
 

 

 

Attest van bevindingen 
 

 

 

 

Ondergetekende, Jan Depoorter, als vertegenwoordiger van SBB Accountants en 

Belastingconsulenten CVBA, erkend door het Instituut van de Accountants en 

Belastingconsulenten onder het nummer 221515 N96  

 

verklaart bij deze dat de onkostenadministratie van de D66-delegatie in het Europees 

Parlement voor de periode van 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020 naar ons oordeel bijgehouden 

en gevoerd werd in overeenstemming met de regels en kaders die het Europees Parlement 

daartoe hanteert (zgn. 'List of expenses which may be defrayed from the General Expenditure 

Allowance (GEA)). 

  

Tevens kunnen wij verklaren dat deze onkostenadministratie ook volledig in lijn is met de 

interne voorschriften van D66, zoals beschreven in de nota 'Administratieve Organisatie 

onkostenvergoedingen D66-delegatie in het EP - procesbeschrijving en inrichting systeem 

versie 2.1 dd. 01/03/2017'. 

 

Wij hebben onze controle zo georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de onkostenadministratie van de delegatie en van de andere 

administratie(s) in regel is met de hogervermelde voorschriften. 

  

De verantwoordelijken van D66 hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen 

duidelijk beantwoord. Wij hebben de verantwoording onderzocht van de bedragen 

opgenomen in de onkostenadministraties. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een 

redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 

 

Naar ons oordeel kunnen wij dan ook zonder meer verklaren dat deze onkostenadministratie 

volgens de voorgeschreven regels gevoerd werd. 

 

  

Aldus opgesteld en voor echt en waar verklaard te Leuven op 06 augustus 2020 

 

 

 

 

 

Jan Depoorter 

Bestuurder 



 

 
 
 

Attest van bevindingen 
 
 
 
 
Ondergetekende, Jan Depoorter, als vertegenwoordiger van SBB Accountants en 
Belastingconsulenten CVBA, erkend door het Instituut van de Accountants en 
Belastingconsulenten onder het nummer 221515 N96  
 
verklaart bij deze dat de onkostenadministratie van mevrouw Samira Rafaela, die deel 
uitmaakt van de D66-delegatie in het Europees Parlement, voor de periode van 1 juli 2019 
t.e.m. 30 juni 2020 naar ons oordeel bijgehouden en gevoerd werd in overeenstemming met 
de regels en kaders die het Europees Parlement daartoe hanteert (zgn. 'List of expenses which 
may be defrayed from the General Expenditure Allowance (GEA)). 
  
Tevens kunnen wij verklaren dat deze onkostenadministratie ook volledig in lijn is met de 
interne voorschriften van D66, zoals beschreven in de nota 'Administratieve Organisatie 
onkostenvergoedingen D66-delegatie in het EP - procesbeschrijving en inrichting systeem 
versie 2.1 dd. 01/03/2017'. 
 
Wij hebben onze controle zo georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de onkostenadministratie van de delegatie en van de andere 
administratie(s) in regel is met de hogervermelde voorschriften. 
  
De verantwoordelijken van D66 hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen 
duidelijk beantwoord. Wij hebben de verantwoording onderzocht van de bedragen 
opgenomen in de onkostenadministraties. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een 
redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 
 
Naar ons oordeel kunnen wij dan ook zonder meer verklaren dat deze onkostenadministratie 
volgens de voorgeschreven regels gevoerd werd. 
 
  
Aldus opgesteld en voor echt en waar verklaard te Leuven op 25 oktober 2020 
 
 
 
 
 
Jan Depoorter 
Bestuurder 


