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1. Inleiding

1.1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij overeengekomen specifieke werkzaamheden venícht ter toetsing

van de Juiste toepassing van de declaratie- en faciliteitenregeling bestuur d.d. 1 januari 2004 (hlerna:

de dedaraüeregeling) door het bestt¡ur van Stichting Autoriteit Financiële MarKen (AFM) over 2007.

Voor een omsdriJving van deze opdracht verwijzen wij naar onze brief van I mei 2007, Dit rapport

beschriJft de uitkomsten v¡¡n onze werkzaamheden.

1.2 Aard en relkwfldte van de verridrte werlcaamheden

Orue werkzaamheden ziJn venicht overeenkomsüg in Nederland algemeen aanr¡aarde rlchtliJnen

inzake opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werþaamheden (COS4400). De

opdracht richt zich op de opzet en de naleving van de procedures zoals opgenomen in de

declaratieregelíng. De aard van de opdracht brengt met zlch mee dat op het ondezochte

cijfermateriaal geen accountantsconuole is toegepast terwiJl tevens geen beoordelingsofiradrt is

uitgevoed. Eén en ander lmpl¡ceert dat aan onze rapportage geen zekerheíd kan worden onüeend

met betekklng tot de geûouwheid van de verantwoordíng van de ondezochte declaraties, Deze

rapportage is. gebaseerd op een kitische deelwaarneming en is dus niet representatief voor het totaal

aan bestuursdedaraties. Tevens hebben de bevirdingen alleen betrekking op de juíste toepass¡ng van

de declaraüeregeling en niet op het financiële ovezicht rran de AFM als geheel.

1.3 Verrlchtewerkraamheden

w'rj hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

a het beoordelen van de opzetvan de procedures die de nalevlng van de declaratieregeling

waarborgen;^-,rt a het beoordelen van 36 dedaratles ter þetslng van de werking van deze procedures en de juiste

toepasslng van de declaratieregeling. De beoordeelde toetspunten ziJn opgenomen in de bijtage.
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2. Samenvatting

Uit de door ons uitgevoerde deelwaarneming komt naar voren dat de declaratieregeling over het

algemeen wordt nageleefd.

In hoofdstuk 3 gaan wU in detail in op de añMjkingen van de declaraüeregellng dle wiJ hebben

geconstateerd. De onderstaande tabel geeft een oveaicht r¡¿n het totale bedrag van de ondenochte

declaraties, alsmede een verdeling naar conform en niet conform de dedaraïeregeling beoordeelde

bedragen. De toetspunten en een nadere toelichting daarop z¡jn opgenomen in bijlage 1.

In bijlage 3 zijn bovenstaande bedngen gespecificeerd.

Beoordeling Bedrag Percentage van totaal bedng r¿an alle

waarnemingen

Conform Declaratle en

faciliteitenregeling bestuur

c22,322,91 88 0ó

Niet conform Declaratie en

faciliteitenregeling bestuur

¡ Uitsluitend door indiening na

3 maanden

. Overlg

€ 189,32

€ 2.828,61

t o/o

It o/o

Totaal € 25.3¿10,84 100 9o
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3 Bevindingen

3.1 Afloop bevlndingen 2006

In het Rapport van bevindingen over de verantwoording van de bestuursdeclaratíes van de AFM over

2ü)6 is een opmerking gemaakt over het ontbreken van een handrelking ln de declaratíeregeling voor

de beoordeling van declaraties op bijkomende kosten voor uitgaven voor media en ontspanning bij

een verblijf in een hotel (zogenaamde video on demand). Er is tot op heden nog geen verduidelijking

gekomen op dit punt ¡n de declaratieregeling.

Ook in 2007 hebben wij wederom Cergel¡ke uitgaven aangetroffen in de declanties. Vúii adviseren

opnieuw om in deze een bepaling op te nemen in de dedaratieregeling.

3.2 Opret van de regeling dlenstrelzen

Voorts is onduideliJk welk beleid er wordt gevoerd met betrelülng tot de datum van vertrek en

terugreis voor het bijwonen van bijvoorbeeld een @ngres. Zo troffen wiJ een dedaratie aan \an

hotel-, verblijf- en re¡slosten van vijf dagen. Het moment van aankomst was drie dagen voordat het

congres begon. Ook tmffen w[ een declaraüe aan van hotel-, ve¡tlljf- en reiskosten van zes dagen.

Het moment van aanþmst was ook hier drie dagen voordat het congres @on.
Om onduidelijkheid te voorkomen adviseren wij om in deze een bepaling op te nemen in de

dedaratieregeling.

3.3 Toepassing van de regeling

3.3,1 Tijdlgheid lndienlng declaratles

Norm

In de declaratieregeling is opgenomen dat de dedaraties in beginsel uiterlijk op de vijfde werkdag

volgend op de maand waarln de uiqaven zijn gedaan bü de afdel¡ng Financjën en Admin¡strat¡e (F&.4)

ingeleverd moeten zijn. Voor de uitgaven die met de company card gedaan z'rjn, ís deze periode zes

weken. Het uiþangspunt is dat declaraties van uitgaven die meer dan drie maanden eerder gedaan

ziJn niet meer v(þr uitbetallng in aanmerking þmen. In voorkomende gevallen kan men hiervan

añruijken lndien een plau$bele reden voor de late indiening bestaat en dit vermeld is op het

declaraüeformulier,

Bevindingen

Bij de uiNoering wn de kritisdte deelwaarneming is gebleken dat de genoemde indienlngstermijnen

worden overschreden. Zo hebben wij hetvolgende geconstateerd:
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a Het merendeel van de declarades wordt lngediend na de termijn van vflf werkdagen volgend op

de maand waarin de uitgaven gèdaan zi¡n.

De lndlening r¡an vier van de 36 declanües overschrijdt ook de periode van drie maanden.

Voor de company card u¡tgaven geldt eveneens dat in 21 van de 24 gewllen de periode nn zes

weken wordt overschreden.

Uiteindelijk ziJn zeven van de 36 ondenochte declaratles in de Juiste maand venrerK.

Declaraües die de periode van drle maanden overschrijden, de maximumtermijn, zijn hierbij als niet

conform de declaratieregeling aangemed<t, Het totaal bedrag van declaratles die deze

maximumtermijn oversûriJden is € 1.856,51. Hienran heefr € !.667,t9 betrekkhg op twee posten

waarbl meerdere onvolkomenheden zfn geconstateerd en heeft€ 189,32 beþekking op twee posten

waarbfl alleen de tlrllgheid niet @nform de dedantieregellng ls.

Company card dedaratles dle na de periode vtrn zes weken z¡jn ingediend maar dle nog wel blnnen de

periode van drie maanden vallen ziJn als conform de declaraUeregeling aangemerlû.

3.3.2 Rekenkundigejuistheld

Norm

Een dedaratie dient te worden gestaafd met deugdeliJke besclreiden (rekeningen, hcturen, bonnetjes,

lovitanties, etc.) en dient rekenkundig juist te z¡jn. ln de dedarat¡eregeling staat dat de afdeling F&A

de rekenkundige juistheid ran de dedaraties van de bestuursleden aontoleert.

8ew'rdingen

8iJ twee van de 36 waarnemlngen is de rekenkundige juistheid van de dedaratie niet r¡ast te stellen.

Het betreft:

¡ ê€n Êctuur dle de uiþave specificeert is niet aan te sluiten met de uitgave zelf. Dit is ook

a

a

o

. een factuur waarbij de verschillende onderdelen nlet aansluiten blj het lotaal r¡an de F¿ctuur

In totaal gaat het bij deze twee facluren om een bedrag van € 1.08290.

3.3.3 Aanwezlgheld van adequate bescheiden

Morm

Uitgaven die met de company card zijn gedaan worden achteraf r,erdntwoord op het

declaratieformulier bestuursleden. Men staaft alle posten op het dedaratieformulier met deugdelijke

besdreiden (relenlngen, facturen, bonneges, kwltanties, etc.). BiJ posten waarbiJ door

omstandlgheden geen deugdeliJke bescheiden kunnen wo¡den overlegd, worden die omsÈndlgheden

op het formulier toegelicht. VoorG toetst een collega-bestuurslid de dedaratie op aanwezigheid van

(
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alle besdefden en stelt vãst of de gedeclareerde uitgaven adequaðt door deze bescheiden zijn

gestaafd alvorens deze tot goedkeuring en ondertelcning overþaat. Naderhand controleert F&A de

dedaratie integiaal op aanwêzlgheid lan alle bescheiden en stelt vast of de gedeclareerde uitgaven

adequaat door deze bescheiden zlJn gestaafd.

Eevindlngen

BiJ úer van de 36 waarnemingen zijn de dedaraües niet volledig gestaafd door de aanwezigheld van

@rrecte bescheíden. In totaal gaat het om een bedng ran € 1.337,g2:

- een dedaratie voor een hotelovernachting voor een bedrag van € 1.049,19;

- een deciaratie voor dinerkosten voor € 169a0;

- een dedaratie voor een ontbljt voor € 13,- en

- een abonnement op CFR Foreign Affain voor € LOZ,Z3.

Het ontbreken van adequate onderliggende bescheiden is in alle gevallen gesignaleerd door een F&A

medewerker, behalve b¡j het abonnement Deze is niet voldoende zidrtbaar gesignaleerd. Op het

dedaratieformulier wordt door de bestuurssecretaresses aangegeven als bescheiden ontbreken. Het

ontbreken van deugdelijke besúeiden wordt door ons als niet ænform de dedaratieregeling

aangemerkL

?.3.4 Normenkader decla¡atieregeling

Norm

In de dedaratieregeling van de AFM staat lret Normenkader uiþaven en bedrijfsmiddelen vermeld.

Hierln staat aangege\€n welke ulþaven en bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor het besuur
om te declareren.

Een collega-bestuurslid beoordeelt de declaratie op de naleving van de declaratieregellng voor wat
betreft de soorten kosten en eventuele genoemde normbedragen. Hierna conboleert de afdeling F&A

tevens op deze naleving.

Bevind¡ngen

In drie van de 36 gevallen ls er geen overe€nstemming van de declaraties met de normen die ln de

declaraüeregeling staaq voor een toþal bdrag van € 362,16.

Het betreffen:

. Een exÙa l€mer en ontbUt, waa¡ùlj niet ¡s aangegeven voor wie deze bestemd is. Volgens de

declaratieregeling mogen alleen eiçn verblijfskosien gedeclareerd worden.

F&A meldt dat dit waarschijnlijk bestemd was voor J Aangezien dit nergens is

vastgelegd, biJvoorbeeld op het decjaratiefurmulier, is voor ons niet rast te stellen dat dit het

geval is geweesç

. een @ntänte geldopname met de company card;
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o de aanbieding van f aan een medewerþr wegens fJ Voor dit soort uiþaven

is de vaste onkostenvergoedlng bestemd.

F&A geefr aan dat de añ^rijk¡ng in de praktijk wordt toegestaan omdat dat de aard van de

uitgaven niet past binnen de vaste onkostenvergoeding.

3.p.5 Overlgeopmerklngen
. Voor alle declaraties, met uiEordering lan de rechtstreekse lnkgopfacturen, ziJn volledlg

lngevulde declaraüeformulieren ingediend. Deze rechtstreekse ínkoopfacturen worden behandeld

als reguliere dedaraties wllend onder de inkoopprocedure. De procedure die daarvoor geldt is

toereikend.

¡ Voor uitgaven in vreemde valuta zijn alle bedragen juist omgerekend.

o Voor één declaratie heeft de voozitter getekend, in plaats van de penningmeester.

3.4 Te wclnlg vergoed

Er is vakliteratuur aangesdrafr blj :n deze is vervolgens

gedeclareerd. Het bedrag dat wordt gedeclareerd is € 154,08. Op de factuur staat dit bedrag goed

onderbouwd. D¡t bedrag is echter o<dusief BTW. Het te dedareren bedrag was eigenlijk €. L64,34¡

een positief verschil van C9,26,

3.5 Inleveren company card

In het jaar 2007 zijn de heren uit dienst getreden b¡j de

AFM. Tot de datum van uitdiensttreding konden beiden gebruik maken van hun company card. Na

hun u¡tdiensttreding dienden zij hun company card in te leveren bij de AFM, zodat deze vemietigd kon

worden. Vervolgens zouden de vernietigde company sa¡ls ¡¿¿+F¡¡estuurd worden.

o

{o Door de AFM is op 20 september 2007 de dmrgeknipte company card r¡an 

-naar 

ABN

AMRO gezonden. Op 21 september 2007 is het beriüt van ABN AMRO ontrrangen dat de

doorgeknipte company card ontvangen is.

Van het inleveren van de company card van de heer 

-l 

is een mailberidrt

onwangen van ABÑ AMRO op I april 2008 dat de company card beëÍndigd is.

a
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Wij wiþn er nog op dat deze rapportage uitduitend voor u is bestemd en niet geheelof gedeeltelijk

aan derden mag worden verstrekt, zonder onze ultdrukkeliJke toestemming vooraf,

WiJ vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd en zijn graag bereid de lnhoud van

dit rapport verder toe te llchten.

Hoogachtend,

Certifi cerend accountant
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B¡tlage lt Toebpunten

Onderstaand zijn de door ons gehanteerde toetspunten *u.rg"gau.n,

1. Is het dedaratieformulier volledig ingewld? (dit geldt voor zowel declaraües \ran de zelf betaalde

kosten als voor de uitgaven die gedaan zijn met de company card)

2. ls het bedng rekenkundig juist?

3. ZiJn de vreende nluta julst omgerekend?

4. Is de declaratie tijdig ingediend (in principe uiterlijk op dê vüfde werkdag volgend op de maand

waarln de uitgaven zijn gedaan en maximaaldrie maanden na het doen van de uitgaven)? Voor de

uitgaven die met de company card gedaan ljn, is dit zes weken. Dit is vast te stellen aan het

datumstempel dat de medewerker van F&A plaatst bij onWangst van het dedaratieformulier.

5. Zijn de gedeclareerde ultgaven adequaat gestaafd door de aanwez¡gheld van alle bescheiden?

6. Zijn de gedeclareerde uitgaven conform het normenkader ultgaven en bedriJfsmiddelen (soorÞn

kosten en normbedragen)?

7. ls de declaratie van de overige bestuursleden geautor¡seerd door de penningmeesterlæt
ls-09-2007¡Il mandaat r"nlll? Is de dedaratie rran de penntngmeesrer

geautoris€erd door de voozitter !/an het bestuur 

- 

ner 15.09-2007!

I
NB: Chauffeursdlensten worden geboekt op 620, facilitaire dienst [¡D. \
8. Is de declaratie getekefld door een medewerker van F&A?

9. Is het bedrag in de juiste periode geboeK?

10. Is het verschuldigd bdtng op het juiste rekeningnummer uitbetaald? (Stel m.b.v. het

bankafschrift vast) Er mogen geen declaratles per kas u¡tbetaald worden!

11. ZJn de gedane dedaraties in het grootboek conform de onderliggende dedaratieformulieren?

De beoordeelde declaratle wordt in aftvijking wn bovenstaande toetspunten als conform de

declaratieregel¡ng aangemerK als er sprake ls ran de volgende sih¡atie:

- De declaraties worden vaak pas na de vijfde werkdag volgend op de maand waarin de uitgave ¡s

gedaan, Door werkdag nieuwe

meer mogelÍjk om de uitgave op qe Juiste per¡ode te boeken.

- Declaraties die na de periode van 6 weken zijn ing$íend maar,die nog wel binnen de periode van

drie maanden vallen zijn als'conform de declaratieregeling'aangemerkt. Dedaraties dle de

periode van drie maanden overschrfiden, de maximumtermiJn, zijn hlerblj als'nlet conform

Declaratie- en hcilitdtenregding bestuur' aa ngemerK.

- Mochten er kasopnames plaatwinden met de company card en deze zljn ten behoeve van het

betalen van Een taxi of andere zakelijke uitgaven, dan worden deze alsnog als'conform

Declaratie- en faciliteitenregeling bestuu/ beoordeeld.

- MochÞn er privé uitgaven plaatsvinden met de company card dan worden deze biJ een latere

. conectie door bljvoorbeeld salarisinhouding of verrekening, alsnog als'conform de

declaratieregeling' beoordeeld.
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In de dedaratieregellng ls nlet opgenomen dat een medewerk(st)er van F&A vopllcht moet

tekenen voor ont\õngst, op het declaratleformul¡er ¡s h¡er wel ruimte voor vrijgehouden.

o
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B$lago 2: CiJfermateriaal declanties

Om inzicht te geven in de omvang van de ondezochte dedaraties in de kitische deelwaarneming ten

opzichte van het totaal aan ingediende best¡ursdeclaraties (in €3) is op basis van het

specificatieovez¡cht dat door de afdeling F&A wordt bijgehouden de volgende tabel opgesteld:

o

Sootten kosten Totaal per

kostensoort

(in €'s)

Betrokken in krltische

deelwaarnemlng (ln €'s)

Percentage totale

declaraties per

koatensooÉ betnokken in

deetwaarnemlng

Uitga\ren brandstof eigen

auto

trauffeursdiensten

Openbaar vervoer

faxikosten, fooien

laxichauffeurs

Vliegtickets

Hotelovemachtlngen,

ontbijten

Lundres en d¡ners

Fooien hotels,

restaurants,

lunchgelegenheden

Seminars en congressen

Vakliteratuur en -
tijdschriften

Computer- en

€ 868,55

€ 108.171,59

€ 2.350,52

€ 1.567,59

€ 39.¿149,05

€ 25,068,16

€ 12.145,29

€ 183,56

€ 646,08

€ 1.240,81

Q 12,99

€.74,00

c L.255,78

€ 6.239,34

€ 153,50

e 8,71

€ 8.488,88

€,8.295,97

978,82

e563,37

t00h

0o/o

9o/o

0Vø

6%

70h

lo/o

220h

330h

I2o/o

45o/o

uur

Telefoonkosten

Salarlslnhoudlngen /
Privé uitgaven

Kado's

Kasstorting

lransactlekosten a.g.v.
kasoDname

€ 989,05 € 70109

€ 273,85-

e57,07

€.4t,75

€ 13,56

7olo

nvt

nvt

nvl

nvl

c L92.693,23 € 25.066,99¡ L3.ofo

(

' In deze bijlaç is de salaris¡nhouding a € 273,85 in mbrdering gebracht op het btaal bedrag dat ¡s bebokken in de kiüsche
deeh,vaameming. Deze sålaris¡ñhouding betrefr corecü€s op declaraties die z'rjn beoordeeld, Hierdoor duit het totaal ì,olgeos
Þülæe 3 (€ 25.336,34) niet aan bij h€t tot al yan bülåge 2 (€ 25.062,49)
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BiJlage 3: Toellchting beoordellng

In deze bijlage is per hoofdstuk of per paragraaf een toelichting gegeven biJ de declanties die als niet

conform de declaratieregeling zijn beoordeeld. Sommige dedaraties zijn op meerdere toetspunten als

niet @nform aangemerK. In de totaal beoordeling is uiteraard de dedaratie qua financleel belang

sleôts één maal als niet confurm de regeling meegenomen. Het løn dus voorkomen dat één

declaratie bij meerdere toetspunten terugkomt.

2. Samenvattlng

Toelichtlng bij het bedrag Niet conform Declaratle- en faciliteitenregelîng bestuur:

Beoordeling 8€drag Percentage van tol¿al bedrag rran alle

waamemingen

Conform Declarati+ en

fac¡lite¡tenregeling bestuur

e22,322,9t 88%

Niet conform Declarat¡e- en

faciliteitenregeling bestuur

o Uitsluitend door indiening na

3 maanden

. Overig

€ 189,32

€ 2.828,61

I o/a

ll o/o

ToÞal € 25.340,84 100 %

WaarnemingBedrag Eestuurder OmschriJving

€ 618,00 I Overnachting ttotet lIilF
De dedaratie is op 7-5-2007 ontlangen,

teruijl de transacüe 23-1-2007 heeft

plaatsgevonden (> 3 maanden),

ontbijten z¡jn betaald. In de

Declaratieregel¡ng staat onder $ 3.3 dat

men de verblijßkosten mag declareren,

maar alleen eigen verblijf. Onbekend

waarom er 2 hotelovemachtingen (op

dezelfde dag) zfin geweest Het extra

bedrag is€ 228,- (€ 200,- voor de

ovemachting en € 28,- voor het ontbif),

De AFM meldt dat waarsùiJnl'rJkde

tweede kamer bestemd was voor de

t2
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I Aangezien dit nergens is

vastgelegd, biJvoorbeeld op het

Declaratieformulier, ís voor on5 niet vast

te stellen clat dit het geval is geweest.

€ 1.049,19 2 Ovemachting Hotel IOSCO Mumbai.

Uit de facUren is nlet dui<lelfk of de

bedragen correct zijn. Conespondentie

met medewerkers AFM heeft geen

duldel¡jkheld opgeleverd. De

rekenkundige juistheid r¿an het bedrag

en de aanwezigheid van alle besdpiden

¡s nlet te beoordelen.

De dedantie is op 18-7-2007

onwangen, terwul de transactie 24-2-

2007 heefr plaatsgevonden (> 3

maanden).

3€ 110,50 Dlner Restaurant C¡trus Etoile Paris.

De declaratie is op 18-7-2007

ontrangen, tenrijl de transactie 22-3-

2007 heeft plaatsgevonden (> 3

maanden).

€ 38,71 7 Valditeratuur The Economist Bookhop

London (a € 207,55);

Bedng Goods Value op Factuur is €

141,99. Het bedrag van de goederen op

de factuur is 5 x € 20 + E 16,99 = [
116-SS- De rekenkundioe hédraoen

sluiten niet op elkaar aan. Verschil is t
25,'= ç39,71

€ 78,82 12 FtA Boca Conferentie registratie.

De declaratie is op 30-5-2007

ont\rangen, terwijl de transactie 30-1-

2007 heefr plaatsgevonden (> 3

maanden).

e7L2,92 18 HotelAnkara Hilton.

Decìarat¡eFormulier is getekend doof
Il¡npraatsvar|!)

-r

C
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€ 168,4t) 19 Lunch Bistro de la Place.

Geen bon aanwelg.

€,72,59 + €

4,50

opnamekosten

28 Contante geldopname van f 50,- tb.v.

tôx¡ (€ 6,1 en ontbijt (€ 9,- (€ 13,- )).

Restant t 35 (€ 41) gereburneerd in

kas AFM,

Van het ontbijt is geen bon besdrikbaar.

Volgens de dedaratleregeling wordt de

company cärd n¡et gebruiK voor het

opnemen van contant geld.

c 107,23 30 Vakliteratuur: Abonnement CFR Foreþn

Affairs

Er is geen factuur aarruezig. Ultslu¡tend

de afrhrijving van de company card en

het dedaratieformuì¡er.

e57,O7 36

Het besh¡ur r'eenll
aangeboden, welke betaald is met de

@mpany card van oe neerf
Volgens de dedaratieregeling dienen

"uiþaven ten behoeve van cadeaus

verstelc u¡t hoofde van de functie (in- ,

en extern)" betaald te wøden ult de

vaste onkostenvergoeding.

Aangegeven is dat deze stelling in

een cadeau nar¡ens het gehele bestuur

van de AFM wordt gegeræn het volgens

F&A niet de bedoel¡ng is dat cadeaus

nafnens het gehele bestuur van de

persoonlijke onkostenvergoeding \anll
lJrnoet worden betaald.

Ondanks deze uiüeg voldoet de

declàratie niet aan de declaratieregeling.

€ 3.017,93

3.2.1 Tiidigheid indiening declaraües
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Het totaalbedrag \4¡n Oeaaratlrilàie'åäze max¡mumtermijn overschrijden is € 1.856,51.

o
cr

o

Bedrag Waarnemlng Bestuurder OmschriJvtng

1€ 618,00 Ovønachting Hotel Amígo Brussel.

De declaratie is op 7-5-2007 ontvangen,

ten¡rijl de barsactie 23-1-2007 heeft

plaatsgevonden (> 3 maanden).

Uit factuur blljK dat er 2 kamers en 2

ontbijten ziJn betaald. In de

Dedamtieregeling sîaat onder g 3.3 dat

men de verbliJÊkosten mag dedareren,

maar alleen eigen verblijf, Onbekend

waarom er 2 hotelovemadtingen (op

dezelfde dag) zijn geweest. Het extra

bedrag is € 228,- (€ 200,- voor de

overnachting en € 28,- voor het ontbiJt).

De AFM meldt dat waarsúljnlijk de

tweede kamer bestemd was voorf

I Aangezlen dit nergens is.

vastgelegd, biJvoorbeeld op het

Dedaratieformulier, is voor ons niet vast

te steflen dat dit het gevãl ls gtrúeest.

€ 1.049,19 2 ovemachting Horel tosco Mumbai.

uit de facturen is nlet duldetijk of de

bedragen aonect zijn. Correspondentie

met medewerkers AFM heeft geen

duideliikheid onoeleverd- De

rekenkundlge Juistheid van het bedng

en de aanwelgheid van alle bescheiden

is nlet te beoordelen,

De declaratie ls op 18-7-2007

onFangen, terwül de transactie 24-2-

2007 heeft plaatsgwonden (> 3

maanden).

€ 110,50 3 Diner Resburant Ctn¡s Etoile Paris.

De dedarate is op 18-7-2007

ont\Engen, terwijl de transacüe 22-3-

2007 heeft plaatsgevonden (> 3

l5



maanden),

e.78,82 12 FLA Boca Conferentie registratie.

De declaratie is op 30-5-2007

onWangen, teruijl de transacüe 30-1-

2007 heeft plaatsgevonden (> 3

maanden).

€ 1.856,51

3.2.2 Rekenkundige lulsüeld
Bii twee van de 36 waarnemlngen is de rekenkundige juistheid van de declaratie niet vast te stellen.

In totaãl gaat het bij deze twee facturen om een bedrag van € 1.087,90.

o
Bedrag Waarnemlng Bestuurder Omschrijving

€ 1.049,19 2 Ovemachting Hotel IOSCO Mumbal.

Uit de facturen is niet duidelijk of de

bedragen conect ziJn. Correspondenue

met medewerkers AFM heeft geen

duidelijkhe¡d opgeleverd. De

rekenkundlge juisñeld van het bédng

en de aanwezlgheid van alle bescheiden

¡s n¡et te beoordelen.

De declaraüe is op 18-7-2007

ont\€ngen, tenruijl de tnnsactie 24-2-

2007 heeft plaatsgevonden (> 3
maanden).

€.38,7L 7 Vakliteratuur The Economist Bookshop

London þe207,55\.

141,99. Het bedrag van de goederen op

de factuur is5 x€ 20 + f 16,99 = f
116,99. De relankundige bedraçn

sluiten n¡et op elkaar aan. Verschil is I
25¡= Q39,7¡

€ 1.08¿90

3.2.3 Aanwezigheid van adequate beschelden
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BiJ vler van de 36 waamemingen zijn de dedaraties niet volledig gestaafd door de aanwezigheid van

conecte bescheiden. In tobal gaat het om een bedng van € 1.337,82.

o

Bedrag Waarnemlng Bestuurder Omschrfvlng

€ 1.049,19 2 ovemachting Hotel losco Mumbai.

Uit de fach.¡ren is niet duidelijk of de

bedragen @rrect ziJn. Conespondende

met medewerkers AFM heeft geen

duidelijkheict opgeleverd. De

rekenkundige Juistheid van het betlng

en de aanwezigheld rran alle bescheiden

is niet te beoordelen.

De dedaratie is op 18-7-2007

onhrangen, terwiJl de transactie 24-2-

2007 heeft plaatsgevonden (> 3

maanden).

€ 168,¿10 19 Lunch Elstro de la Plaoe.

Geen bon aanwezig.

€ 13,00 28 Contante geldopname van € 50,- tb.v.

taxi (¡ 6,t en onöijt (E 9,- (€ 13,- )).
Restant € 35 (€ 41) geretourneerd in

kas AFM.

Van het ontbijt is geen bon besdrikbaar.

Volgens de declaratieregeling wordt de

company card nlet gebruikt wor het

opnemen van contant geld.

€ 107,23 30 Vakliteratuur: Abqìnement CFR Foreign

AFfriæ

Er is geen factuur aanwezig. Ultsluitend

de afsóriJving wn de company card en

het decla ratieformulier.

€ 1.33¿82

Ct

3.2.4 ltlormenkader declaratler€gel¡ng

In drie van de 36 gevallen is er geen overeenstemming rran de declaraties met de normen die in de

declaratieregeling staan, voor een tobal bettrag rran € 362,16.

€ 228,00 1 Ovemachung Hotel Amigo Brussel.

De declaratie is op 7-5-2007 ontvangen,

tenruijl de trônsactie 23-1-2007 heeft
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?

plaatsgevonden (> 3 maanden).

Uit factuur blijK dat er 2 kamers en 2

ontbijten zijn betaald. tn de

Declaratieregeling staat onder g 3.3 dat

men de verbliJfskosten mag dedareren,

maar alleen eigen verblijf. Onbekend

waa¡om er 2 hotelovemaótingen (op

dezelfde clag) ziJn geweest. Het exha

bedrag is € 228,- (€ 200,- voor de

ovemachting en € 28,- voor het onb'üt).

De AFM meldr dat waarbdijntijk de

tweede kamer be*emd was voor!

-

-l 
Aangezien dit nergens ts

vastgelegd, bijvoorbeeld op het

Declantiebrmulier, is voor orìs niet vast

te'stellen dat dit het geval is geweest

C72,59 + €.

ds0
opnamekosten

28 C¡ntante geldopname van € 50,- t.b.v.

taxi (€ 6,-) en ontbiJt ([ 9,- (€ 13,- )).
Restant € 35 (€ 41) geretoumeerd in

kas AFM.

Van het ontbijt is geen bon beschlkbaar.

Volgens de dedaratieregeling wordt de

company card niet gebruiK voor het

opnemen van contant geld.

c57,A7 36

-bestuurtl-
Het bestuur heeftlllf
aangeboden, welke betåald ls met de

company card van de heerllf
Volgens de declantieregeling dienen

"uitgaven ten behoeve van cðdeaus

verstrekt u¡t hootde van de functie (in-

en ettern)" beÞald te worden uit de

vaste onkostenvergoeding.

Aangegeven as dat deze stelling in

principe wel Juist is maar dat wanneer

een cadeau nanìens het gehele bestuur
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van de AFM wordt gegeven het volgens

F&A niet de bedoeling is dat cadeaus

namens het gehele bestuur van de

persoonliJke onkostenrærgoeding vafl
ffmoet worden betaald.

Ondanks deze uitleg voldoet de

declaratie niet aan de declaratieregeling.

€ 362,16

o

3.2.5 Overige opmerkingen

¡ Voor alle declaraties, met uitrondering van de rechtstreekse inkoopfacturen, zijn volledíg

lngevulde dedaratleformulieren ingediend. Deze rechtsteekse inkoopfacturen worden behandeld

' als reguliere declaraties vallend onder de inkoopprocÊdure. De proædure die daarvoor geldt is

toereikend.

o Voor uitgaven in vreemde valuta zijn alle bedragen juist omgerekend.

. Voor één dedaratie heeft de voorz¡tter getekend, in plaats van de penningmeester.

e7L2,92 18

I

l9


