tevens:

een volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde reke
ning van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting van belang zijnde voor de vast
stelling van de subsidie;

• een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent
het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen jongeren
organisatie.

Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag:
- een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 af meer die de partij in het kalenderjaar van

een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd;

- een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21.
derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Onafhankelijke Senr.aatsfractie is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel
verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestuur
is levens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het op
maken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieelbelang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover het financieel verslag en de overzichten op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel
verslag en de overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toeliclitingen in het financieel verslag en de overzichten. De geselecteerde werkzaam-
heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzichten een afwijking van materieel
belang bevat als gevolg van ftaile of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het getrouwe
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig
heden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van het financieel verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende liet financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
— het financieel verslag 2013 (artikel 2.5, eerste lid onder al en de daarin opgenomen rekening van kos

ten en opbrengsten (artikel26 onder c);
— het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar van

een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21,eerste lid, van de
Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid,onder b);

— het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van arti
kel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste lid,
onder c), een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2013 gevoegde opgave omtrent het ledental
van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen politieke jongerenorganisatie,
conform artikel 26, onder d van de Wet financiering politieke partijen juist is.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Wij zijn van oordeeldat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en het
tinancieelverslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag. voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
het financieel verslag.

Veidhoven, 24juni 2014

Van der

G.J.A.
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BIJLAGE BIJ DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT D.D. 24juni 2014

Onafhankelijke Senaatsfractie

VERMOGENSOVERZICHT

Vorderingen
Rekening Courant st. WB-OSF

Nog te ontvangen subsidies

Liciulde Middelen
Rabobank

Subtotaal

3 1-12-2013
€

14.458

34.666

49.124

24.647
24.647

73.771

31-12-2012
€

6.941
14.412

21.353

62.807
62.807

84.160

Kortiopende schulden

St. Ir. Marten Blerman

Nog te betalen accountantskosten

0

-10.000
-10.000

-5.708

-10.000
-15.708

EIgen Vermogen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Subsidie boekjaar
Contributies

Lasten
Verenigingskosten

Projectkosten
Kosten secretariaat

Subtotaal

63.771

2013
€

220.022
1.476

...

221.498

19.540

204.194

5.162
228.896

-7.398

68.452

2012

€

216.808

1 271
218.079

34.197
178.310

4.300
216.807

1.272

Rente- en soortgelijke baten
2.717

Saldo van baten en lasten

2.031
2.031

-4.681 1
.. r -

3.03

t
...
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BIJLAGE BIJ DE CONTROLEVERKL.ARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT liD. 24 juni 2014
Onafhankelijke Senaatsfractle

GRONDSLAGEN

Stelseiwilziging

De grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn in verband met gewijzigde wetgeving met
Ingang van 1januari 2013 gewijzigd. in voorgaande jaren werd het kasstelsel toegepast waarbij
ontvangsten en uitgaven aan het jaar werden toegerekend waarin deze ontvangsten en uitgaven
plaats vonden.
Vanaf dit versiagjaar wordende baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast aan deze nieuwe grondslagen en wijken daardoor
af van eerdere rapportages.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde’Noodzakelljk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheld worden in mindering gebracht. De voorzieningen worden bepaald
op basis van indivIduele beoordeling van de vorderingen.

Ugulde middelen

De Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. indien middelen niet ter Vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resultaatbepal Ing

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

LEDEN AANTAL

Het aantal aangesloten leden, zoals bedoeld in de Wet Financiering Politieke Partijen, bedraagt
per 1januari2013 ten minste 1.123

OVERIGE OPMERKINGEN

Er zijn door de Onafhankelijke Senaatsfractie in dit boekjaar geen bijdragen ontvangen
van een gever van € 4.500,- of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid,
van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.

De Onafhankelijke Senaatsfractie heeft ultimo 2013 geen schulden van € 25.000,- of meer.
Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens die op grond van atikeI 2.1, derde , .Lvan de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve nietvantöep’assirg. - S” i
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Stichting Ir. Matten Blerman
OUTIC WETEN5CHIP’ujK ONØZOtX SCHDUN5 EN VORHN

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
afd. Bestuur, Democratie en Financiën,
La.v.
Postbus 20011.
2500 EA Den Haag.

Geachte

Peize, 30 juni 2014

Hierbij delen wij u mede dat de Stichting lr.Marten Bierman in 2013 geen giften ontvangen heeft
van € 4500,- of meer en in 2013 ook geen schulden heeft van £ 25.000,- of meer.

in de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Bierman,

H.R. Elenbaas.
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Veidhoven, 24juni 2014

Kenmerk; WV/iZt0253030

Controleverklanng van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende he financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het financieel verslag en de overzichten 2013 van Onafhankelijke Senaatsfractie te Peizege

controleerd. Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, en artikel 26, onder c tot en met e,

van de Wet financiering politieke partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:

- het financieel verslag over 2013 met daarin een weergave van de (financiële) informatie, die op

grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke partijen mde administratie is opgenomen.

Het financieel verslag omvat tevens:
• em volgens de normen van het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde reke

ning van kosten en opbrengsten met bijbehorende toelichting,van belang zijnde voor de vast

stelling van de subsidie;
• een opgave van de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens omtrent

het ledental van de politieke partij en, indien van toepassing, van de aangewezen jongeren

organisatie.

Het financieel verslag wordt vergezeld van een activiteitenverslag:

- een overzicht van de bijdrage van in totaal € 4,500 of meer die de partij in het kalenderjaar van

een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, van de

Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd:
- een overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21,

derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.

Vercintwoordetjkheid s.’asr liet bestuur

1-let bestuur van Onafhankelijke Sentaatsfractie is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel

verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het bestsiur

is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing ais het noodzakelijk acht om het op

maken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid ton de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeelover het tinancieel verslag en de overzichten op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke partijen.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle

zodanig plannen en u:tvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel

verslagen de overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over debedragen en de toe lichtingen in het financieel verslag en de overzichten. De geselecteerde werkzaam
heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en de overzichten een afwijking van materieelbelang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerkingdie relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en voor het getrouwebeeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over deeffectiviteit van de interne beheersing van de politieke partij. Een controle omvat tevens het evaluerenvan de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de politieke partij gemaakte schattingen. alsmede een evaluatie van hetalgehele beeld van het financieel verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om eenonderbouwing voor ons oordeel ie bieden.

Oordeel betreffende her financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
— het financieel verslag 2013 (artikel25,eerste lid, onder al en de daarin opgenomen rekening van kosten en opbrengsten (artikel 26 onder c);
— het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die de partij in dat kalenderjaar vaneen gever heeft ontvangen,met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21,eerste lid,van deWet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25, eerste ljd,onder b);
— het overzicht van de schulden van £ 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd (artikel 25,eerste lid,onder c), een getrouw beeld.

Tevens zijn wij van oordeel dat de bij het financieel verslag 2013 gevoegde opgave omtrent het ledentalvan de politieke partij en, indien van toepassing van de aangewezen politieke jongerenorganisatie,
conform artikel 26. onder d van de Wet financiering politieke partijen.juist is.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de Wet gestelde eisen
Wij zijn van oordeel dat de partij de aan de subsidie verbonden verplichtingen heeft nageleefd en hetfinancieel verslag en de overzichten voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.

Tevens melden wij dat het activiteitenverslag. voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is meihet financieel verslag.

Veldhoven. 24juni 2014
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BIJLAGE BU DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT D.D 24juni 2014

Stichting Wetenschappelijk Bureau - Onafhankelijke Senaatsfractle

VERMOGENSOVERZICHT

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidies

€

5.179
5.179

1.134

1.134

6.313

Kortlopende schulden

Rekening Courant Onafhankelijke Senaatsfractie

Nog retour te betalen subsidies
Nog te betalen accountantskosten

-14.458
“0

-5.000

-19.458

-6.941
-3.437
-5.000

-15,378

Eigen Vermogen

Baten
Subsidie boekjaar

Lasten
Bestuu rskosten

Projectkosten
Algemene kosten

Subtotaal

2012
€

134.531
134.531

8.402
122.847

3.282

Rente en soortgelijke baten 0
0

0
0

-1.066 0
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31-12-2013 31-12-2012

Lîguide Middelen
Rabobank

Subtotaal

€

0
0

3.299
3.299

3.299

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

-12.079-13.145

2013
€

132.099 132.099

14.786
116.332

2.047
133.165

-1.066

Saldo van baten en lasten

134.531

0
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BIJLAGE BIJ DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT D,D 24juni 2014
Stichting Wetenschappelijk Bureau - Onafhankelijke Senaatsfractle

GRONDSLAGEN

StelselwIjzig!g

De grondslagen voor de bepaling van het resultaat Zijn In verband met gewijzigde wetgeving met
ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. In voorgaande jaren werd het kasstelsel toegepast waarbij
ontvangsten en uitgaven aan het jaar werden toegerekend waarin deze ontvangsten en uitgaven
plaats vonden.
Vanaf dit verslagjaar worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast aan deze nieuwe grondslagen en wijken daardoor
af van eerdere rapportages.

Vorderingen en overlopende actlva

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden In mindering gebracht. De voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liguide middelen

De Liqulde middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter Vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor resuitaatbepating

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

LEDEN AANTAL

Het aantal aangesloten leden, zoals bedoeld In de Wet Financiering Politieke Partijen, bedraagt
per 1Januari 2013 ten minste 1.123

OVERIGE OPMERKINGEN

Er zijn door de Stichting Wetenschappelijk Bureau - 0sf in dit boekjaar geen bijdragen ontvangen
van een gever van € 4.500,. of meer.
Een overzicht van deze bijdragen met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid,

van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd, is derhalve niet van toepassing.

De StIchting Wetenschappelijk Bureau - 0sf heeft ultimo 2013 geen schulden van € 25.000,- of mee4.
Een overzicht van de schulden met daarbij de gegevens die op grond van artikel pdçii.iid,;.... 1 . r’ tvan de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd, Is derhalve niet van toepassing. 1 ‘ S
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