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Onderwerp: Berap Q1 2016
Toelichting
Bijgaand de eerste Berap van dit jaar, betrekking hebbende op het eerste kwartaal (Q1 2016).
Deze Berap is afgestemd met de controllers van de gemeenten.
Naar aanleiding van de financiële scan van Baanbrekers door mevrouw Cornielje, is inmiddels een
plan van aanpak opgeleverd. Eerste vertrekpunt is het zo goed mogelijk afstemmen van de P&C
cyclus op die van de gemeenten.
Een van de stappen daarbij is, zoals vorig jaar al aangekondigd, het werken met
begrotingswijzigingen. In deze Berap worden twee begrotingswijzigingen voorgesteld.
De begroting wordt, met uitzondering van genoemde begrotingswijzigingen, tot op dit moment
zonder noemenswaardige afwijkingen gevolgd.
Wij geven hierbij aan dat de ontwikkelingen rondom de BUIG reden voor alertheid vormen.
Ten slotte is de managementrapportage over het eerste kwartaal van WML-F onverkort toegevoegd.
Ten aanzien van WML-F bevestigt deze Berap het beeld dat de volledige overgang van de
onderneming naar RueLong B.V./Baanbrekers, geruisloos is verlopen.
De komende periode zal een verdere integratie binnen de Berap van Baanbrekers worden
nagestreefd, waarbij de managementinformatie met betrekking tot WML-F uiteraard wel apart te
volgen zal blijven.

Voorstel:
- De bestuursrapportage Q1-2016 vast te stellen.

Dagtekening, 1 juli 2016
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1

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het eerste kwartaal van 2016.
Het begrote resultaat is in Q1 op hoofdlijnen gerealiseerd. Noemenswaardige afwijkingen liggen in
lijn met de begroting voor geheel 2016 en geven geen aanleiding tot een begrotingswijziging, met
uitzondering van twee punten. Hiervoor wordt een Begrotingswijziging voorgesteld.
Dit betreft:
1. Een verlaging van de Algemene kosten met € 200.000,-, omdat deze begrote kosten ter
uitvoering van het sectorplan (cofinanciering) gedekt kunnen worden uit de bestaande
budgetten.
2. De toevoeging van de budgetten voor ‘bijzondere bijstand’ aan de begroting. Alhoewel deze
geheel door de deelnemende gemeenten worden bekostigd, geeft dit een onvolledig beeld
(ook bij de gemeenten) om deze niet op te nemen. Daarom wordt voorgesteld dat vanaf Q2
wèl te doen.
De grootste post in de bedrijfsvoering van Baanbrekers wordt gevormd door de BUIG. Deze
ontwikkelt zich tot op dit moment zoals begroot. Toch vormt de mate van instroom en ook de hoogte
van de gemiddelde uitkering reden voor alertheid. Het is echter nog te prematuur om nu al op basis
van de eerste drie maanden conclusies te trekken. Wij stellen dan ook voor om, mede naar
aanleiding van de meicirculaire, in de Berap over Q2 een nadere analyse te geven op de
ontwikkelingen rondom de BUIG.
Hieronder worden, gerelateerd aan het Strategisch Plan het en het Jaarplan 2016, de belangrijkste
ontwikkelingen en inhoudelijke resultaten van het eerste kwartaal 2016 op een rij gezet.
Programmalijn 1: versterking marktaanpak
In het eerste kwartaal is Talent2Work vol ingezet en dit heeft geresulteerd in 110,5 fte plaatsingen
op regulier werk. Daarnaast zijn twee nieuwe trajecten voor groepsdetachering voorbereid. Hierbij
worden zowel mensen van de Participatiewet als Sw-medewerkers geplaatst.
Programmalijn 2: Talentontwikkeling/Loonwaarde
Baanbrekers heeft in het eerste kwartaal 5 fte op een Baanafspraak geplaatst en daarnaast 2 fte op
Talentbanen. De voorbereiding en invulling van de Baanafspraken kosten veel tijd en energie. De
toelating tot het doelgroep-register gaat moeizaam en de benodigde begeleiding van de
betreffenden kandidaten is intensief en langdurig (na plaatsing). In veel gevallen betreft het mensen
zonder een bijstandsuitkering. Het limiteren van het aantal plaatsen voor mensen zonder een
uitkering (Nuggers) voor de Baanafspraken blijkt niet mogelijk.
In het eerste kwartaal is de verhuizing van het Transferium voorbereid. Per 1 april zal de verhuizing
zijn beslag krijgen. Binnen Baanbrekers wordt de werkwijze van het Transferium doorontwikkeld.
Baanbrekers heeft een concept ontwikkeld als antwoord op de vraag naar een snelle en adequate
arbeidstoeleiding van vluchtelingen en statushouders: het zogenoemde HOB-traject (Huis-OpleidingBaan). De aanpak is met de gemeenten besproken en kan in praktijk worden gebracht zodra er
financiering is gevonden.
Er is in het eerste kwartaal extra aandacht besteed aan ‘nieuw beschut werken’. Baanbrekers heeft
een raadsinformatiebijeenkomst verzorgd. Daarnaast is de voorbereiding van een pilot gestart voor
een specifieke groep jongeren.
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Programmalijn 3: Inbedding WML Facilitair
Baanbrekers is 2016 van start gegaan met de afronding van de terugkoop van het 50% belang van
Vebego in de (inmiddels opgeheven Joint Venture) VOF WML-Facilitair. WML-Facilitair is volledig
‘teruggevallen’ op de Vennootschap Rue Long -welke daarvoor destijds in het leven is geroepen- en is
daarmee nu weer in zijn geheel eigendom van Baanbrekers.
In het afgelopen kwartaal heeft de focus gelegen op een ‘zachte landing’ binnen Baanbrekers en zijn
de voorbereidingen getroffen om WML-Faciliair te integreren. De organisatie van alle functies zijn
tegen het licht gehouden met het oog op effectiviteitscriteria en op (kosten-)efficiency.
In het eerste kwartaal is gekeken hoe de instroom van mensen uit de Participatiewet zo soepel
mogelijk kan verlopen. Dit heeft geresulteerd in ruim 30 personen van de participatiewet die
geplaatst zijn bij WML Facilitair.
Programmalijn 4: Participatieactiviteiten
De analyse van de groep mensen met een grote afstand tot werk is afgerond en heeft geleid tot
plaatsingen voornamelijk in het kader van tegenprestatie en vrijwilligerswerk.
Programmalijn 5: SW-infrastructuur
Op basis van het sectorplan Wsw is een opdracht voor een verkenning voorbereid. Deze verkenning
heeft betrekking op vijf thema’s: detacheringsfaciliteit, re-integratiemethodiek –en instrumentarium,
portfolio van eigen (Sw-)activiteiten, backoffice-activiteiten en opleidingsplan. Het doel is om te
onderzoeken in hoeverre en met welke inhoud één gezamenlijke leerwerkinfrastructuur voor de
arbeidsmarktregio mogelijk is op basis van de huidige structuur van de Sw-bedrijven. Baanbrekers
maakt voor de overige activiteiten van het sectorplan een planning voor de invulling in 2016.
Programmalijn 6: Samenwerking met de gemeenten in de Langstraat en Hart van Brabant
De Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de invulling van de
taakstellingen voor de Baanafspraken. De invulling van de taakstelling van Baanbrekers loopt
conform planning.
De werkgroep Sociaal Inkopen is van start gegaan om de mogelijkheden hiertoe te verkennen en te
effectueren. Er is een werkbezoek aan de gemeente Eindhoven en hun Sw-bedrijf (Ergon) gebracht.
In het eerste kwartaal zijn de voorbereiding voor de samenstelling van de nieuwe Participatieraad
gestart. De planning is dat de Participatieraad voor de zomer invulling heeft gekregen.
Programmalijn 7: Effectiviteit, efficiency en control
Er heeft een scan plaatsgevonden van de financiële functie van Baanbrekers. Daaruit is naar voren
gekomen dat er een nauwere afstemming op de gemeentelijke begroting en P&C cyclus zeer
wenselijk is. Tevens is geconstateerd dat de administratie/boekhouding en interne beheersing van
Baanbrekers naar behoren functioneert en dat de bezetting van de afdeling kwalitatief en
kwantitatief op een hoger plan moet worden gebracht.
Ziekteverzuim heeft de aandacht. Met name het ziekteverzuim gerelateerd aan werkdruk aangezien
signalen wijzen op een discrepantie tussen het volume werk en de beschikbare capaciteit. In het
tweede kwartaal start een onderzoek om de oorzaken en oplossingsmogelijkheden beter in beeld te
krijgen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, zullen eventuele verbetervoorstellen worden
geformuleerd.
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Met de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR) is de deadline voor het afronden
van de Jaarrekening fors naar voren gehaald. De combinatie met de hiervoor genoemde scan heeft
geleid tot een hoge werkdruk op de afdeling Financiën in het eerste kwartaal. De correcte en tijdig
afronding van het Jaarrekening-traject (met een goedgekeurde jaarrekening) is dan ook iets om trots
op te zijn.
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2

Voorstel tot begrotingswijziging

Begrotingswijziging

BGW201602

Besluit tot begrotingswijziging

Betreft:
- Verlagen van de ‘algemene kosten’ met €200.000, omdat deze begrote kosten ter
uitvoering van het sectorplan worden gedekt uit bestaande budgetten.
-

Toevoegen van de budgetten (opbrengsten en kosten) ‘bijzondere bijstand’ in de begroting.
De opbrengsten en kosten maken tot op heden wel deel uit van de financiële administratie,
niet van de begroting. Deze worden kostenneutraal opgenomen.

Het resultaat verandert, als gevolg van de voorgestelde begrotingswijzigingen, van -€3.957.000 naar
-€3.757.000.
Het algemeen bestuur van Baanbrekers besluit de begroting van Baanbrekers als volgt te wijzigen.
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 11-07-2016
Waalwijk

11-07-2016

W.J.J. Ligtenberg

A.E.W. van Limpt

Voorzitter algemeen bestuur

Secretaris algemeen bestuur
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3

Financiële cijfers Baanbrekers1

Exploitatie x €1000
OPBRENGSTEN
BUIG Rijksbijdrage
Invorderingen
Netto BUIG

Verschil

Geactualiseerde
begroting 2016

2e begrotingswijziging 2016

5.293
74
5.366

5.293
125
5.418

0
-51
-51

22.052
500
22.552

22.052
500
22.552

69

42

27

168

168

Re-integratie
Inkomsten Fidant

441
73

433
150

8
-77

1.734
600

1.734
600

Sectorplan Wsw

194

200

-6

200

200

Bijzondere bijstand

450

450

0

0

1.800

Omzet PMC's
Omzet overig

979
48

1.116
68

-137
-19

4.464
270

4.464
270

3.524
-265
3.259

3.524
-238
3.286

0
-27
-27

14.096
-952
13.144

14.096
-952
13.144

50
1.099
7
12.037

50
1.100
25
12.338

0
-1
-18
-301

200
4.400
100
47.832

200
4.400
100
49.632

5.398
47

5.378
65

21
-18

22.511
260

22.511
260

203

375

-172

1.500

1.500

0

50

-50

200

200

450

450

0

0

1.800

69
18

90
15

-21
3

358
58

358
58

Kosten gesubs. personeel
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair
Personeelskosten
Netto personeelskosten

4.035
-319
55
3.771

3.953
-254
69
3.768

82
-65
-14
3

15.315
-1.015
275
14.575

15.315
-1.015
275
14.575

Kosten niet gesubs. personeel
- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair
Personeelskosten
Netto personeelskosten

2.055
-160
45
1.939

2.113
-194
57
1.976

-58
34
-12
-37

8.706
-777
228
8.156

8.706
-777
228
8.156

273
262
492
10
12.932

311
256
563
25
13.320

-38
6
-71
-15
-388

797
1.024
2.250
100
51.789

797
1.024
2.050
100
53.389

-895

-982

87

-3.957

-3.757

BBZ inkomsten

Rijksbijdrage Wsw
Vergoeding buitengemeenten en BW
Netto Subsidie
Dienstovereenkomst WML facilitair
Bijdragen gem. apparaatskosten
Incidentele opbrengsten
Totaal opbrengsten
KOSTEN
BUIG uitgaven
BBZ uitgaven
Re-integratie kosten (incl. Fidant)
Sectorplan Wsw
Bijzondere bijstand
Kosten PMC's
Kosten overig

Inhuur personeel
Afschr+onderh+rente
Algemene kosten
Incidentele kosten
Totaal kosten
Resultaat
1

Begroting
tm

Q1

cijfers x€1000 kan leiden tot afrondingschillen
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4

Analyse van de cijfers

4.1 BUIG
Conform de bedragen uit de voorlopige beschikking, zijn alle doorbetaalde rijksbijdragen van de
deelnemende gemeenten tot en met maart ontvangen. Na de meicirculaire verwachten we meer
inzicht te hebben in het ontwikkeling van het BUIG-budget.
Het aantal uitkeringen stijgt in het eerste kwartaal van 2016 harder dan verwacht. De begrote stand
na het eerste kwartaal is 1622 uitkeringen. De werkelijk stand is van het aantal uitkeringen is 1648.
De komende maanden zal ingezet moeten worden op het stabiliseren van het uitkeringsaantal. Dit
wil zeggen het beperken van de instroom en stimuleren van de uitstroom. De samenwerking tussen
inkomensondersteuning en re-integratieactiviteiten is hierin essentieel.
Na de meicirculaire is er meer inzicht in het nader voorlopig budget en in de ontwikkeling van het
uitkeringsaantal, ook in relatie tot de landelijke trend. In de Berap Q2 zal daarom extra aandacht
worden besteed aan deze onderwerpen en de financiële gevolgen.
In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 wordt hier
nog verder aan gewerkt. De invorderingen lopen in het eerste kwartaal, door beperkte personele
inzet (ziekte), achter op de begroting. In de tweede helft van 2016 worden de effecten van de
optimalisatieslag zichtbaar en zullen, naar verwachting, de begrote inkomsten wel gerealiseerd
worden.
Vooralsnog zien we geen reden voor een begrotingswijziging van de BUIG inkomsten en uitgaven.
4.2 BBZ
De begrote inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de
afgelopen jaren. Gezien de aard van de regeling, kan de realisatie afwijken van de begroting.
Vooralsnog zien we geen reden voor een begrotingswijziging.

4.3

Re-integratie/ Fidant

x €1000

Q1

Begroting tm

Geactualiseerde
begroting 2016

Verschil

Re-integratie
Inkomsten
Rijksbijdrage
Opbrengst Fidant
Totaal inkomsten

441
73
514

434
150
584

8
-77
-69

1.734
600
2.334

Uitgaven
Trajecten
Stimuleringspremies
Kosten Fidant
Totaal uitgaven

17
20
166
203

38
38
300
375

-20
-17
-134
-172

150
150
1.200
1.500

Ter dekking van de personeelslasten

311

209

102

834
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De maandelijkse kosten bedragen ongeveer €2.000 per Fidanter. Daartegenover staat een
maandelijkse opbrengst van €1.000 per maand. Op dit moment hebben we gemiddeld per maand 24
fte in dienst. Dit loopt achter op begroting omdat in het eerste en tweede kwartaal de vraag naar
arbeid rustiger is. De verwachting is dat er in de tweede helft van het jaar een stijgende vraag naar
inzet Fidant zal zijn.
Als we meer mensen met een uitkering plaatsen, hoeven we minder uitkeringen te betalen. De
kosten die we maken voor bijvoorbeeld Fidant, kunnen bij uitstroom een voordeel opleveren in de
uitkeringslasten.
In de Berap Q2 wordt nader stilgestaan bij de ontwikkeling van de re-integratieuitgaven. Het is nu
nog te vroeg om hier nadere uitspraken over te doen.

4.4 Bijzondere bijstand
Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe kosten
voor de uitvoering van deze regeling wordt door de gemeenten gedekt. De opbrengsten
(gemeentelijk voorschot) en de kosten (directe kosten van de uitvoering van de regeling) zijn tot op
heden niet opgenomen in de begroting van Baanbrekers, wel in de financiële administratie. Met de
voorgestelde begrotingswijziging worden deze opbrengsten en kosten opgenomen in de begroting.
Per Berap zullen de werkelijke kosten worden verrekend met het voorschot van de deelnemende
gemeenten, zie hiervoor ook bijlage 8.1.

4.5 Sectorplan
Op dit moment wordt het sectorplan nader uitgewerkt in een projectplan en uitvoeringsplan. In Q2 is
het projectplan en uitvoeringsplan gereed. De eerst inzichten hebben duidelijk gemaakt dat de cofinanciering gedekt kan worden uit bestaande budgetten. Hiervoor was €200.000 begroot in de
algemene kosten. Daarom kan de begroting van de algemene kosten worden verlaagd.
Op dit moment zijn er nog geen kosten geboekt onder kosten ‘sectorplan’. In de tweede berap zullen
kosten, eventueel ook met terugwerkende kracht, zichtbaar gedekt worden uit de begrote kosten
‘sectorplan’.

4.6

PMC

(x€1000)
Verpakken en assemblage
Wasserij
Twiddus
Cleanroom
Werkpool
Broikes
Totaal

Realisatie Q1
omzet kosten
187
22
67
6
157
7
256
13
268
1
44
19
979
69

Begroting tm Q1
omzet kosten
207
44
81
4
194
11
236
6
358
6
42
19
1.116
90

verschil
omzet kosten
-20
-22
-15
3
-37
-4
20
7
-89
-5
3
0
-137
-21

Begroting 2016
omzet kosten
826
175
325
15
775
45
942
25
1.430
23
166
75
4.464
358

4.6.1 Verpakken & assemblage
Deze PMC kent op dit moment achterblijvende hoeveelheid orders ten opzichte van de
jaarbegroting, hetgeen historisch gezien kenmerkend is voor het eerste kwartaal. Zowel het volume
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als het prijsniveau is laag geweest. Het achterblijven van orders heeft ook effect op de
achterblijvende kosten. Er zijn minder kosten gemaakt ten behoeve van de inkoop van materialen,
bijvoorbeeld voor de assemblage van hang- en sluitwerk.
Acties onder andere met accountmanagement zijn ingezet om de omzet te vergroten. Op basis van
leads wordt verwacht dat de omzet in het 2e half jaar hoger zal zijn. Op dit moment is er nog geen
reden te veronderstellen dat de omzet volgens begroting niet zal worden gehaald.
4.6.2 Wasserij
De omzet blijft achter op de begroting. Dit heeft deels te maken met seizoeninvloeden, bijvoorbeeld
de wasserijwerkzaamheden voor de vrijetijdssector. Ook hier is verwachting dat de begrote omzet
voor 2016 zal worden gehaald.

4.6.3 Twiddus
Het achterblijven van de omzet kent twee oorzaken: het omzetverloop is niet lineair over de
kwartalen en in de begroting is uitgegaan van exclusiviteit van de kledinginzameling welke er niet
voor alle gemeenten is.

4.6.4 Cleanroom
In het eerste kwartaal hebben we te maken gehad met toenemende vraag van onze opdrachtgevers.
De prognose is dat deze stijging zal doorzetten. Daarnaast wordt extra omzet verwacht van een
nieuwe opdrachtgever.

4.6.5 Werkpool
De omzet blijft achter op de begroting. Echter het eerste kwartaal is van oudsher een minder sterk
kwartaal, omdat de regio zich met name richt op logistiek die de golven van de massaconsumptie volgt:
met name in de lente en zomer (Leisure) en de feestdagen in het vierde kwartaal. Naar verwachting
zal de omzet in de tweede helft van het jaar stijgen. Voor de realisatie van de begrote jaaromzet heeft
dit vooralsnog geen consequenties.
We zetten nu sterk in op opdrachten voor groepsdetachering met een duurzaam karakter.
Voor wat betreft individuele detachering en begeleid werken merken we dat deze tak van sport
‘concurrentie’ ondervindt van de baanafspraken. Baanbrekers werkt de baanafspraken uit. Dit is vanuit
financieel perspectief echter een niet aantrekkelijk concept.

4.6.6 Resultaat PMC’s
De verwachting is dat het resultaat van het werkbedrijf en de werkpool op begroting zal uitkomen
voor 2016. Kanttekening hierbij is dat de naar verwachting achterblijvende omzet van Twiddus zal
worden gecompenseerd door een hogere omzet van de Cleanroom.
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(omzet-kosten)

Resultaat Q1: begroting vs realisatie

Totaal
Broikes
Werkpool
Cleanroom
Twiddus
Wasserij
Verpakken en assemblage
0

200

Verpakken en
assemblage
resultaat cf begroting tm Q1
163
resultaat Q1

4.7

400

600

800

1.000

1.200

Wasserij

Twiddus

Cleanroom

Werkpool

Broikes

Totaal

78

183

229

352

23

1.027

60

150

242

268

25

910

165

Overige omzet

(x€1000)

Bedrijfsbureau (zonder project)
Kantine
Transferium
Totaal

Realisatie Q1
omzet kosten

25
10
14
48

Begroting tm Q1
omzet kosten

2
15
1
18

33
10
25
68

1
12
1
15

Verschil
omzet kosten

-8
0
-11
-19

1
3
-1
3

Begroting 2016
omzet kosten

130
40
100
270

5
48
5
58

De kosten en omzet van de overige omzet zijn in lijn met de begrote cijfers. Hier zien wij vooralsnog
geen reden voor een begrotingswijziging.

4.8 (Rijks)bijdrage Wsw
De inkomsten en uitgaven van de bijdrage van de Wsw loopt conform begroting.
De begrote bedragen waar het gaat om de vergoeding van en aan buitengemeenten is gemaakt op
basis van de aantallen 2015, inclusief pensioenuitstroom. Op dit moment hebben we van enkele
andere SW-bedrijven de daadwerkelijke aantallen 2016 nog niet ontvangen en vindt de voorlopige
doorbetaling plaats op basis van de aantallen 2015. In het tweede kwartaal zal de verrekening van de
aantallen plaatsvinden. Mocht een begrotingswijziging noodzakelijk zijn kunnen we dit dan bezien.
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4.9 DVO
De inkomsten uit de dienstverleningsovereenkomst met WML-Facilitair lopen in pas met de
begroting. De financiële behandeling van WML-facilitair is momenteel onderwerp van studie (o.a.
ingegeven door fiscale consequenties), waarover in de loop van 2016 voorstellen gedaan zullen
worden.

4.10 Bijdrage apparaatskosten
De ontvangen rijksbijdrage van de deelnemende gemeenten aan de apparaatskosten zijn conform de
begroting.

4.11 Salarissen gesubsidieerd personeel
Op basis van gemaakte CAO-afspraken is in maart een eenmalige uitkering (in totaal €165.000)
toegevoegd aan het salaris van de Wsw’ers. Op basis van pensioenoverzichten zien we dat de
pensioen gerelateerde uitstroom plaatsvindt na het eerste kwartaal. In de begroting is met beiden
factoren afdoende rekening gehouden.

4.12 Salarissen niet gesubsidieerd personeel
Vanaf april zal 3%-salarisverhoging worden geëffectueerd. Op dit moment lijkt het alsof de personele
lasten minder hoog zijn dan de jaarbegroting, dit schijnbare voordeel zal vanaf april verdwijnen.

4.13 Inhuur
De uitgaven in het eerste kwartaal zijn lager dan begroot. Dit komt met name doordat sommige
begrote inhuur niet is gerealiseerd, doordat we dit tijdelijk hebben opgevangen binnen de
organisatie.

Begrote inhuur 2016
120

x € 1.000

100
80
60
40
20
0
Dir

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WB

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

IO

65

56

47

47

47

26

18

18

18

18

18

18

B&C

21

21

21

21

21

14

0

0

0

0

0

0

R&P

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
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Inhuur: uitgaven Q1
TOTAAL
Dir
WB
IO
B&C
R&P
0
Begroot
Realisatie

50

100

150

200

250

300

350

R&P
63

B&C
64

IO
167

WB
18

Dir
0

TOTAAL
311

41

66

157

2

8

273

4.14 Afschrijving, onderhoud rente
Uitgaven verlopen conform begroting. Dit is ook de verwachting voor de komende maanden.

4.15 Algemene kosten
In de begrote algemene kosten is dekking €200.000 dekking opgenomen ten behoeve van de
uitvoeringswerkzaamheden van het sectorplan. Op basis van het uitvoeringsplan sectorplan blijkt de
kosten gedekt kunnen worden uit bestaande middelen. Het niet gebruiken van dit budget draagt bij
aan de onderbesteding van dit budget, daarom wordt voor de algemene kosten een
begrotingswijziging voorgesteld.
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5

Doelgroep inkomensondersteuning

5.1

Aantallen

Omschrijving

Begroting
Totaal
1615

Aantal klanten begin dienstjaar
Instroom t/m Q1
Uitstroom t/m Q1
Aantal klanten Q1

Realisatie
Totaal
1615
141
108
1648

1622

Verschil

26

Aantal uitkeringen Q1 2015 vs 2016
1660

Aantal uitkeringen

1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Weken
totaal aantal lopende uitkeringen 2016

totaal aantal lopende uitkeringen 2015

Begroot aantal uitkeringen 2016

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is uitgegaan van 1622 uitkeringen na het eerste kwartaal2.
De eindstand van het aantal uitkeringen na het eerste kwartaal is 1648 uitkeringen. Dit betekent dat
er op dit moment meer dan 26 uitkeringen verstrekt worden dan begroot.

Omschrijving

2

Totaal

Aantal klanten begin dienstjaar
Instroom t/m deze rapportage
Uitstroom t/m deze rapportage
Aantal klanten deze rapportage (A)

1615
141
108
1648

575
45
42
578

Loon op
Zand
258
29
20
267

Geraamd aantal klanten einde dienstjaar (B)
Verschil raming - werkelijkheid (B-A)

1641
7

586
-8

259
8

Uitgaande van een lineaire groei van het aantal uitkeringen

14

Heusden

Waalwijk
782
67
46
803
796
7
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5.2 Gemiddelde uitkering
Met behulp van de informatie over het eerste kwartaal is een eerste berekening gemaakt van de
gemiddelde uitkering. Hierbij zijn gerealiseerde BUIG lasten en begrote vorderingen van het eerste
kwartaal geëxtrapoleerd naar een volledig jaar en gedeeld door de huidige, gemiddelde stand (1630).
Rekening houdend met het vakantiegeld, ligt de gemiddelde uitkering op dit moment boven de
begrote gemiddelde uitkering van €13.512, namelijk op €13.5533.Het is nu nog te vroeg in het jaar
om hier consequenties aan te verbinden. Verderop in het jaar wordt het steeds meer duidelijk wat de
definitieve, gemiddelde uitkeringsprijs zal zijn.

5.3

Saldo BUIG

in € x 1.000
Uitgaven 1e kwartaal
Invorderingen
Saldo 1e kwartaal
Budget tm (rijksbijdrage)

Totaal
5.398
74
5.324

Heusden
1.959
26
1.933

Loon op Zand
844
10
834

Waalwijk
2.595
39
2.556

5.293

1.891

848

2.553

31

42

Tekort
Overschot

3
14

Op dit moment hebben we een tekort op de BUIG. Dit komt onder andere achterblijvende
invorderingen. Naar verwachting zullen de invorderingen na het eerste kwartaal een inhaalslag
maken, zoals beschreven in hoofdstuk 4.
In het tweede kwartaal wordt het vakantiegeld betaald. De inkomsten, via rijksbudget, zijn dan ook
hoger.

5.4

Uitgaven bijzondere bijstand

in € x 1.000
Uitgaven 1e kwartaal
Saldo uitgaven
Budget tm (gemeentelijke bijdrage)
Tekort

Totaal
450
450

Heusden
113
113

Loon op Zand
80
80

Waalwijk
257
257

369

116

68

185

11

73

82

Overschot

2

De overschotten en tekorten op de bijzondere bijstand worden met de deelnemende gemeenten per
kwartaal verrekend.
In bijlage 8.1 is een detailoverzicht van de aanvragen en uitgaven bijzondere bijstand opgenomen.

3

Bij de berekening van dit bedrag is wordt uitgegaan van een realisatie van de totale begrote inkomsten op invordering.
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6

Ziekteverzuim

Landelijk ziekteverzuim 2015 bij SW bedrijven bedroeg 13,4% voor de SW dienstverbanden en 5,3%
voor de niet SW dienstverbanden4 (Cijfers over 2016 worden medio mei 2016 verwacht). Op basis van
de werkelijke aantallen FTE op per januari 2016 bedraagt het normverzuim 11,8%.

Ziekteverzuim
15,0%
14,0%

Verzuim in %

13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%

mei

juni

juli

2015

11,5% 12,4% 11,8% 9,9%

jan

feb

mrt

apr

8,9%

9,6%

9,7%

8,8% 11,4% 13,2% 12,6% 10,9%

2014

9,1% 10,3% 9,7%

9,4%

9,5%

9,0%

8,0%

9,2%

aug

sep

okt

nov

dec

9,0% 10,3% 11,1% 9,5%

Norm verzuim 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%
2016

11,1% 14,4% 12,7%

De oorzaak van het hoge ziekteverzuimpercentage van februari heeft mede te maken met de
landelijke griepepidemie die ook de medewerkers van Baanbrekers parten speelt. Desalniettemin is
het ziekteverzuim bij Baanbrekers zorgelijk.
Ziekteverzuim 1e kwartaal
Directie

WSW

SBW

AMBT

WIW

FIG

TOTAAL

100,0%

0,0%

0,0%

Bedrijfsvoering & Control

13,0%

1,8%

2,1%

6,0%

50,5%
8,2%

Werkbedrijf

15,1%

9,6%

1,0%

22,7%

14,8%

Re-integratie & Participatie

10,4%

12,6%

11,9%

8,6%

Inkomensondersteuning

17,4%

5,0%

12,0%

Gedetacheerd bij WML Facilitair

12,7%

12,7%

2,5%

15,4%

Totaal Baanbrekers

14,1%

7,6%

8,3%

17,3%

10,5%
10,2%
12,4%

8,6%

12,8%

In de gehele organisatie zijn signalen dat de medewerkers meer werkdruk ervaren. Ook kennen we
meer ziektegevallen met psychische (burn-out) klachten of een combinatie van fysiek en psychisch.
Het MT heeft samen met P&O over structurele oplossingen gesproken om te voorkomen dat
werkdruk overgaat in werkstress. Het komend jaar zal frequent stil gestaan worden bij dit onderwerp
en er is een plan van aanpak in voorbereiding.

4

http://www.sbcm.nl/fileadmin/sbcm_data/documents/pdf_folder/nieuwsitems/2016/Factsheet_verzuimcijfers_SW_2015.
pdf
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Het totale ziekteverzuimcijfer 2014 bedroeg 9,5%, over 2015 was dit 10,9%. Tot en met maart 2016
stijgt het verzuim tot 12,8%. Deze stijgende trend heeft op dit moment alle aandacht.

Cumm ziekteverzuim
14,0%
13,0%

% verzuim

12,0%
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%

feb

mrt

2016 11,1%

jan

12,7%

12,8%

2015 11,5%

11,7%

2014

9,6%

9,1%

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

11,8%

11,4%

10,9%

10,8%

10,6%

10,4%

10,5%

10,8%

11,0%

10,9%

9,7%

9,6%

9,5%

9,6%

9,5%

9,3%

9,3%

9,3%

9,5%

9,5%
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7

Bezetting

Gerealiseerde bezetting tm Q1 in fte
Bedrijfsvoering & Control
Automatisering
Bedrijfsbureau
Financiën
Interne Beheersing
Kantine
Manager
Personeel & Organisatie
Technische ondersteuning
Vacature
Totaal Bedrijfsvoering & Control
Directie
Beleid & Communicatie
Boventallig
Directie
Uitvoering TD/Inkoop
Vacature
Totaal Directie
Inkomensondersteuning
Inkomen
Kwaliteit
Manager
Ondersteuning
Vacature
Totaal Inkomensondersteuning
Re-integratie & Participatie
Accountmanagement
Manager
R&P Werkpool
Re-integratie
Vacature
WB Cleanroom
Werkmakelaars
Werkpool
Totaal Re-integratie & Participatie
Werkbedrijf
Accountmanagement
Broikes
Cleanroom
Manager
Twiddus
Vacature
Verpakken & Assemblage
Wasserij
Totaal Werkbedrijf
WML-Facilitair
Administratie en P&O
Bedrijfsbureau
Beveiliging
Directie WML Facilitair
Grootschalig Groen
Schoonmaak
TD/Inkoop
Totaal WML-Facilitair
Totaal

Realisatie
Totaal

Begrote
bezetting

2,20
3,80

8,69
14,63
9,63
6,58
9,01
1,00
8,97
5,40

34,27

63,90

8,69
14,63
9,63
6,58
9,01
1,00
8,97
5,40
1,00
64,90

1,00

3,50
2,00
1,00
0,50
7,00

3,50
1,00
1,00
0,50
1,00
7,00

23,13
5,33
1,00
16,83
1,22
47,51

AMBT

SBW

WIW

WSW

2,00
2,00
2,80
2,08
0,80

0,89

3,80
9,83
3,33
4,00
7,32

3,67
0,60

2,00
2,80
3,50
0,50
0,89
1,00
3,10
1,00

13,95

14,79

0,89

1,70
1,00

1,80
1,00
1,00

0,50
2,80

3,20

8,33
5,33
1,00
11,41

13,96

1,70

3,72

22,30
5,33
1,00
16,83

26,08

15,66

3,72

45,46

2,00

2,80
1,00
1,90
2,00

131,74

9,64
2,00
13,64

6,56
3,80
18,06

1,80
0,78
4,80
1,00
1,00
1,00

4,00
2,00
15,38

1,00

131,74

2,72

66,20

2,72

67,59
17,43
189,52

72,59
19,43
208,62

1,80
3,78
40,11
1,00
69,92
2,00
72,59
19,43
210,62

0,90
2,00
6,80

2,79
2,00
6,80
107,39
38,27
4,94
162,19

2,79
2,00
6,80
1,00
107,39
38,27
4,94
163,19

650,60

656,41

4,00
1,00

2,00
0,56

0,50
3,70

6,89

2,56

98,19
36,72
4,44
149,05

61,57

73,57

6,16

509,30

18

16,19
5,80
163,44

4,05
1,00
133,64
2,00
1,00
15,69
5,80
163,19

1,80
3,78
40,11
1,00
69,92

3,00
35,31

1,89

3,20

4,80
1,00
133,64
2,00
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Fte: begroot vs. realisatie (Q1)
250,00
200,00

€

150,00
100,00
50,00
-

Bedrijfsvoering
& Control

Directie

Inkomensondersteuning

Re-integratie &
Participatie

Werkbedrijf

WML-Facilitair

Realisatie aantal fte

63,90

7,00

45,46

163,44

208,62

162,19

Begroot aantal fte

64,90

7,00

47,51

163,19

210,62

163,19

Het verschil tussen de begrote aantal Fte (656,41) en de gerealiseerde (650,60) wordt veroorzaakt
door:
- + 6,22 fte aan openstaande vacatures bij alle teams
- + 0,84 fte meer begroot inkomensondersteuning dan gerealiseerd
- - 0,5 fte minder werkmakelaars gerealiseerd dan begroot
- -0,75 fte minder accountmanagers gerealiseerd dan begroot

Vanaf april zal de 3%-salarisverhoging uit de cao worden geëffectueerd. Op dit moment lijkt het alsof
de personele lasten minder hoog zijn dan de jaarbegroting, dit schijnbare voordeel zal vanaf april
verdwijnen.

x€1000

Salariskosten: begroot vs realisatie (Q1)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Bedrijfsvoering &
Control

Directie

Inkomensondersteuning

Re-integratie &
Participatie

Werkbedrijf

WML-Facilitair

Realisatie tm Q1

787

144

623

1.536

1.647

1.353

Begroting tm Q1

805

166

648

1.513

1.609

1.295
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8 Bijlage
8.1 Management rapportage WML-Facilitair

MANAGEMENT
RAPPORTAGE
WML-FACILITAIR
TM MAART 2016

Inhoud
Ontwikkelingen __________________________________________________________________ 2
Commercie/marktbewerking _______________________________________________________ 3
HRM ___________________________________________________________________________ 5
Financieel_______________________________________________________________________ 6

1

Ontwikkelingen
BEDRIJFSPLAN EN BEGROTING
Het bedrijfsplan 2016 heeft een voorlopig karakter. WML Facilitair is vanaf 1 januari 2016 een 100%
‘dochter’ van Baanbrekers. Deze wijziging is natuurlijk veel meer dan een strikt juridische
verandering. WML Facilitair is een onderdeel van Baanbrekers en moet optimaal ingepast worden
binnen de realisatie van de doelstellingen van Baanbrekers als geheel.
Dit algemene uitgangspunt moet nog nodig worden aangescherpt. In het bedrijfsplan worden
verschillende aspecten aangestipt die in de komende maanden (Q1 en Q2) uitgewerkt moeten
worden. De belangrijkste zijn:
• Welke strategische hoofdlijn moet gelden voor WML Facilitair? Gaan we werk zoeken voor
mensen die voor een uitkering afhankelijk zijn bij Baanbrekers? Of zoeken we medewerkers bij
werk dat in financiële termen het meest oplevert?
• Die strategische vragen zijn bijzonder relevant voor ons commerciële beleid. Welke
marktsegmenten zijn het meest geschikt om de strategische doelstellingen te realiseren? Hoe
geven we onze commerciële inspanningen inhoud? Op welke wijze gaan we markten bewerken
met anderen binnen Baanbrekers?
• Verschillende bedrijfsvoeringsfuncties zijn binnen WML Facilitair zelfstandig georganiseerd;
anderen worden geleverd door Baanbrekers. De organisatie van alle functies wordt tegen het
licht gehouden met zowel effectiviteitscriteria als met de optiek van (kosten-)efficiency. Om
daarmee tot een optimale organisatie van deze functies te komen.
Deze uitwerkingen worden vertaald in een aangescherpte begroting 2016; de begroting die nu is
opgenomen is in feite een beleidsarme doorrekening van de prestaties die in 2015 geleverd zijn.
NIEUWE INSTROOM
WSW plaatsingen
Deze zullen de komende tijd minimaal zijn behoudens overplaatsingen intern van Baanbrekers naar
WML Facilitair.
P-wet plaatsingen
Er hebben sinds februari een aantal speeddates plaatsgevonden met personen die door Baanbrekers
geselecteerd zijn. In maart zijn er 14 personen gestart en in april 16 personen met een proefperiode
van 1 maand, vooruitlopend op een WFL dienstverband met 50% loonkostensubsidie.
Er zijn voor de speeddates 64 personen aangemeld door Baanbrekers, 30 personen zijn dus gestart
en 34 personen zijn er van te voren afgevallen.
Tijdens de proefperiode zijn er inmiddels 8 medewerkers afgevallen. In April hebben er 5
medewerkers een WFL contract gekregen met 50% loonkostensubsidie. Eind april zal besloten
worden welke medewerkers eind mei een contract aangeboden krijgen.
In maart hebben eveneens 4 medewerkers direct een WFL contract gekregen met 50%
loonkostensubsidie en in april nog eens 2. Dit zijn medewerkers die vorig seizoen al gewerkt hebben
bij WML Facilitair.
Er zal een evaluatie in Q3 plaatsvinden m.b.t. de 50% loonkostensubsidie.
Ook zijn er in april nog 2 medewerkers gestart via een banenafspraak en zijn er 2 personen vanuit het
UWV gestart.

Commercie/marktbewerking
In 2015 is door de leidinggevenden van WML Facilitair extra aandacht geschonken aan de bestaande
klanten. Er is een extra financiële taakstelling van minimaal € 250.000,- vastgesteld om meer omzet
te genereren bij de bestaande klanten. Om de leiding hiervoor de nodige tools in handen te geven
heeft men in januari en februari 2015 de opleiding “Crossen” (cross-selling) gevolgd. Het resultaat
t/m december 2015 bedraagt € 220.000,-. In 2016 zal hieraan een vervolg gegeven worden samen
met de accountmanagers van BB. Een eerste bijeenkomst met de accountmanagers van BB en de
leiding van WMLF heeft op 14 april plaatsgevonden.
BEDRIJFSVOERING
In Q1/Q2 wordt de organisatie van allerlei bedrijfsvoering aspecten tegen het licht gehouden. Dit
wordt door BB en WMLF samen opgepakt. Er is inmiddels een memo opgesteld dat in het MT van BB
besproken zal worden.
VERLENGING CONTRACTEN
Voor een aantal contracten is inmiddels duidelijk dat deze verlengd zullen worden, totale omzet 2016
€322K.
UITBREIDING CONTRACTEN
• De gemeente Waalwijk heeft de schoonmaak aan WML Facilitair gegund. Per 1 mei starten de
werkzaamheden.
• Casade heeft het groenonderhoud aan WML Facilitair gegund. Per 1 maart worden deze
werkzaamheden opgestart.
• Vanaf januari zijn er 3 groenmedewerkers gedetacheerd (invulling Social Return) voor
werkzaamheden voor de gemeente Loon op Zand, vanaf maart zijn dit 6 medewerkers.
• De gemeente Heusden heeft onkruidbestrijding middels hetelucht in de vesting gegund.
CONTRACTEN IN DE GEVARENZONE
Vanuit WML Facilitair worden er in opdracht van de gemeente Loon op Zand slechts een zeer beperkt
aantal opdrachten uitgevoerd. Ook voor 2016 zijn hier vooralsnog geen nieuwe opdrachten van enige
omvang te verwachten.
Het schoonmaakcontract van de gemeente Heusden eindigt formeel per 1 januari 2016. Men heeft
aangegeven dat men de gemeenteraad voor gaat stellen om wederom een
schoonmaakovereenkomst met Baanbrekers af te sluiten. De gemeente Heusden probeert dit voor
het zomerreces af te ronden. Het is nog niet bekend of het huidige contract qua volume gelijk blijft.
Algemeen risico: Sinds 1 april 2016 is chemische onkruidbestrijding op verhardingen verboden. Er
wordt op dit moment in beeld gebracht bij welke klanten dit in het contract opgenomen is. Met deze
klanten zal overleg plaatsvinden over alternatieven. Aangezien dit aanmerkelijk hogere kosten voor
de klant met zich mee brengt is het op dit moment nog niet duidelijk wat de consequenties hiervan
zullen zijn voor de omzet en het resultaat.
• Met sportverenigingen vinden gesprekken plaats over invulling van het nieuwe seizoen.
• Voor de schoonmaakwerkzaamheden bij Casade zal een gezamenlijke aanbesteding plaats gaan
vinden.

3

OMZETVERLIES
• De WSD heeft laten weten dat het maaiwerk in Schijndel en St. Oedenrode per 31 december
2015 eindigt en dat men in 2016 opnieuw moet gaan aanbesteden. Inmiddels is duidelijk dat we
in St Oedenrode blijven werken.
• Opzegging schoonmaakwerkzaamheden door een kinderopvang organisatie.
• Het maaiwerk bij te Vught, dat wij in 2015 uitvoerden als onderaannemer van IBN stopt definitief.
SAMENVATTING OMZETONTWIKKELING
De commerciële uitdaging voor 2016 bedraagt €1.300K. Voorgaande jaren (2013 t/m 2015) is
gemiddeld in Q2 t/m Q4 €1.562K aan eenmalige en regie omzet gerealiseerd. Er van uitgaande dat
dit gemiddelde ook in 2016 gerealiseerd wordt komen we op een forecast van de omzet van €7.280K.
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HRM
ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuimcijfer ligt aanzienlijk lager dan vorig jaar in dezelfde periode. Oorzaak hiervan is een
aantal langdurig zieken die inmiddels uit dienst zijn.
Ziekteverzuim (Alle Personeel)

Periode
jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt
nov Gem.
Vorig Jaar 11,8% 12,8% 12,3% 11,1% 9,3% 10,3% 8,7% 7,7% 12,2% 11,9% 11,3% 10,9%
Werkelijk 9,3% 10,4% 11,2%
10,3%
FTE OVERZICHT
Tot en met maart 2016 zijn er cumulatief 8.74 Fte minder medewerkers werkzaam dan in dezelfde
periode vorig jaar. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van gedetacheerde naar eigen
medewerkers. Het aantal gesubsidieerde gedetacheerden is cumulatief met 14 Fte afgenomen.
Daartegenover zijn er cumulatief 3.69 Fte gesubsidieerde medewerkers in dienst gekomen. Het
aantal reguliere indirecte medewerkers is cumulatief met 1.33 fte afgenomen. Het aantal regulier
directe medewerkers is door afname van het aantal gesubsidieerden cumulatief met 2.98 fte
toegenomen.
2015

jan

febr

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

17,80
30,15
11,81
12,19

17,80
30,18
11,81
11,97

cumulatief
WML Facilitair

Groen direct personeel 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80
Schoonmaak direct personeel 27,64 28,38 28,84 29,24 29,47 29,54 29,69 29,79 29,99 30,06
Indirect personeel 11,93 11,86 11,84 11,83 11,82 11,82 11,82 11,81 11,81 11,81
Gesubsidieerde dienstverbanden 5,08 5,08 5,08 5,80 7,43 8,85 9,93 10,86 11,48 11,97
Gedetacheerden

Gesubsidieerd direct 155,17 154,72 154,57 154,37 153,89 153,57 153,47 153,04 152,69 152,33 151,85 151,29
Gesubsidieerd indirect 11,73 11,73 11,73 11,23 10,93 10,73 10,49 10,30 10,16 10,04 9,95 9,87
Ongesubsidieerd direct 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
Ongesubsidieerd indirect 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,59 7,51 7,44
Totaal 242,44 242,67 242,95 243,36 244,44 245,40 246,28 246,70 247,02 247,01 246,66 245,76

2016

jan

febr

mrt

apr

mei

cumulatief
WML Facilitair

Groen direct personeel 17,80 17,80 17,80
Schoonmaak direct personeel 30,24 30,81 30,82
Beveiliging direct personeel 1,00 1,00 1,00
Indirect personeel 11,80 11,80 11,80
Gesubsidieerde dienstverbanden 7,54 7,00 8,77
Gedetacheerden

Gesubsidieerd direct 145,11 144,10 143,26
Gesubsidieerd indirect 9,01 9,01 9,01
Ongesubsidieerd direct 5,40 5,40 5,40
Ongesubsidieerd indirect 6,69 6,69 6,36
Totaal 234,59 233,60 234,21
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juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Financieel
WINST EN VERLIESREKENING
Verklaring Afwijking EBIT - 2015 / 2016 cumulatief
Post

EBIT - 2015

EBIT - Verklaring
Effect

Incidenteel/structureel Actie

-16

Omzet

23 Zie tekst maandrapportage en omzetanalyse

Directe Kosten
Lonen en salarissen

-46 In de maand maart is een eenmalige uitkering Incidenteel €52K
betaald aan alle SW medewerkers volgens
CAO afspraken. Totaal €52K meer loonkosten.
In 2016 wordt er nog geen vaste
detacheringsvergoeding doorberekend voor
de medewerkers werkzaam bij de afdeling
Beveiliging.

Wijze van doorbelasting medewerkers
Beveiliging wordt meegenomen in nog te
voeren discussie over interne verrekening.

Tijdelijke werknemers

2 Er is nog 1 FIG medewerker vanuit BB
gedetacheerd bij WMLF, door inzet van P-wet
personeel is de inzet van tijdelijke
medewerkers lager dan voorgaand jaar.
-13
Afhankelijk van
eenmalige
werkzaamheden groen
16
Afhankelijk van
eenmalige
werkzaamheden groen
11
?

Tijdelijke krachten worden alleen ingehuurd
als het niet anders kan, dit ter beoordeling van
de manager.

Materiele kosten

Kosten van het werk
uitbesteden
Kosten van machines en
uitrusting

Indirecte
Kosten

Autokosten

-10 3K schade, 3K verzekering, 2K brandstof

Afschrijvingen

45 Lager bedrag aan afschrijvingen, deels door Nog niet duidelijk wat de
vervallen afschrijving boven boekwaarden
impact voor 2016 is.
€33K, deels door minder investeringen in
2015. De nieuwe investeringen in 2016 zijn
nog niet in de afschrijvingen meegenomen.
Deze zullen mtwk verwerkt worden als de
inkoop volledig is verwerkt.
-29 De mutatie van HB is nog niet verwerkt
Incidenteel
waardoor deze kosten er tm februari nog
inzitten.
In de maand maart is een eenmalige uitkering
betaald aan alle SW medewerkers volgens
CAO afspraken. Totaal €52K meer loonkosten.

Lonen en salarissen

Tijdelijke werknemers

Overige kosten

EBIT Werkelijk

-31 Inhuur interim manager

13 Veroorzaakt door lagere kantoor en
verkoopkosten
-35

6

?

Incidenteel; impact voor
2016 valt weg tegen
kosten HB
Incidenteel

Maandelijks bestellijst vergelijken met OHW
lijst en de bestellingen van projecten in
uitvoering niet meenemen in de kosten.
Werk wordt alleen uitbesteed als het niet
anders kan, dit ter beoordeling van de
manager
Analyse op ontwikkeling machinekosten en
kosten wagenpark 2013-heden is in gang gezet
in het kader van invulling vacature door
reguliere medewerker bij garage. Besproken is
dat de extra kosten van 2 reguliere
medewerkers terugverdiend moeten worden
door een verlaging van de inkoopkosten bij de
garage.
Bij schades nagaan of dit verzekeringswerk is.
Nagaan waarom bedrag verzekeringen afwijkt
en of dit structureel is (komt dit door mutaties
wagenpark of door verhoging van
basisbedragverzekering)
Nieuwe afschrijvingen 2016 worden mtwk
verwerkt.

BB heeft 4-4-16 de mutatie gemaakt voor HB,
deze wordt in de cijfers van april gecorrigeerd.

realisatie
2016 in %
van de
begroting

Profit and Loss Account 2016 WML Faciltitair
Begroting
2016

Realisatie mrt
cum 2016

realisatie
Afwijking
Realisatie 2015 in % realisatie mrt
mrt cum
van de
cum 20162015
begroting
2015

Begroting
2015

212100 Bruto externe omzet

7.018

1.576

22%

7.000

1.552

22%

23

212000 Netto externe omzet

7.018

1.576

22%

7.000

1.552

22%

23

210000 Netto-omzet

7.018

1.576

22%

7.000

1.552

22%

23

220001 Lonen en salarissen

2.726

698

26%

2.525

658

26%

40

265

65

24%

232

59

25%

6

94

25

27%

105

27

25%

-2

98

21

22%

90

20

22%

1

162

0

0%

105

2

1%

-2

220002 Sociale lasten
220003 Pensioenkosten
220004 Andere personeelskosten
220005 Tijdelijke werknemers
220007 Materiële kosten

485

150

31%

400

136

34%

13

220009 Kosten van het werk uitbesteden

623

118

19%

775

134

17%

-16

220010 Afschrijvingen materiële vaste activa

162

33

20%

280

78

28%

-45

220011 Kosten van machines en uitrusting

319

55

17%

320

66

21%

-11

220012 Autokosten

202

43

21%

145

34

23%

10

220013 Reis-en verblijfkosten

0

0

0%

5

0

3%

0

220000 Directe kosten

5.136

1.208

24%

4.982

1.214

24%

-6

201000 Marge

1.882

368

20%

2.018

339

17%

30

230001 Lonen en salarissen

1.066

243

23%

1.135

229

20%

14

230002 Sociale lasten

87

21

24%

70

14

20%

7

230003 Pensioenkosten

57

14

25%

60

11

18%

3

230004 Andere pers.kosten; Dienstovereenkomst WML P&O

41

14

34%

35

9

27%

5

230005 Tijdelijke werknemers

23

36

155%

20

5

23%

31

230006 Woonlasten; Dienstovereenkomst WML Huisvesting
230007 Verkoopkosten
230014 Reis-en verblijfkosten

149

38

26%

145

40

28%

-2

46

10

21%

46

16

35%

-7

1

0

0%

5

0

7%

0

230015 Computer kosten; Dienstovereenkomst WML Autom.

33

8

24%

30

8

26%

0

230016 Kantoorkosten

35

11

30%

38

15

39%

-4

0

0

0%

5

0

0%

0

31

8

26%

27

8

31%

0

1.569

402

26%

1.616

355

22%

47

202000 Toegevoegde waarde

313

-34

-11%

402

-16

-4%

-18

203000 Bedrijfsresultaat

313

-34

-11%

402

-16

-4%

-18

-2

0

1%

-2

-1

28%

1

204000 Operationeel resultaat na rente

311

-34

-11%

400

-16

-4%

-18

205000 Resultaat voor belastingen

311

-34

-11%

400

-16

-4%

-18

206000 Resultaat na belastingen

311

-34

-11%

400

-16

-4%

-18

208000 Netto resultaat

311

-34

-11%

400

-18

-4%

-16

230017 Accountants en consultancy kosten
230018 Algemene kosten; Dienstovereenkomst WML Fin. & Overh
230000 Indirecte kosten

250000 Rente

7

RESULTAAT PER PMC
De resultaten per PMC Groen, Schoonmaak en Beveiliging zullen vanaf mei in de rapportage
opgenomen worden. Dit omdat een vergelijking t.o.v. de kosten in 2015 op dit moment geen juist
beeld geeft. In 2015 zijn de loonkosten in Navision vanaf mei op de juiste wijze geboekt.
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Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol
Aanleiding:
Voor het beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader
rechtmatigheid van belang. Dit normenkader bevat een overzicht van landelijke en lokale
regelgeving, voor zover betrekking hebbende op financiële beheershandelingen.
In de controleverordening ligt beschreven dat het rechtmatig/administratief handelen wordt
getoetst door de accountant. De wijze waarop ligt verder vast in het controleprotocol.
Wat willen we bereiken?
Een geactualiseerd normenkader rechtmatigheid en controleprotocol dat is vastgesteld door het
algemeen bestuur.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het normenkader
Het normenkader biedt de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving
van hogere overheden en Baanbrekers zelf. Hiermee wordt de accountant een volledig overzicht
geboden van de relevante wet- en regelgeving. Het normenkader is geactualiseerd vanwege
gewijzigde regelgeving waardoor hernieuwde vaststelling nodig is.
Een controle protocol geeft de juiste handvatten.
Adviezen
N.v.t.
Wat gaat het kosten?
N.v.t.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
 het normenkader rechtmatigheid en het controleprotocol vast te stellen
Bijlagen:
 Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol
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Normenkader Rechtmatigheid
Baanbrekers 2016

Auteur: Interne Beheersing
Definitieve versie: 4 februari 2016
Vastgesteld AB: xxx 2016

Aanleiding
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling verantwoording afleggen over de
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De
rechtmatigheid vormt voor Baanbrekers een expliciet onderdeel van de
accountantscontrole (en uiteindelijk de jaarrekening). Kaders hiervoor zijn terug te vinden in
het normenkader rechtmatigheid.
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast
te leggen en door die regels algemener dan wel specifieker te maken.
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet-en regelgeving, die financiële gevolgen
heeft, zich voordoen dan wel als er een organisatorische wijziging optreedt.
Kaders stellen
Het normenkader wordt bepaald door externe wet- en regelgeving, verordeningen en
eventueel daaruit voortvloeiend relevant beleid. Uitbreiding van de kaders kunnen
betrekking hebben op allerlei onderwerpen, zoals debiteurenbeheer en fraude. Hoe
specifieker en scherper de kaders, hoe groter de controledruk. Immers, hoe specifieker hoe
meer elementen van het beleid worden gecontroleerd en hoe meer afwijkingen er kunnen
worden geconstateerd. Rechtmatigheid is dus een combinatie van het stellen van de juiste
kaders en een goede vertaling naar de organisatie zodat controle mogelijk is.
Het algemeen bestuur stelt lokaal beleid vast in de vorm van verordeningen, protocollen en
andere besluiten. Zij heeft zo een bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en
aan welke rechtmatige voorwaarden moet worden voldaan om het beleid uit te voeren.
Opdracht voor de accountant
Het is het algemeen bestuur die de opdracht voor de controle aan de accountant verleent en
het bestuur ontvangt ook het rapport van de accountant als onderdeel van zijn
controlerende taak. De opdracht aan de accountant vindt zijn grondslag in de controle
verordening.
Nuancering definitie rechtmatigheid als wettelijke toetsingsnorm
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan gemeenten niet mogen afwijken
tenzij er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn.
In de kadernota rechtmatigheid 2013 brengt zij een onderscheid aan in de definitie
rechtmatigheid. Enerzijds blijft overeind de juridische definitie, anderzijds wordt er aan
toegevoegd de definitie rechtmatigheid ten behoeve van de accountantscontrole.
Hieronder wordt verstaan het toetsen van die handelingen waaruit financiële gevolgen
voortkomen die als baten/lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden
verantwoord; de financiële beheershandelingen. Daarbij worden de volgende nuances
aangebracht:
1) Handelingen en beslissingen van niet financiële aard moeten wel in algemene zin worden
betrokken in het normenkader; inclusief inschatting van algemeen risicobeleid- en beheer.
Immers niet-financiële handelingen kunnen wel leiden tot financiële risico's.
2) De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van
de jaarrekening.
Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van Baanbrekers zelf.
De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, met onderscheid
tussen verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten. Van Baanbrekers wordt verwacht
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dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt
gegeven in een normenkader.
De accountantscontrole beoordeelt niet alleen de directe financiële handelingen maar ook
het handelen van Baanbrekers dat financiële gevolgen kan hebben als wel de processen die
hier aan ten grondslag liggen. Daarbij wordt bekeken of er fouten en/of onzekerheden
aanwezig zijn. Baanbrekers ontvangt geen goedkeurende verklaring als het financiële beslag
van de fouten samen meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als
onzekerheden worden aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. Het bestuur kan
deze toleranties in de opdrachtverlening aan de accountant wel verder aanscherpen, maar
niet versoepelen.
Een accountantscontrole vindt plaats aan de hand van verschillende rechtmatige criteria.
Vragen die daarbij ondermeer worden gesteld zijn: is er recht op een uitkering/
voorziening/betaling, zijn de basisgegevens, leidende tot verstrekking of ontvangst van een
betaling juist, zijn de bedragen juist vastgesteld en zijn er (onrechtmatig) mogelijkheden om
zichzelf financieel te bevoordelen ? Tevens wordt getoetst of in risico’s in voldoende mate
zijn benoemd en er afdoende maatregelen zijn genomen om het te beheersen.
Voor tekortkomingen in de uitvoering geldt in sommige gevallen een verantwoordingsplicht
naar het ministerie van SZW; in sommige gevallen naar het Algemeen bestuur. ( Ook als
binnen de norm van 1% onrechtmatigheid wordt gebleven).
Overzicht
Hierbij het normenkader rechtmatigheid aangaande de accountantscontrole en geldend
voor geheel Baanbrekers. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom
wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene
aanduiding van programma’s en/ of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader
uitgewerkt naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/ product kunnen vallen.
In de vierde kolom wordt aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving direct
een relatie heeft met de (financiële) organisatie.
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Programma’s

producten

Algemeen bestuur en
ondersteunende
processen

Omschrijving

Financieel
risico

Opmerking

Hierin staat onder andere hoe de provincies en
gemeenten moeten functioneren.
In verband met de privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomsten.

Wetten

Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

Grondwet

Ja

Burgerlijk Wetboek

Ja

Regelgeving
extern

Wet Gemeenschappelijke
Regelingen

Ja

Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

EU aanbestedingswet

Ja

Relevante wijzigingen plaatsgevonden in 2013.

Gemeentewet

Ja

Relatie met het inkoopbeleid.
Voor wat betreft het algemeen financieel
middelenbeheer.

Regelgeving
extern

Algemene wet bestuursrecht

Ja

In verband met de bezwaar- &
beroepsprocedures.

Regelgeving
extern

Wet financiering decentrale
overheden.

Ja

Treasurystatuut.

Regelgeving
extern

Wet Vennootschapsbelasting (VPB)
voor overheidsactiviteiten

ja

Regelgeving
extern

Fiscale wetgeving

Ja
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Personele regelingen, BTW compensatiefonds.

Werk en Inkomen (RIJK)

Regelgeving
extern

Sociale Verzekeringswetten

Ja

Afdrachten premies ten aanzien van diverse
werknemersverzekeringen.

Regelgeving
extern

Wet Aanpak Schijnconstructies

ja

Regelgeving
extern

Geneesmiddelenwet

Ja

Wordt minder zwaarwegend voor Baanbrekers. Er volgt een wetsaanpassing waarin
vrijstellingen worden opgenomen voor
bedrijven waarbij een minimaal te bepalen
arbeidsgehandicapte werkzaam/ io ndienst
zijn.
Over geneesmiddelen in het algemeen.

Regelgeving
extern

Arbo-wetgeving

Ja

Arbeidsmiddelen.

Regelgeving
extern

Warenwet richtlijn machines

Ja

Productie machines.

Regelgeving
extern

IOAW

Ja

Met de daarbij behorende besluiten en
uitvoeringsregels.

Regelgeving
extern

IOAZ

Ja

Met de daarbij behorende besluiten en
uitvoeringsregels.

Regelgeving
extern

Wet Sociale werkvoorziening

Ja

Regelgeving
extern

Participatiewet

Ja
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Met de daarbij behorende
uitvoeringsbesluiten. Financieel risico voor

zover budget wordt overschreden dan wel
onjuist wordt ingezet.
Per 1 januari 2013 zijn er beperkingen
opgelegd aan de bezoldiging van
topfunctionarissen in de publieke- en
semipublieke sector.

Regelgeving
extern

Wet Normering Topinkomens

Ja

Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

Wet dwangsom

Ja

Bij niet tijdige besluitvorming.

Wet Werk en Zekerheid

Ja

Per 2016 eveneens Wet Flexibel Werken,
welke geen onderdeel uitmaakt van een
accountantscontrole

Algemene maatregel van bestuur
Besluit begroting en verantwoording

Ja

Indien richtlijnen niet goed worden uitgevoerd
heeft het tot gevolg dat de accountant een
boeking zal afwijzen. Dit leidt veelal tot
herstelboekingen met eventuele gevolgen voor
de stand van reserves en de exploitatie winst
en verlies.
Wordt aangepast in 2016 in verband met de
indexatie van het toetsingsinkomen.

Fiscale / sociale wet- en
regelgeving

Regelgeving
extern

Werk en inkomen

Regelgeving
extern
Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

Besluit kinderopvangtoeslag en
tegemoetkomingen in kosten
kinderopvang
Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen 2004

Ja

Besluit buitengerechtelijke kosten

Ja
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Ja

Hieronder wordt ook verstaan de afgeleide
verordening krediethypotheek en pandrecht
en besluit krediethypotheek en pandrecht
Het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten worde gemaximeerd.

Werkbedrijf

Besluit Tarieven Ambtshandelingen
Gerechtsdeurwaarders

Ja

Regelgeving
extern

Bouwbesluit

Ja

Regelgeving
extern

PGS 15 2012

Ja

Incasso gaat gepaard met kosten waarvan de
in rekening te brengen bedragen zijn
vastgelegd in de BTAG.
Installaties moeten voldoen aan het
bouwbesluit.
Opslag gevaarlijke stoffen.

Ministeriële regelingen
Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

Regelgeving
intern
Regelgeving
intern
Regelgeving
intern
Regelgeving
intern

Regeling financiering en
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz
2004
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude

Verordeningen
Verordening GR.

Ja

Ja

Verhoging aangiftegrens naar € 50.000.

ja

Financieel risico aanwezig vanwege de
verdeelsleutel gemeenten.

Controleverordening Baanbrekers
ex 213 gemeentewet

Ja

Financiële verordening Baanbrekers
ex artikel 212 gemeentewet
Verzamelverordening
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ
2004

Ja
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Ja

Behoort, zoals overige verordeningen en
regelgeving, tot verbijzondering wetten
algemeen. Vanwege specifieke karakter
verordening separaat opgenomen in het

Regelgeving
intern
Regelgeving
intern

Regelgeving
intern
verbijzondering
Regelgeving
intern
verbijzondering

Werk en inkomen

Algemeen bestuur en
ondersteunende
processen

Regelgeving
intern
verbijzondering
Regelgeving
intern
verbijzondering

Verordening PGB-WSW
Gemeentelijke besluiten
Verzamelbesluit beleidsregels
Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz
2004.
Beleidsregels
Directiestatuut Baanbrekers +
bijbehorend Mandaat-, volmachten machtigingenregister
Beleidsregels Bijzondere Bijstand
Baanbrekers

Beleidsnotities
Inkoopbeleid Baanbrekers

Nota Waardering en afschrijving
activa (artikel 212 Gemeentewet)
Standaardisatie Normen
NEN-EN-ISO
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Ja

normenkader. Ook van toepassing:
verzamelbesluit.
Jaarlijks vaststellen PGB.

Ja

Er zijn verder geen gemeentelijke besluiten
met financiële gevolgen welke niet behoren
tot in dit normenkader opgenoemde wetten.

Ja

Handelingen uitgevoerd door nietgemandateerde .

Ja

Beleidsregels huishoudelijke Hulp Waalwijk en
besluit huishoudelijke hulp Loon op zand zijn
verdere verbijzonderde regels welke worden
uitgevoerd door Baanbrekers. De accountantscontrole hierop vindt plaats in de gemeenten;
behoort niet tot de controle van Baanbrekers.

Ja

Treedt in werking medio 2016.

Ja

Ja

Kwaliteitsdocumentatie: NEN-EN- ISO 9001
13485: laatste versie hulpmiddelen: bijzondere
eisen reguleringsdoeleinden QMS.

15001: laatste versie: Anesthesie- en
ademhalingsapparatuur: minimum
kwaliteitsvereisten zuurstof.
14121: laatste versie: Deze normering inzetten
als leidraad; niet ter certificering.
Riscoweging machines
14971: laatste versie:Risicoweging Medical
Device.
14698 1 en 2: laatste versie: Deze normering
inzetten als leidraad; niet ter certificering.
Biomonitoring en evalueren biohazards
cleanrooms.
14644 1 tm 5: laatste versie: Beheer
Cleanrooms.
9001:laatste versie: kwaliteitsmanagementsysteem
44001: laatste versie: eisen voor het toetsen

en beoordelen van ondernemingen die
arbeidskrachten beschikbaar stellen
NEN-EN-IEC 60601-1-8: laatste
versie

EN 980:2008: laatste versie
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Ja

Nee, geen
certificering

14001:laatste versie: milieuzorgsysteem
868: laatste versie: treksterkte.
Elektrische medische toestellen: basis
veiligheid en essentiële prestatie eisen –
alarmeringssystemen
Deze normering inzetten als leidraad; niet ter
certificering.
Symbolen voor gebruik bij het etiketteren van
medische hulpmiddelen.

Arbeidsvoorwaarden en
personeelsbeleid

Regelgeving
intern
verbijzondering
Regelgeving
intern
verbijzondering
Regelgeving
extern
Regelgeving
extern

Ondersteunende
processen

Regelgeving
extern
Regelgeving
intern
verbijzondering
Regelgeving
extern

NEN EN 50110, NEN 3140 en NEN
1010

Nee, geen
certificering

EG 2004/22

Nee, geen
certificering

Diversen
Controleprotocol

Ja

Normenkader rechtmatigheid

Ja

Subsidie ESF

Ja

CAR-UWO

Ja

CAO-WSW

Ja

Rechtspositieregelingen

Ja

RAW

Deze normering inzetten als leidraad; niet ter
certificering.
Laagspanningsinstallaties ontwerp en
bedrijfsvoering.
Deze normering inzetten als leidraad; niet ter
certificering.
Meetinstrumenten.

Arbeidsvoorwaarden voor ambtelijk personeel
+ aanverwante besluiten en regelgeving. Denk
ook aan loonregeling, bezoldigingsverordening,
verordening studiefaciliteiten en reiskosten
etc.
Arbeidsvoorwaarden WSW personeel +
aanverwante besluiten en regelgeving.
Regelingen ten behoeve van stichting SBW,
Fidant en Pijler.
De RAW-besteksystematiek is een stelsel
juridische, administratieve en technische
voorwaarden dat in Nederland worden
gebruikt voor het samenstellen van contracten
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Regelgeving
extern

Baseline Informatie Gemeente
Regelgeving extern
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in de grond-, weg- en waterbouwsector
(GWW). De afkorting RAW staat voor
Rationalisatie en Automatisering Grond-,
Water- en Wegenbouw.
Niet van belang voor een accountantscontrole,
wel voor toekomstige externe audits
Als onderdeel van (Europese )richtlijnen
rondom Privacy

CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID
Voor de accountantscontrole op de
jaarrekening 2015 en verder van
Baanbrekers

1

1. Inleiding
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van
controle is de jaarrekening 2016 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2016 en
verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Voor het
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te
maken. De daadwerkelijke controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar plaats
aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke opdracht voor
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening. Het controleprotocol en het
controleplan worden voor onbepaalde tijd vastgesteld. Dat wil zeggen totdat de dynamische situatie
een aanscherping of wijziging vereist.

1.1

Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2015 en
verder van Baanbrekers . In dit verband is tevens van belang de Controleverordening, het
normenkader rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het Controleplan.

1.2

Wettelijk kader

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld
op het normenkader rechtmatigheid.
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het
controlejaar 2015 en verder.

1.3

Procedure

2

Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur, de controller van Baanbrekers en
eventueel (een vertegenwoordiging uit) het bestuur.
2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant,
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over:
de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de
activa en passiva;
het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen,
waaronder interne verordeningen;
de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW (Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.
Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen
kunnen hebben voor de organisatie.
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (GW) alsmede regels afkomstig van
Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants ( NBA als opvolger van de Richtlijnen voor de
Accountantscontrole (NIVRA)), bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden ( Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”.
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Voor dit protocol
zijn van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik en het
voorwaarden criterium.
Het algemeen bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole op
rechtmatigheid binnen de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de GW en het Bado.
Het begrotingscriterium
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid
vastgelegd zijn ten aanzien van:
• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen,
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau,
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma,
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en
3

•

het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts.

Volgens de (model)verordening mogen de lasten van producten niet dusdanig worden overschreden
dat de realisatie van andere producten binnen het zelfde programma onder druk komt te staan. De
post onvoorzien is niet nader onderverdeeld in programma ‘s en kan worden verbruikt om alle
soorten tegenvallers op te vangen. Hiermee zijn overschrijdingen op programmaniveau mogelijk tot
het niveau van de post onvoorzien. Extra overschrijding is ook niet mogelijk indien hier voldoende
baten tegenover staan.
Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik
Door het Algemeen Bestuur is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid
vastgesteld. Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen
ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is vooronderstelling
gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn
getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording.
Het voorwaardencriterium
Door het Algemeen Bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden
opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant
in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is
dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de
bepaling welke posten materiaal zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en
rechtmatigheid van de verantwoording. In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. De goedkeuringstoleranties mogen scherper
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht
in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals ook in de
nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid door de
accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en de activiteiten van de
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De omvangsbasis voor gemeenten en
provincies is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk de
gemeente. (De definitie van de omvangsbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit
Accountantscontrole Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV’95) van
toepassing waren). De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de
begrotings- en verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag in het Besluit begroting en
verantwoording (BBV). De commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen
1
van het BBV, ondermeer door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid (laatst gewijzigd in
2015).
De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn:

1

Voor een verdere toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002,
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota
Rechtmatigheid 2015, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.
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Strekking controleverklaring:
Goedkeuringstolerantie Goedkeurend
Beperking
Fouten in de jaar≤ 1%
>1%<3%
rekening (% lasten)
Onzekerheden in de
≤ 3%
>3%<10%
controle (% lasten)

Oordeelonthouding Afkeurend
≥ 3%
≥ 10%

-

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële)
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.
Voor tekortkomingen in de uitvoering van het participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt een
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen de
norm van 1%.
Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten.
De definitie van de goedkeuringstolerantie is:
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden
beïnvloed.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven
controleverklaring.
Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd:
De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de
goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals € 100.000.
De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het bestuur specifiek
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.
De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 5% van de totale lasten
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit
2

Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke transacties worden gecontroleerd. Met een
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.
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bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.
Interne Controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag volledige inzage in de in
een begrotingsjaar geconstateerde fouten en onzekerheden. Het resultaat wordt afgezet tegen de
afzonderlijke budgetten om vervolgens vast te stellen of de goedkeurende strekking van de
controleverklaring niet wordt aangetast.
4. Reikwijdte Sisa, specifieke uitkering en accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing 2015
Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid worden verbijzonderde interne
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Het normenkader is overeenkomstig de Single Audit en Single
Information (SISA). Een doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke
uitkeringen is het verminderen van de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en
provincies en hun samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder
verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder
diepgaande accountantscontrole op regelingniveau. SiSa gaat uit van de reguliere
jaarrekening (inclusief controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door
de koppeling aan de jaarrekening(controle) zijn de afzonderlijke verantwoordingen per
specifieke uitkering en de controle daarop (met bijbehorende controleprotocollen) niet nodig.
Om uniformiteit in de jaarrekening te waarborgen over specifieke uitkeringen is een zogenaamde
Nota Verwachtingen Accountantscontrole vervaardigd (laatste versie 9 januari 2015, geldend vanaf
2012). Door de verantwoording van en de controle op de specifieke uitkeringen onderdeel
te maken van de jaarrekeningcontrole, verminderen de verantwoordings- en controle lasten voor
gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.
Indien en ondanks alle hiervoor genoemde besluiten met bijbehorende kaders er bij de
accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden
deze in de rapportage betrokken mits en voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen
vastgestelde (financiële) regels of door hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.
5.

Rapportering accountant

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort
weergegeven als volgt:
Interim-controles
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle
uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt
een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden — op grond van de overeengekomen
rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd.
Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen
uitgebracht aan het algemeen bestuur.
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige
verantwoording daarover waarborgen.
Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van
dit controleprotocol overschrijden, worden gerapporteerd in het accountantsverslag van
6

bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele uitkomsten met betrekking tot de
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Baanbrekers gehanteerde geautomatiseerde
informatieverzorging.
Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.
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Onderwerp: Treasurystatuut Baanbrekers
> Wat willen we bereiken?
Het treasurystatuut vormt het kader voor de voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het
treasurybeleid ondersteunt als onderdeel van het financieel beleid, de uitvoering van de publieke
taken en biedt mede waarborgen voor de financiële continuïteit van Baanbrekers op korte en lange
termijn.
> Wat gaan we doen?
In verband met wijzigingen in o.a. Wet fido en de Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden
is opnieuw gekeken naar het bestaande Treasurystatuut van Baanbrekers en is dit daar waar nodig
geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe eisen.
Bij het opstellen van het treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen van de relevante
wettelijke kaders o.a.:
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)
de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BVV) en
de Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden.
Daarnaast is het treasurystatuut van Baanbrekers afgeleid van het modelstatuut voor de gemeenten.
De dagelijkse financieringsbehoefte van Baanbrekers moet voorzien in voldoende middelen voor de
uitvoering van reguliere taken en voor investeringen.
Met het treasurystatuut van Baanbrekers heeft het Dagelijks Bestuur in de vergadering datum 1 juli
jl. ingestemd.
Voorstel:
 Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het Treasurystatuut Baanbrekers vast te stellen.

Dagtekening, 1 juli 2016
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TREASURYSTATUUT
BAANBREKERS

Datum: 1 juli 2016

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers datum 1 juli 2016;

BESLUIT

Vast te stellen in de openbare vergadering van datum 11 juli 2016 het Treasurystatuut Baanbrekers

Het algemeen bestuur voornoemd,

De secretaris,

de voorzitter,

A.E.W. van Limpt

W.J.J. Ligtenberg
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Inleiding
Het treasurystatuut vormt het kader voor de voor de uitvoering van het treasurybeleid. Het treasurybeleid ondersteunt als onderdeel van het financieel beleid, de uitvoering van de publieke taken en
biedt mede waarborgen voor de financiële continuïteit van Baanbrekers op korte en lange termijn.
Per 15 december 2013 zijn er wijzigingen in de Wet fido (financiering decentrale overheden) van
kracht geworden. Dit is o.a. de aanzet geweest om het treasurystatuut Baanbrekers te actualiseren.
Hierin is het verplicht schatkistbankieren opgenomen voor decentrale overheden. De wet Schatkistbankieren verplicht decentrale overheden verplicht hun overtollige middelen aan te houden bij het
ministerie van Financiën.
De belangrijkste uitzonderingen zijn hierop het drempelbedrag dat mag worden aangehouden op de
eigen rekening-courant (met een minimumbedrag van € 250.000) en het onderling lenen door decentrale overheden indien er tussen beide partijen geen toezichtrelatie is.
Voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het drempelbedrag
gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal , waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 bedraagt.
Op basis van de begroting is voor onze organisatie een bedrag van ca. € 400.000 van toepassing.
In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd. Deze worden vervolgens geconcretiseerd voor verschillende deelgebieden van
treasury: risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. Daarna worden de organisatorische
randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de helderheid betreffende de verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tot slot worden de
uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar
en meetbaar te maken en te houden. In de Memorie van Toelichting worden waar nodig de in het
treasurystatuut opgenomen artikelen toegelicht.
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1 Treasurystatuut
1.1

Begrippenkader

Artikel 1: Begrippenkader
In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot treasury relevant
zijn.
1. Algemene begrippen treasuryfunctie:
a.

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van,
het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

b.

Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de
organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve
organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het beleid wordt vastgelegd in een treasurystatuut.

c.

Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van
het treasurystatuut. De realisaties daarvan voor een referentieperiode komen aan de orde in
de treasuryparagraaf van achtereenvolgens de programmabegroting en de programmarekening.

2. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties:
a.

Risicobeheer, waaronder rente-, krediet-, koers- en valutarisicobeheer.

b.

Financiering, waaronder financiering en uitzettingen > 1 jaar.

c.

Kasbeheer, waaronder geldstromenbeheer.

d.

Debiteuren- en crediteurenbeheer.

In dit statuut wordt verstaan onder:
Begrip
Financiering

Geldstromenbeheer
Intern liquiditeitsrisico
Kasgeldlimiet
Koersrisico

Omschrijving
Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen
als vreemd vermogen.
Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer).
De risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken
van de verwachtingen.
Een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het
totaal van de jaarbegroting van Baanbrekers bij aanvang van het jaar.
Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen
door negatieve koersontwikkelingen.
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Kredietrisico

Liquiditeitenbeheer
Liquiditeitenplanning
Rating
Derivaten

Renterisico
Renterisiconorm

Rentetypische
looptijd
Saldobeheer
Rentevisie
Solvabiliteitsratio

Treasuryfunctie

Uitzetting

Schatkistbankieren

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet
(tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.
Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.
Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid.
Rating geven de kredietwaardigheid van een bank aan.
Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten,
zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt
om renterisico’s te sturen en financieringskosten te minimaliseren.
Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten
van Baanbrekers door rentewijzigingen.
Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld van Baanbrekers dat bij de realisatie
niet mag worden overschreden.
Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis
van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker
van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding.
Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.
Toekomstverwachting over de renteontwikkeling;.
Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de Europese
Economische ruimte (lidstaten van de Europese Unie, uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het schuldpapier van een instelling kan
worden toegekend (bijvoorbeeld “De Nederlandse Bank”). Een solvabiliteitsratio van 0% (‘solvabiliteitsvrije status’) wordt toegekend aan het schuldpapier van een financiële instelling wanneer deze hiervoor geen reserves (0%)
behoeft aan te houden (bijvoorbeeld schatkistpapier uitgegeven door de
(centrale) overheden);
De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de
hieraan verbonden risico’s. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties:
risicobeheer, financiering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer.
Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.
Op 15 december 2013 is de Wet schatkistbankieren van kracht geworden.
Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te
houden. Tegelijkertijd met de wet is de ministeriële regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die regeling
is de rekening- courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft
met de Staat der Nederlanden.
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Intradaglimiet

De intradaglimiet geeft het maximale bedrag weer dat Baanbrekers per dag
van de schatkistbankieren werkrekening ten laste van de rekening-courant
bij de schatkist kan opnemen.

Artikel 2: Algemene Doelstelling van de treasuryfunctie
De treasuryfunctie van Baanbrekers dient tot:
1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van
de geldstromen en financiële posities;
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk
de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

2 Risicobeheer
Artikel 3: Uitgangspunten risicobeheer
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
1. Baanbrekers mag leningen of garanties uitsluitend uit hoofde van de “publieke taak” verstrekken. Het algemeen bestuur bepaalt de publieke taak. Hierbij wordt vooraf advies ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. De
lening dient tot een doel dat ondersteuning van Baanbrekers rechtvaardigt.
2. Baanbrekers kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het
lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd
middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
3. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Artikel 4: Renterisicobeheer
1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido.
2. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido.
3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de
liquiditeitenplanning.
4. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo
veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.
5. De rentevisie van Baanbrekers wordt jaarlijks opgesteld en opgenomen in de treasuryparagraaf van de begroting.
6. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en 4 van dit artikel streeft Baanbrekers naar spreiding in
de rentetypische looptijden van de leningen.
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Artikel 5 : Koersrisicobeheer
1. Doordat het uitzetten van financiële middelen alleen nog mogelijk is in de schatkist van het
Rijk komen geen koersrisico’s meer voor.
2. Het aan- en verkopen van aandelen geschiedt uitsluitend in het kader van de uitoefening van
de publieke taak.

Artikel 6: Kredietrisicobeheer
1. Doordat het uitzetten van middelen alleen nog mogelijk is in de schatkist van het Rijk doen
zich geen kredietrisico’s voor.
2. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk
zekerheden of garanties geëist.

Artikel 7: Intern liquiditeitsrisicobeheer
Baanbrekers beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een
liquiditeitenplanning.

Artikel 8: Valutarisicobeheer
Valutarisico’s worden in Baanbrekers uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te
gaan of te garanderen in euro’s.

3 Financiering
Artikel 9 : Financiering
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende
uitgangspunten:
1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke
taak.
2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair
de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken va n financieringen zijn onderhandse leningen;
4. Baanbrekers vraagt een offerte alvorens een financiering wordt aangetrokken. Een (telefonische) offerte wordt intern schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Langlopende uitzettingen
Door de invoering van het schatkistbankieren is Baanbrekers verplicht overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Daarnaast zijn er conform de Wet fido mogelijkheden tot onderling
uitlenen door decentrale overheden.

7

Artikel 11: Relatiebeheer
Baanbrekers beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
1.

2.

Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen,
verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht1
te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer.
Tussenpersonen dienen minimaal geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

4 Kasbeheer
Artikel 12: Geldstromenbeheer
Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:
1. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen van Baanbrekers op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.
2. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.

Artikel 13: Saldo- en liquiditeitenbeheer
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
1. Baanbrekers streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan Baanbrekers kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet overschreden.
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant.
4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar
zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s.

5 Administratieve organisatie en interne controle
Artikel 14: Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van
administratieve organisatie en interne controle:

1

Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.
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1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige
wijze schriftelijk vastgelegd.
2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd.
3. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste
voorwaarden:
a) iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vierogen-principe);
b) de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;
c) de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke
functionarissen.
4. Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen
naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot
het sluiten van de transacties.

6 Verantwoordelijkheden
Artikel 15: verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van Baanbrekers staan in onderstaande tabel gedefinieerd.

TABEL 1
Functie
Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Directeur
Interne auditor
Manager Bedrijfsvoering &
Control

Verantwoordelijkheden (o.g.v. mandaat/machtiging van het algemeen
bestuur)
 Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale
richtlijnen en limieten in het treasurystatuut;
 Het vaststellen van de treasuryparagraaf;
 Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
 Het uitvoeren van de niet aan het Dagelijks Bestuur gemandateerde
treasuryactiviteiten.
 Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
 Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het
gebied van treasury aan het Algemeen Bestuur .
 Het vaststellen van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
 Het afleggen van verantwoording aan het Dagelijks Bestuur.
 Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan de manger B&C.
 Het rapporteren aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur over de uitvoering van de treasurybeleid;
 Het voorbereiden en het doen van beleidsvoorstellen m.b.t treasury;
 Het opzetten van administratieve richtlijnen t.a.v. treasury;
9

TABEL 1
Functie

Managers/ budgethouders

Teamleider FSA

Medewerkers
FSA

Verantwoordelijkheden (o.g.v. mandaat/machtiging van het algemeen
bestuur)
 Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
 Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten
conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
 Het adviseren van de managers/budgethouders over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
 Het afleggen van verantwoording aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur.
 Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling FSA omtrent toekomstige uitgaven en
ontvangsten;
 Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van
de budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen.
 Het uitvoeren van de activiteiten m.b.t. de volgende deelfuncties: financieel risicobeheer, bedrijfsfinanciering (financiering, belegging, relatiebeheer
en kasbeheer);
 Het leveren van een bijdrage aan beleidsvoorstellen op treasury gebied;
 Het beheren van de geldstromen;
 Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
 Het autoriseren van betalingen aan crediteuren;
 Het autoriseren van het uitzetten van tijdelijke liquiditeitsoverschotten op
deposito;
 Het afleggen van verantwoording aan de manager B&C over de uitvoering
van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;
 Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens ten behoeve
van de rapportage aan het dagelijks en algemeen bestuur (liquiditeitenplanning);
 Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen incl. het uitzetten van
gelden op deposito.
 Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen, incl. het uitzetten van
gelden op deposito, in overleg met teamleider FSA;
 Het ter autorisatie aanbieden van girale betalingen aan teamleider FSA;
 Het beheren van de debiteuren en crediteuren;
 Het juist en volledig weergeven van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiele administratie;
 Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens ten behoeve
van de rapportage aan het dagelijks en Algemeen Bestuur (liquiditeitenplanning);
 Het afleggen van verantwoording aan de teamleider FSA over de uitvoering
van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
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TABEL 1
Functie
Betalingsfiatteur
De externe accountant

Verantwoordelijkheden (o.g.v. mandaat/machtiging van het algemeen
bestuur)
Het autoriseren van door de teamleider FSA voorgestelde transacties.
 Het in het kader van haar reguliere controle taak adviseren en controleren
omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut.

7 Bevoegdheden
Artikel 16: Bevoegdheden
In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.

TABEL 2
Omschrijving bevoegdheden

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via callgeld of deposito
2. Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Financiering en belegging
6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten
7. Het aantrekken van gelden via vaste of onderhandse leningen zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
8. Het uitzetten van gelden via (staats) obligaties zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
9. Het verstrekken van leningen aan derden
uit hoofde van de publieke taak
10. Het garanderen van gelden uit hoofde
van de publieke taak

Uitvoering

Autorisatie

(eerste handtekening)

(tweede handtekening)

Medewerker FSA belast
met treasury
Teamleider FSA

Teamleider FSA

Medewerker FSA

Teamleider FSA

Teamleider FSA
Manager B&C

Manager B&C
Directeur

Manager B&C
Manager B&C

Directeur
Directeur

Manager B&C

Directeur

Manager B&C

Directeur

Manager B&C

Directeur

Manager B&C
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8 Informatievoorziening
Artikel 17: informatievoorziening
Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen
informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:

TABEL 3
Informatie

Frequentie

Informatie-verstrekker

Informatie-ontvanger

1. Liquiditeitenplanning korte termijn.

Half jaarlijks

Manager B&C

Directeur/Algemeen
en Dagelijks Bestuur

2. a. Liquiditeitenplanning lange termijn;
b. Evaluatie treasury activiteiten in
Treasuryparagraaf van jaarrekening;
c. Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag;
d. Beleidsplannen treasury in
Treasuryparagraaf van begroting;
3. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
4. Informatieverstrekking aan derden (toezichthouder en CBS) zoals
genoemd in art. 8 Wet Fido

Jaarlijks

Manager B&C

Directeur/Algemeen
en Dagelijks Bestuur

Kwartaal/
incidenteel

Managers/budget
houders

Naar behoefte

Teamleider
FSA/manager
B&C/directeur

Medewerker en
teamleider FSA/
Directeur
Derden

9 Inwerkingtreding
Artikel 18: Inwerkingtreding.
1. Dit treasurystatuut treedt na bekendmaking in werking en vervangt het treasurystatuut
Baanbrekers datum 25 februari 2013, versie 1.0.
2. Dit statuut kan worden aangehaald onder de naam “treasurystatuut Baanbrekers”.
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Memorie van toelichting

In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid van Baanbrekers op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie (in artikel
2). Vervolgens geeft het Algemeen Bestuur in het statuut aan binnen welke richtlijnen en limieten de
doelstellingen dienen te worden gerealiseerd. Een richtlijn is een bindend voorschrift voor een handelswijze die gevolgd moet worden en een limiet is een type richtlijn die een uiterste grens aangeeft.
Een belangrijk deel van de limieten en richtlijnen is bepaald door de Wet fido. Middels de limieten en
richtlijnen wordt het “risicoprofiel” van Baanbrekers bepaald, waarbinnen de treasuryactiviteiten
dienen te worden uitgevoerd.
De treasury paragraaf in de begroting geeft de plannen voor de treasuryfunctie voor de komende jaren en in het bijzonder voor het eerstkomende jaar weer. Het bevat onder meer gegevens over de
algemene ontwikkelingen en de concrete beleidsplannen binnen de kaders van het statuut. Het gaat
hierbij vooral om de plannen voor het risicobeheer, de financiering van Baanbrekers (analyse financieringspositie, leningen- en garantieportefeuille en uitzettingsportefeuille) en het kasbeheer. Uit de
toelichting zal moeten blijken dat de plannen binnen de kaders van de Wet fido en het treasurystatuut blijven. De treasuryparagraaf in het jaarverslag geeft in het bijzonder een verschillenanalyse tussen de plannen zoals deze zijn opgenomen in de begroting en de realisatie in het verslagjaar.

Artikel 2

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van Baanbrekers
weergegeven, hieronder worden deze doelstellingen afzonderlijk toegelicht.

Artikel 2 lid 1

In de eerste plaats dient de treasury ervoor te zorgen dat Baanbrekers “duurzaam toegang heeft tot de financiële markten tegen acceptabele condities”. De
treasury dient te waarborgen dat Baanbrekers duurzaam in staat is de voor haar
activiteiten benodigde middelen aan te trekken c.q. haar overtollige middelen uit
te zetten op de financiële markten (bijv. bij banken). De condities die daar bij orden bedongen dienen, in het licht van de op het betreffende moment gebruikelijke condities, acceptabel (tenminste marktconform) te zijn.

Artikel 2 lid 2

Door haar activiteiten loopt Baanbrekers de volgende financiële risico’s: renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s.
Het is de taak van de treasury dergelijke risico’s zo veel mogelijk te beperken. In
de artikelen 4 tot en met 8 wordt aangegeven op welke wijze dit wordt gewaarborgd.

Artikel 2 lid 3

De derde doelstelling van de treasuryfunctie is het minimaliseren
van de kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. Deze
kosten bestaan o.a. uit rentekosten, provisies en kosten van het betalingsverkeer. Het is de taak van de treasury het beheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Artikel 2 lid 4

Baanbrekers streeft ernaar de renteresultaten te optimaliseren. Dit betekent dat
Baanbrekers geen middelen onbenut laat maar streeft naar zo hoog mogelijke
renteopbrengsten (c.q. zo laag mogelijk rentekosten) zonder dat daarbij overmatige risico’s worden gelopen. De prioriteiten van de treasuryfunctie liggen in
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eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico’s, de treasuryfunctie is immers géén winstgerichte afdeling (“profit center”). Binnen het acceptabele risicoprofiel, zoals vastgesteld in de Wet fido en dit treasurystatuut,
kan desondanks worden gestreefd naar optimalisatie van de renteresultaten.
Artikel 3 lid 1

De Wet fido geeft twee belangrijke beleidsmatige uitgangspunten
met bet rekking tot treasury. Dit betreft de “publieke taak” waarvoor leningen en
garanties dienen enerzijds en het prudente karakter van (overige) uitzettingen
anderzijds. Er wordt hierbij dus een specifiek onderscheid gemaakt tussen het
verstrekken van leningen “uit hoofde van de publieke taak” en het uitzetten
van middelen “uit hoofde van treasury”.
De wet stelt geen eisen aan het verstrekken van leningen en garanties uit hoofde
van de publieke taak. Wel wordt in de toelichting op de Wet fido het volgende
aangegeven: “Het Algemeen Bestuur bepaalt de publieke taak. De begroting en
de begrotingswijzigingen bepalen het budgettaire kader voor de uitoefening van
de publieke taak”. In dit licht is het dus niet de afdeling Financiën die het politieke besluit voor dergelijke garanties en leningen voorbereidt. Wel wordt geadviseerd dat het Algemeen Bestuur advies van de afdeling Financiën (in het licht
van haar expertise) inwint alvorens een beslissing te nemen t.a.v. het verstrekken
van leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak.
De afdeling Financiën adviseert over bijvoorbeeld financieringsvoorwaarden en
de implicaties va n de betreffende aanvraag voor de totale financiële positie van
Baanbrekers. Daarnaast is het van belang dat de afdeling Financiën de betreffende aanvraag opneemt in de liquiditeitenplanning.

Artikel 3 lid 2

Conform de Wet fido, dienen uitzettingen “uit hoofde van treasury” (zie toelichting artikel 3 lid 1) een prudent karakter te hebben. In de Wet fido en de bijbehorende ministeriële regelingen wordt het begrip “prudent” nader uitgewerkt. Het
aangaan van financiële transacties met als oogmerk die financiële waarden te
zijner tijd eventueel met winst te verkopen, is nadrukkelijk niet toegestaan (zie
artikel 2 lid 2 Wet fido en de memorie van toelichting op de Wet fido). Bankachtige activiteiten – het aantrekken en uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomen – zijn als gevolg van deze bepaling verboden. De richtlijnen
en limieten van dit treasurystatuut vallen binnen de kaders van de Wet fido.
De limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut zijn specifiek geformuleerd om
het prudente karakter van de uitzettingen uit hoofde van treasury te garanderen
en hebben derhalve géén betrekking op (eventueel) verstrekte leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak” van Baanbrekers.

Artikel 4 lid 1

Renterisicobeheer omvat het beperken van de invloed van (externe-) rentewijzigingen op de financiële resultaten van Baanbrekers. Een belangrijk uitgangspunt
van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van
openbare lichamen. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (met
een rentetypische looptijd tot één jaar) is in de Wet fido (evenals in de Wet filo)
de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. De kasgeldlimiet
wordt berekend als een percentage van het totaal van de jaarbegroting van
Baanbrekers bij aanvang van het jaar.
14

Artikel 4 lid 2

Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op de
vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door
het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De
renterisiconorm kan worden berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld.

Artikel 4 lid 3

Afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit
te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig respectievelijk beschikbaar zijn.

Artikel 4 lid 5

Een rentevisie is een toekomstverwachting over de rente ontwikkeling, op basis
waarvan een financierings- en beleggingsbeleid wordt gevoerd. Afhankelijk van
de (interne- of externe) ontwikkelingen zal Baanbrekers haar rentevisie
actualiseren. De rentevisie kan daarbij gebaseerd worden op de rentevisie van
enkele gezaghebbende financiële instellingen, zoals de huisbankier. Afstemming
van het beleid op de rentevisie betekent bijvoorbeeld het uitstellen van uitzettingen met een lange looptijd op het moment dat men een rentestijging
verwacht.

Artikel 4 lid 6

Door spreiding aan te brengen in de rentetypische looptijd van aangetrokken leningen wordt de invloed van een rentestijging op de renteresultaten gespreid
over meerdere jaren.

Artikel 7

Interne liquiditeitsrisico’s doen zich bijvoorbeeld voor wanneer Baanbrekers
gelden voor een bepaalde periode heeft uitgezet en gedurende de looptijd van
de uitzetting blijkt dat de gelden (onverwacht) nodig zijn voor het doen van een
investering. Dit kan tot gevolg hebben dat Baanbrekers tijdelijk een lening moet
aantrekken (wanneer de uitzettingen vast staan in bijvoorbeeld een deposito) ofwel tussentijds een uitzetting moet verkopen (bijvoorbeeld een obligatie). In
beide gevallen kan dit negatieve gevolgen hebben voor de financiële resultaten.
Ter beperking van dit risico baseert Baanbrekers haar financiële transacties op
een liquiditeitenplanning waarin de toekomstige inkomsten en uitgaven van de
gehele organisatie zijn gepland. In de praktijk is het opstellen van een betrouwbare en nauwkeurige liquiditeitenplanning niet eenvoudig. Dit heeft te
maken met de inherente onzekerheden die verbonden zijn aan de activiteiten
van Baanbrekers en de hieraan verbonden financiële gevolgen. Het is daarom
van groot belang dat de afdeling Financiën juist, tijdig en volledig wordt geïnformeerd door de overige afdelingen over de financiële gevolgen van hun
activiteiten.

Artikel 8

Dit betreft een ongewijzigde voortzetting van het beleid van Baanbrekers.
Valutarisico’s uit hoofde van operationele transacties ontstaan bijvoorbeeld op
het moment dat Baanbrekers een aankoop van goederen uit de Verenigde Staten
met dollars moet betalen.

Artikel 9 lid 1

Het aantrekken van gelden met als doel deze met winstoogmerk te beleggen is
door artikel 2 lid 2 van de Wet fido (zie ook memorie van toelichting op de Wet
fido) nadrukkelijk niet toegestaan.
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Artikel 9 lid 2
Artikel 9 lid 3?

Teneinde de renteresultaten te optimaliseren wordt zoveel mogelijk intern gefinancierd.
Onderhandse geldleningen zijn leningen waarbij de voorwaarden van de lening in
onderling overleg met de geldgevende partijkunnen worden vastgesteld. Een
Medium Term Note (MTN) is een verhandelbare schuldbekentenis aan toonder,
met een minimumlooptijd van twee jaar en een minimum- omvang van nominaal
€ 500.000. Deze maakt onderdeel uit van een MTN- programma. De term Commercial Paper staat voor verhandelbare schuldbekentenissen met een looptijd
korte r dan twee jaar, uitgegeven door niet-kredietinstellingen.

Artikel 9 lid 4

Deze richtlijn beoogt de marktconformiteit van financieringen te waarborgen,
voor bijv. te betalen rentepercentages, provisies, (boete-) clausules bij vervroegde aflossing etc. Middels het opvragen van meerdere offertes wordt bereikt
dat de gemeente een beter beeld heeft van de op dat moment gebruikelijke
tarieven en voorwaarden op de financiële markt en. Op basis daarvan kan een afgewogen keuze worden gemaakt.

Artikel 12 lid 1

Geldstromenbeheer omvat met name het zorgdragen voor een efficiënt betalingsverkeer. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld op elkaar worden afgestemd
door een betalingsdatum af te stemmen op bepaalde verwachte ontvangsten.
Hiermee wordt voorkomen dat Baanbrekers tijdelijk middelen aan moet trekken
(c.q. middelen aan haar uitzettingenportefeuille moet onttrekken) teneinde de
betreffende betaling (tijdelijk) te financieren.

Artikel 12 lid 2

Het laten uitvoeren van het betalingsverkeer door één bank heeft als voordeel
dat er geen kosten hoeven te worden gemaakt om gelden tussen verschillende
banken over te boeken.

Artikel 13 lid 1

Het saldo en liquiditeitenbeheer betreft het beheer van de dagelijkse saldi op de
rekeningen (-courant) van Baanbrekers. Teneinde de noodzaak tot het doen van
interne overboekingen te beperken, worden verschillende rekeningen die Baanbrekers bij één bank aanhoudt opgenomen in een rentecompensatiecircuit. Dit
is een systeem waarbij de (valutaire) debet en creditsaldi van alle rekeningen van
een organisatie worden samengevoegd tot één gecombineerd saldo, waarover
de rente wordt berekend.

Artikel 13 lid 3

In dit lid worden limitatief de mogelijke korte termijn financieringsinstrumenten
benoemd. De term daggeld (ook wel callgeld genoemd) staat voor een opgenomen of uitgezette lening voor onbepaalde tijd die dagelijks gewijzigd kan worden.
Kasgeldleningen zijn niet verhandelbare leningen voor een vast bedrag en een
vaste periode (maximaal 2 jaar) en tegen een vast rentepercentage.
Kredietlimiet op de rekening courant betreft de mogelijkheid debet (“rood”) te
staan op de rekening courant.

Artikel 14

Bij de treasuryfunctie zijn veel personen en organen betrokken. Het statuut legt
expliciet het delegatie- en mandateringspatroon vast, in casu welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de betrokken partijen hebben. Met het
oog op de omvang van de transacties en de hiermee samenhangende
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risico’s, zijn in dit artikel een aantal specifieke uitgangspunten opgenomen teneinde een transparante functiescheiding aan te brengen tussen beleidsbepaling
en de uitvoering en tussen de administratie en controle op financiële transacties.
Artikel 15

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen die binnen
Baanbrekers betrokken zijn bij de treasuryactiviteiten zijn in artikel 15 respectievelijk artikel 16 beschreven. De toekenning van de genoemde functies en
bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan functies en/of functionarissen vindt plaats via de hiertoe dienende documenten (mandaten, besluiten e.d.).

Artikel 16

De eindverantwoordelijkheid voor het treasurybeleid ligt primair bij het Algemeen Bestuur teneinde niet onnodig te worden belast met het dagelijkse treasurybeheer draagt het Algemeen Bestuur een deel van haar bevoegdheden over
aan de organisatie. De praktische uitvoering van het beleid heeft dus
vooral op het functionarissenniveau in de organisatie plaats, wat als voordeel
heeft dat er slagvaardiger kan worden geopereerd. Bij de toewijzing van
bevoegdheden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereiste functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle.

Artikel 17

De tabel in dit artikel geeft weer op welke wijze de
informatievoorziening wordt gewaarborgd voor:
operationele, informatie (punt 1 en 2), beleidsmatige informatie (punt 3) en
verantwoordingsinformatie (punt 4 t/m 7).
Het verstrekken van juiste, tijdige, volledige en relevante verantwoordingsinformatie moet gerekend worden tot de belangrijkste voorwaarden voor het
kunnen beheersen van de financiële en interne risico’s van Baanbrekers.
Afdelingen dienen “incidenteel” informatie te verschaffen op de momenten
waarop zich significante wijzigingen voordoen in hun verwachtingen omtrent tijdstip of omvang van toekomstige betalingen of ontvangsten (bijv. bij uitstel van
een grote investering).
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Onderwerp: 2de wijziging van de bijlagen mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers
behorende bij het directiestatuut Baanbrekers
> Wat willen we bereiken?
De bij het directiestatuut Baanbrekers (d.d. 28 januari 2013) behorende bijlagen betreffen de
volgende rubrieken:
A. Algemene aangelegenheden
B. Financiële aangelegenheden
C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ, en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s)
D. Uitvoering Wet inburgering
E. Uitvoering personele aangelegenheden
Het is noodzakelijk deze rubrieken up to date te houden. Daarom zijn deze bijlagen opnieuw
bekeken.
Opgemerkt wordt dat een nieuwe actualisatie van deze rubrieken zal plaatsvinden in de loop van het
volgende jaar. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar de mogelijkheid om met name zaken
m.b.t. de personele aangelegenheden lager in de lijn te gaan neerleggen (niveau teamleider). In de
komende periode wordt hiervoor de voorbereiding getroffen.
> Wat gaan we doen?
De bijlagen A tot en met E zijn daar waar nodig geactualiseerd of aangepast. Dit betreffen in staccato
de volgende wijzigingen c.q. aanpassingen of toevoegingen:
A. Algemene aangelegenheden
 A3: dit item is toegevoegd als gevolg van de Wet op de Datalekken en het moeten melden
van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 A4: toegekend is een ondermandaat aan de teamleider IB i.v.m de klachtafhandeling die
verband houden met de kwaliteit;
 A12: dit item is toegevoegd als gevolg van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens
en het beheer van deze gegevens;
 A14: dit item is toegevoegd omdat Baanbrekers steeds meer te maken krijgt met verzoeken
in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
B. Financiële aangelegenheden
 B1: er is een ondervolmacht toegekend aan de teamleider FSA, omdat men in de praktijk als
zodanig wil gaan werken;
 B3: bedrag is van € 2.000,- verhoogd naar € 10.000,- conform het Activabeleid van
Baanbrekers;
 B7 en B11: toegevoegd is dat het opstellen van de concept begroting, begrotingswijzigingen,
jaarrekening, inwinnen van kredietinformatie etc. vindt in overleg plaats met de manager
B&C;
 B18: toegevoegd is de machtiging aan de directeur, manager B&C en teamleider FSA tot het
doen van de uitbetaling van lonen en salarissen binnen de organisatie van Baanbrekers.
C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s)
 In rubriek C Wwb overal vervangen door PW;
 C3: er is in ondermandaat toegekend aan de functie van teamleider ondersteuning;
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 C14: is het bedrag inzake borgstelling vanaf €5000,- tot € 10.000,- vervangen door een
bedrag inzake borgstelling tot €10.000,-. Tevens heeft de kwaliteitsmedewerker hiervoor een
ondermandaat gekregen;
 C24: hiervoor is tevens een ondermachtiging toegekend aan de inkomensconsulten zodat
deze in de praktijk ook deze informatie kan gaan verstrekken.
D. Uitvoering Wet inburgering
 Onderdeel D is nu “Uitvoering Wet inburgering” geworden i.p.v. “Uitvoering Wet inburgering
en Wet Kinderopvang”.
e. Uitvoering personele aangelegenheden
 Bij rubriek E is er voor gekozen om bij een groot aantal items de teamleider P&O een
ondermandaat of ondervolmacht te geven. In de praktijk betekent dit dat deze zaken nog
steeds getekend worden door de manager, maar indien de manager niet aanwezig is dit
getekend kan worden door de teamleider P&O. De rol van de P&O adviseur is daarnaast
duidelijker een adviserende rol geworden;
 Item E28 voorziet in de wijziging die heeft plaatsgevonden door de toevoeging van hoofdstuk
3 in de CAR-UWO, waardoor de bezoldigingsverordening van de ambtenaren is komen te
vervallen;
 Bij het onderdeel ambtelijke medewerkers zijn i.v.m. de wijzigingen die in de gemeentelijke
CAR-UWO hebben plaatsgevonden de items E31 en E32 toegevoegd, respectievelijk het van
werk naar werk traject (hoofdstuk 10d CAR-UWO) en het Individueel Keuzebudget (IKB).
 Bij het onderdeel Wsw-medewerkers zijn de items “besluiten in het kader van de
voorrangsgarantie” (oude E34) (na regulier BW werken binnen 3 jaar met voorrang terug) en
“besluiten in het kader van het wachtlijstbeheer” (oude E39) verdwenen, omdat dit met het
verdwijnen van de Wsw niet meer aan de orde is.
 Toegevoegd is het item “aanvraag in het kader van Sw-herindicaties”.

Voorstel:
1. Het besluit tot 2de wijziging van de bijlagen mandaat-, machtiging- en volmachtregister
Baanbrekers behorende bij het directiestatuut Baanbrekers vast te stellen.
Dagtekening, 1 juli 2016
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

A. Algemene aangelegenheden
A1

directeur

managers

DB

machtiging directeur

managers

DB

machtiging directeur

Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet
Openbaarheid van bestuur.
Het melden van werkprocessen bij het college bescherming
persoonsgegevens.
Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

DB

Besluiten n.a.v. de klachtafhandeling m.u.v. formele klachten
waarop de geschilbeslechtingsregelingen of andere
verordeningen/klachtregelingen van toepassing zijn.
Besluiten tot het sluiten en royeren van verzekeringsovereenkomsten.

DB

mandaat

AB

volmacht

A6

Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de
bewaring en het beheer van de archiefbescheiden en
archiefruimten.

DB

volmacht

A7

Het beslissen omtrent het overbrengen van archiefbescheiden
naar de archiefbewaarplaats
Besluiten i.v.m. het beheer en onderhoud van eigendommen van
Baanbrekers.

DB

volmacht

Besluiten tot het aangaan van re-integratie en activeringsovereenkomsten en werkzaamheden, alles in de ruimste zin des
woords.
in relatie tot cliënten

AB

A2
A3
A4

A5

A8

A9

-

A10

AB

mandaat

teamleider inkomen

manager
bedrijfsvoering &
control
managers
teamleider IB i.v.m.
directeur
kwaliteitsklachtafhandeling

na advisering van teamleider
IB, teamleider I&A en jurist

manager
jurist
bedrijfsvoering &
control
medewerker archief
directeur managers
en verantwoordelijk
medewerker van de
afdeling
nee
directeur

na overleg met desbetreffende
manager en na advies jurist.

directeur

machtiging directeur

Volmacht

jurist

evt. na advies jurist

conform de archief-verordening
en het besluit informatiebeheer
archief.

manager
hoofd technische
bedrijfsvoering & dienst
control

binnen de kaders van de
begroting.

manager reintegratie &
participatie

na advies werkmakelaars

directeur

in relatie tot medewerkers

Vaststellen van algemene voorwaarden

2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2016

AB

volmacht

manager
bedrijfsvoering &
control
nee
directeur

na advies P&O

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

A11

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere
rechtspersonen:
binnen kaders van het (strategisch)beleidsplan
buiten kaders van het (strategisch) beleidsplan
Besluiten inzake de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
en beheer van en verwerking van persoonsgegevens

A12

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

DB
DB
DB

volmacht
nee
mandaat

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

directeur

nee

directeur

managers

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

binnen de kaders van het beleid
en evt. na advies jurist en
teamleiders IB en I&A

A13

Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van
informatie.

DB

machtiging directeur

managers

A14

Op verzoek informatie verstrekken o.b.v. de Wet Openbaarheid
van Bestuur (WOB)
Het vertegenwoordigen van de organisatie in de klachtprocedure
van de Nationale Ombudsman

DB

machtiging directeur

managers

DB

mandaat

directeur

managers

Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten
rechtsgedingen en bij arbitrage

DB

mandaat

directeur

managers

Medewerker bezwaar
en beroep
jurist
medewerker bezwaar
en beroep; jurist en
nader schriftelijk aan
te wijzen personen

directeur

managers

teamleider FSA

A15
A16

Specifieke bepalingen/
Instructies

medewerker bezwaar
en beroep
jurist
jurist

B. Financiële aangelegenheden
B1

B2

B3

Besluiten tot het aanschaffen (sluiten van overeenkomsten) van
voor het dagelijks functioneren van de dienst benodigde
roerende zaken (kopen, (ver)huren en leasen), niet zijnde
investeringen.
Besluiten tot huren en verhuren (sluiten van overeenkomsten)
van onroerende zaken.
A. tot maximaal € 250.000,B. vanaf € 250.000,Besluiten tot het doen van investeringen (duurzame zaken) met
een gezamenlijke aanschafwaarde van > € 10.000,- en max
drempelbedrag voor levering en diensten bij (Europees)
aanbesteden en binnen de (gewijzigde) begroting.

2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2016

AB

AB
AB
AB

volmacht

volmacht
nee
volmacht

directeur
directeur

Ad. A. nee

alleen indien en voorzover in
vastgestelde begroting
/bedrijfsplan hiervoor een
budget is toegekend.
binnen de kaders van de
vastgestelde
begroting/bedrijfsplan
Met inachtneming van het
inkoop- aanbestedingsbeleid en
in geval van een belangrijke
investering wordt advies aan de
OR gevraagd conform de WOR

Nr.

B4

B5

B6
B7

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Investeringen van meer dan het max drempelbedrag voor
levering en dienst bij Europees aanbesteden
Besluiten tot het treffen van maatregelen ter invordering van
achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van
procedures bij de rechter. Uitgezonderd vorderingen o.b.v. de
materiewetten zoals genoemd in de GR.
Het oninbaar verklaren en of afschrijven van vorderingen tot
maximaal € 75.000,- niet zijnde WWB vorderingen.
Vorderingen van meer dan € 75.000,Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden in
aangelegenheden Baanbrekers betreffende.
Het opstellen van de concept begroting, de concept
begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening/jaarverslag.
Het opstellen van het (concept) beleidsplan

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

AB
AB

AB

AB
AB

nee
volmacht

machtiging directeur

DB

machtiging directeur

A. Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met
gemeenten op basis van de begroting (voorschotten)
en jaarrekening (definitieve afrekening)

AB

Machtiging directeur

DB
DB

Machtiging directeur
Machtiging directeur

B11

B. en het afrekenen van subsidies.
Het verzorgen van opgaven en afdrachten sociale verzekeringen,
ziektekosten en belastingdienst en het verzorgen van
belastingaangiften.
Het aanpassen van kredietlimieten

DB

B12

Het inwinnen van kredietinformatie.

DB

B13

Het sluiten van overeenkomsten m.b.t. het verwerven van
opdrachten, inclusief het verrichten van alle (rechts)handelingen
en het vertegenwoordigen van Baanbrekers in het kader van
aanbestedingen.
Besluiten tot het afschrijven van incourante voorraden en het
afboeken van voorraadverschillen

AB

B9

B10

B14
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DB

na overleg met de betreffende
manager en de jurist

manager
bedrijfsvoering
&control

teamleider FSA

na overleg met de betreffende
manager

na overleg met manager
bedrijfsvoering & control

manager
bedrijfsvoering &
control

teamleider FSA

machtiging directeur

manager

teamleider FSA

machtiging directeur

managers

teamleider FSA

volmacht

Specifieke bepalingen/
Instructies

directeur

DB

B8

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

directeur

machtiging directeur

nee
volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

directeur

machtiging directeur

na overleg met manager
bedrijfsvoering e& control
na overleg met manager
bedrijfsvoering & control

managers

manager
bedrijfsvoering &
control

besluitvorming na overleg met
desbetreffende manager

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

B15

Het uitbrengen van offertes en vervolgens het besluiten tot het
AB
sluiten van overeenkomsten m.b.t. diensten, leveringen en
werken, inclusief het nemen van alle besluiten, en het verrichten
van alle handelingen in het kader van (Europese) aanbestedingen,
exclusief het nemen van besluiten tot bezwaar en beroep.

B16

Besluiten tot het vaststellen van budgetten binnen de begroting

AB

volmacht

B17

Besluiten tot het aangaan van financieringsovereenkomsten en
uitzetten en aantrekken van geld tot een bedrag van
€ 2.500.000,- per jaar.
Besluiten tot het doen van uitbetaling van lonen en salarissen en
bijbehorende emolumenten etc.

AB

machtiging

DB

machtiging directeur

B18
B19

B20

Het verstrekken van inlichtingen en (statistische) gegevens voor
vervulling en toezicht op de uitvoering van de materiewetten
zoals genoemd in de GR.
Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet
Normering Topinkomens.
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Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

DB

DB

volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

directeur managers

manager
bedrijfsvoering &
control
nee
directeur

directeur

manager
bedrijfsvoering &
control
manager
machtiging directeur
bedrijfsvoering &
control

teamleider FSA

manager
bedrijfsvoering &
control

teamleider FSA

machtiging directeur

Binnen de kaders van de
wetgeving

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s)
C1
Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 voor zover het doelmatigheid
betreft, uitgezonderd het verlenen van volledige arbeids- en reintegratieontheffingen.
C2
Het nemen van besluiten met betrekking tot het ontheffen van
volledige arbeids- en re-integratieverplichtingen.

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

werkmakelaar en
kwaliteitsmedewerker

DB

mandaat

directeur

manager reintegratie &
participatie

DB

mandaat

directeur

manager reintegratie &
participatie

mandaat

directeur

manager reintegratie &
participatie

C3

Het toepassen van de Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en
Bbz 2004.

DB

C4

Betalingsopdrachten als gevolg van re-integratieopdrachten,
-activiteiten

DB

C5

Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 met inbegrip van herzien,
intrekken en terugvorderingen van lopende uitkeringen.

DB

manager reintegratie &
participatie
directeur manager reintegratie&
participatie

machtiging directeur
mandaat

manager
inkomensondersteuning

C6

Het nemen van besluiten m.b.t. kredietverstrekking Bbz 2004:
A. tot € 10.000,B. vanaf € 10.000,- tot € 50.000,-

C. vanaf € 50.000,C7

Het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten PW, IOAW,
IOAZ en het Bbz 2004.
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DB

DB
DB

mandaat

mandaat
mandaat

Specifieke bepalingen/
Instructies

werkmakelaar
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
teamleider ondersteuning
inkomensconsulent
werkmakelaar

werkmakelaar (art. 9, 9A, 10 en
18 PW)
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
inkomensconsulent
medewerker terugvordering &
verhaal

directeur Ja, ad A en ad B,

Ja, ad A kwaliteitsmedewerker

directeur Nee, ad C
directeur manager re-

teamleider inkomen

manager
inkomensondersteuning

integratie&
participatie

binnen budgettaire
en kwantitatieve
afspraken
waar nodig op basis
van
deskundigenadvies
m.b.t. sociaal
(medische)
aangelegenheden.
voor zover het
doelmatigheid betreft

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

manager
inkomensondersteuning

C8

Het verstrekken van wettelijke voorschotten PW en het Bbz 2004.

DB

mandaat

directeur

inkomensconsulent
manager
inkomensonder teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker
steuning

C9

Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van
bijzondere bijstand op producten die vooraf als zodanig zijn
geselecteerd.
Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:
a. incidentele bijzondere bijstand tot maximaal €1500,(per draagkrachtjaar)
b. periodieke bijzondere bijstand tot € 5000,- per
draagkrachtjaar
Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:
a. incidentele bijzondere bijstand voor een bedrag € 1500 tot €
10.000,- (per draagkrachtjaar).
b. periodieke bijzondere bijstand vanaf € 5000,- tot €10.000,Voorwaarde: op voorstel van de inkomensconsulent.
Het nemen van besluiten tot toekenning van (bijzondere) bijstand
a. vanaf € 10.000,b. met een sterk individueel karakter of te verwachten
precedentwerking.
Het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal
€ 5000,-.

DB

mandaat

directeur

manager
inkomensondersteuning

teamleider inkomen
(ass) inkomens-consulent
kwaliteitsmedewerker

DB

mandaat

directeur

manager
inkomensondersteuning

teamleider inkomen
inkomensconsulent
kwaliteitsmedewerker

DB

mandaat

directeur

manager
inkomensondersteuning

teamleider inkomen

DB

mandaat

directeur

manager
inkomensondersteuning

DB

mandaat

directeur

C14

Het nemen van besluiten inzake borgstelling voor een bedrag tot
€ 10.000.

DB

mandaat

C15

Het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 10.000.

DB

mandaat

directeur

C16

Het nemen van besluiten, voortvloeiend uit te verwachten
precedentwerking inclusief onvoorzienbare omstandigheden.

DB

mandaat

directeur

C10

C11

C12

C13
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manager
inkomensondersteuning
manager
directeur
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

op voorstel van de
teamleider inkomen

inkomensconsulent
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker

op voorstel van de
inkomensconsulent
op voorstel van
teamleider inkomen
op voorstel van
teamleider inkomen.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

C17

Het nemen van besluiten over de inkoop van producten
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de
reguliere inkoop tot € 1.500,-

DB

alsmede het inkopen van die producten.
Het nemen van besluiten over de inkoop van producten
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de
reguliere inkoop vanaf een bedrag van €1.500,- ;

DB
DB

C18

alsmede het inkopen van die producten.
C19

C20

Het toelichten van besluitvorming bij bezwaarprocedures
voortvloeiend uit de uitoefening van de gemandateerde
bevoegdheden.
Op verzoek van rechtbank verstrekken van informatie op
ingediende beroepschriften (incl. verweerschrift, repliek en
dupliek) alsmede het op verzoek van de rechtbank meewerken
aan mediation tijdens de mondelinge behandeling van het
beroepschrift.

C21
Het instellen van hoger beroep inzake PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004.
C22
Doen van verzet (art. 8:55 Awb).
C23
Het nemen van besluiten mbt het instellen van verhaal in en
buiten rechte van bijstand.
C24

Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige expartners van (PW-) bijstandsklanten.

2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2016

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

mandaat

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

werkmakelaar

directeur
manager reintegratie &
participatie

volmacht
mandaat

directeur
directeur manager re-

werkmakelaar
op voorstel van de
werkmakelaar

integratie &
participatie

DB
Voorzitter

volmacht directeur
machtiging directeur

DB

machtiging directeur

Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
DB

mandaat

directeur

mandaat

directeur

mandaat

directeur

machtiging directeur

manager reintegratie &
participatie
manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

inkomensconsulent
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker
werkmakelaar

manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

medewerker bezwaar en beroep

manager
inkomensondersteuning

medewerker bezwaar/beroep
teamleider inkomen

medewerker bezwaar en beroep

medewerker terugvordering
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
medewerker terugvordering
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
inkomensconsulent

Nr.

C25
C26

C27

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in gerechtelijke
verhaalsprocedures.
Het nemen van besluiten met betrekking tot het herzien,
intrekken en terugvorderen van uitkeringen van personen zonder
een periodieke uitkering.
Het nemen van besluiten met betrekking tot het opleggen van
een bestuurlijke boete.

C28

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Voorzitter

machtiging directeur manager

DB

mandaat

inkomensondersteuning
directeur manager
inkomensondersteuning

DB

mandaat

directeur

DB

mandaat

directeur

a. Het invorderen van ten onrechte verstrekte of betaalde
uitkering dan wel een bestuurlijke boete alsmede het treffen van
betalingsregelingen met betrekking tot deze vorderingen.

b. Het invorderen van verhaalsvorderingen
C29

DB
DB

DB

mandaat

directeur

C31

Het buiten invordering stellen van vorderingen vanaf € 1.200.

DB

mandaat

directeur

C32

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,
voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de PW,
IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals:
 vestiging krediethypotheek
 vestiging hypotheek (Bbz)
 vestiging pandrecht.

DB

volmacht

directeur
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manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

mandaat

Het vertegenwoordigen van de organisatie in alle
buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de
terugvorderingsbepalingen voortvloeiende uit of samenhangend
met de PW, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en onverschuldigde
betalingen.
Het buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag
van maximaal € 1.200.

C30

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

machtiging directeur

manager
inkomensondersteuning

manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

medewerker terugvordering
teamleider inkomen
medewerker terugvordering
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker
inkomensconsulent
boeteambtenaar
kwaliteitsmedewerker
teamleider inkomen
Ad. a.
medewerker terugvordering
teamleider inkomen
inkomensconsulent
kwaliteitsmedewerker

Ad. b.
medewerker terugvordering
medewerker terugvordering
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker

teamleider inkomen

op voorstel van
teamleider inkomen
op voorstel van de
inkomensconsulent

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

C33

Het doen van aangifte van vermeende steunfraude conform de
‘Frauderichtlijn’.

DB

C34

Het verrichten van uitvoeringshandelingen als gevolg van aangifte
van vermeende steunfraude.
Het wijzigen van de uitvoeringsrichtlijnen handboek Grip op de
Participatiewet.
Het doen uitgaan van aanmaningen in het kader van
terugvordering en verhaal.

DB

machtiging directeur

fraudepreventie medewerker

DB

machtiging directeur

beleidsadviseur
kwaliteitsmedewerker

DB

Machtiging directeur

teamleider inkomen
medewerker
uitkeringsadministratie

C35
C36

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

mandaat

directeur

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

manager
inkomensondersteuning

teamleider inkomen

D. Uitvoering Wet inburgering
D1

Uitvoering van de informerende, handhavende en faciliterende
activiteiten, en het treffen van een betalingsregeling,
voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomsten Wi.

DB

mandaat

directeur

D2

Het ondersteunen en adviseren ten aanzien van bezwaarschriften
zoals overeengekomen bij uitvoeringsovereenkomsten als
bedoeld in dit hoofdstuk.

DB

machtiging

directeur
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manager reintegratie&
participatie
manager
inkomensondersteuning
manager
inkomensondersteuning

werkmakelaar
teamleider inkomen
kwaliteitsmedewerker

medewerker bezwaar
en beroep
teamleider inkomen

Specifieke bepalingen/
Instructies

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

E. Uitvoering personele aangelegenheden
Algemeen
E1

Besluiten tot het openstellen van een vacature(s)

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O
P&O adviseur

E2

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/
opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste
aanstellingen en arbeidsovereenkomsten en overige
overeenkomsten, zoals detacherings-, stage-overeenkomsten e.d.
m.b.t. personeel, behoudens deze van de directeur.
Besluiten tot het aangaan, verlengen of opzeggen/
beëindigen/verlenen van ontslag in relatie tot de
arbeidsovereenkomst of aanstelling of
detacheringsovereenkomst van de directeur.
Besluiten tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de
directeur.
Besluiten in het kader van de aanpassing of feitelijke vaststelling
van de arbeidsduur en werktijden.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

AB

nee

na advies teamleider P&O

DB

nee

na advies teamleider P&O

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

E3

E4
E5

E6

Besluiten tot het toekennen of weigeren van toeslagen/
vergoedingen/periodieken op basis van lokaal vastgestelde
regelingen die op alle medewerkers in dienst van de organisatie
van toepassing zijn, zoals dienstkilometerregeling,
studiefaciliteitenregeling, gratificatieregeling etc.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

E7

Besluiten in het kader van promotie/bevordering of demotie.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2016

na afstemming door
desbetreffende manager in het
managementteam
na advies P&O adviseur

na advies P&O en binnen de
kaders van de wet, de
rechtspositieregelingen en/of
de vastgestelde locale
regelingen
na advies P&O en binnen de
kaders van de wet,
rechtspositieregeling en/of de
vastgestelde locale regelingen;
na advies P&O adviseur; m.b.t
gratificaties na overleg in
managementteam
na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de vastgestelde locale
regelingen;
na advies P&O adviseur

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

E8

Besluiten n.a.v. een formele klacht of bezwaar m.b.t. personele
aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling
Baanbrekers of de BezwarenAdviescommissie (BAC) van
toepassing is.
Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of beschrijvingen van medewerkers anders dan MT-leden.

DB

mandaat
volmacht

directeur

nee

na advies van de
desbetreffende commissie
waarin de klacht c.q. het
bezwaar is behandeld.

DB

mandaat
volmacht

directeur

nee

Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of beschrijvingen van directeur en MT-leden.
Besluiten inzake het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van
salaris c.q. loon aan de medewerker.

DB

nee

o.b.v. vastgestelde
functiewaarderingssystematiek
of procedureregeling
o.b.v. vastgestelde
functiewaarderingssystematiek

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

E12

Besluiten inzake het vaststellen van (voorlopige) beoordeling,
functionering, ontwikkelplannen (RGA) en opleiding, behoudens
de directeur.

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

E13

Besluiten inzake beoordeling, functionering, ontwikkelplannen
(RGA) en opleiding van directeur.

DB

nee

E14

Besluiten m.b.t. toekennen of weigeren van alle vormen van
verlof (betaald en onbetaald).
Besluiten m.b.t. afbouw van verlofstuwmeren; meenemen van
verlof naar een volgend jaar; het omzetten van overwerkuren in
verlof of in geld etc.
Besluiten in het kader van uitwisselen van arbeidsvoorwaarden.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

E9
E10
E11

E15
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Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de vastgestelde locale
regelingen;
na advies P&O adviseur/jurist
na advies P&O en binnen de
kaders van
rechtspositieregelingen en/of
de vastgestelde locale
regelingen;
na advies P&O adviseur
binnen de kaders van
rechtspositieregelingen en/of
de vastgestelde locale
regelingen;
na advies teamleider P&O
na advies P&O en binnen de
kaders van rechtspositieregeling
en/of de vastgestelde locale
regeling;
na advies P&O adviseur
na advies P&O en binnen de
kaders van rechtspositieregeling
en/of de vastgestelde locale
regeling;
na advies P&O adviseur

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

E16

Besluiten tot het vaststellen van de werktijdenregeling.

DB

mandaat
volmacht

directeur

E17

Besluiten in het kader van het opleggen van disciplinaire
maatregelen.
Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling (m.u.v.
de directeur).
Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling van de
directeur.
Besluiten tot herplaatsing of het tijdelijk belasten met andere
werkzaamheden of een andere functie van de medewerker en op
andere tijden en/of plaatsen of bij een andere werkgever/inlener.

DB

mandaat
volmacht

directeur

manager
bedrijfsvoering &
control
managers

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

AB

nee

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O
P&O adviseur

na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de locale regelingen

teamleider P&O

na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de locale regelingen;
na advies P&O adviseur
na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de locale regelingen.
na advies P&O en/of teamleider
IB

E18
E19
E20

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

na instemming van de OR

teamleider P&O
jurist

na advies P&O en bij disciplinair
ontslag na advies jurist

teamleider P&O
jurist

na advies P&O en jurist
na advies jurist en teamleider
P&O

E21

Besluiten tot het weigeren of verlenen van toestemming om
nevenactiviteiten uit te voeren.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

E22

Besluiten in het kader van ongeschiktheid/re-integratie bij ziekte
of gebrek, het ziekteverzuimbeleid en het ARBO-beleid.

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O
P&O adviseur

E23

Het verschaffen van de benodigde personele, instrumentele en
ruimte voorzieningen aan de medewerker, o.a. persoonlijke
beschermingsmiddelen, ergonomische bedrijfsmiddelen etc.
Besluiten in het kader van vergoeding of verhaal van de schade
van de medewerker.
Besluiten in het kader van (pre-)pensioenregelingen.

DB

volmacht

direcetur

managers

teamleider P&O

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O
jurist

besluitvorming na overleg met
jurist en P&O adviseur

DB

mandaat
volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

Besluiten op verzoeken tot inzage of correctie van gegevens
opgenomen in een (geautomatiseerde) persoonsregistratie.
Besluiten tot het verstrekken van een loon- of salarisvoorschot.

DB

volmacht

directeur

managers

teamleider P&O

na advies P&O en binnen de
kaders van desbetreffende
pensioenregelingen.
na advies P&O adviseur

DB

mandaat
volmacht

directeur

manager
bedrijfsvoering &
control

teamleider FSA

na advies P&O adviseur

E24
E25
E26
E27
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

Ambtelijke medewerkers
E28

E29

E30

E31
E32
E33
E34

Besluiten tot het toekennen of weigeren van
toeslagen/vergoedingen/periodieken op basis van Hoofdstuk 3
van de CAR-UWO.
Besluiten in het kader van de FPU-gemeenten of de nieuwe
seniorenmaatregelen o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk
5A).
Besluiten in het kader van de bovenwettelijke
werkloosheidsuitkering o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk
10A).
Besluiten in het kader van “van werk naar werk” trajecten
(hoofdstuk 10d)
Besluiten in het kader van het individueel keuzebudget (IKB)

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

na advies P&O adviseur

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

Na advies P&O adviseur

DB

mandaat

Loyalis

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

na advies P&O adviseur

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

na advies P&O adviseur

Besluiten in het kader van de suppletieregeling o.b.v. de
rechtspositieregeling (hoofdstuk 11A).
Besluiten in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling
o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 6A).

DB

mandaat

UWV

DB

mandaat

directeur

managers

teamleider P&O

na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregelingen en/of
de locale regelingen

teamleider P&O

na advies P&O en binnen de
kaders van de
rechtspositieregeling
binnen de kaders van de wet en
locaal vastgestelde regels;
na advies P&O adviseur en
jurist
In overleg met Wswmedewerker
na advies P&O adviseur

Wsw medewerkers
E35

Besluiten in het kader van de seniorenregelingen.

DB

volmacht

directeur

managers

E36

Besluiten m.b.t. het intrekken (evt. op eigen verzoek) van
(her)indicaties.

DB

volmacht

directeur

nee

E37

Aanvraag in het kader van Sw-herindicaties

DB

volmacht

directeur

manager

E38

Besluiten in het kader van overgang medewerkers naar
Baanbrekers, woonachtig in werkgebied Baanbrekers, maar
werkzaam bij een ander (Sw-) bedrijf.

DB

volmacht

directeur

manager
bedrijfsvoering&
control
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P&O adviseur
teamleider P&O

Nr.

Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

E39

Besluiten tot het toekennen van een tegemoetkoming in
bijzondere omstandigheden werk gerelateerd.

E40

Besluiten tot het vaststellen van het uitvoeringsbeleid inzake het
verstrekken van subsidies en het vaststellen van subsidies in het
kader van begeleid werken, alsmede het besluiten tot het
aangaan van (dienstverlenings-) overeenkomsten met evt.
begeleidingsorganisaties.
Besluiten in het kader van de Verordening persoonsgebonden
budget begeleid werken Wsw of diens rechtsopvolger.
Voorwaarde: conform het mandaatbesluit van de colleges van de
desbetreffende gemeenten en de uitvoeringsovereenkomst.

E41

Bevoegd Mandaat,
Directeur
orgaan
Machtiging of
Volmacht

Ondermandaat,
ondervolmacht en
ondermachtiging

DB

volmacht

directeur

nee

DB

mandaat

directeur

manager
werkbedrijf en
manager reintegratie&
participatie

DB

mandaat

directeur

manager
werkbedrijf en
manager reintegratie&
participatie

Verdere ondermandatering etc. aan
overige functionarissen

Specifieke bepalingen/
Instructies

na advisering van de hiervoor
ingestelde commissie

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2016

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 20 mei 2016
Het dagelijks bestuur,
De voorzitter,

de secretaris

W.J.J. Ligtenberg

A.E.W. van Limpt

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 11 juli 2016
Het algemeen bestuur,
De voorzitter

de secretaris

W.J.J. Ligtenberg

A.E.W. van Limpt
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Aldus vastgesteld door de voorzitter op 20 mei 2016

W.J.J. Ligtenberg

Aldus vastgesteld door de directeur op 11 juli 2016

A.E.W. van Limpt

Behandeling in:

DB van 1 juli 2016

AB van 11 juli 2016

Onderwerp: Vennootschapsbelasting
Steller: drs. E. L.J. Hendrich MMO

Voorstel:

U wordt voorgesteld:
 In te stemmen met het -in overleg met Baanbrekers tot stand gekomenadvies van Deloitte, m.b.t. het vervolg op de positiebepaling van de GR en
RueLong B.V. inzake de Vpb.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:
A.E.W. van Limpt M.C.M.
secretaris

W.J.J. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Extern:
Klantenparticipatie:

n.v.t.

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Colleges / raden
Gemeentepagina
Gemeente(n) :
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Verwerkt door:

Datum:
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Onderwerp: Vennootschapsbelasting
Toelichting
Bijgaand het advies van Deloitte aangaande de positie en verdere positiebepaling van de GR
Baanbrekers en RueLong B.V. inzake de Vennootschapsbelastingplicht, per 1 januari jongstleden.
Deze notitie is tot stand gekomen na intensief overleg tussen Deloitte en Baanbrekers, waarbij door
beide partijen kennis en informatie is ingebracht.
Zo wordt nauwgezet gevolgd wat er landelijk plaats vindt; wat de uitkomsten zijn van overleg tussen
de brancheorganisaties (Cedris en Divosa) en het BBO (Bureau Belastingplicht
Overheidsondernemingen.) Tevens worden de ontwikkelingen gevolgd bij collega SW-bedrijven.
Aanleiding is de wetswijziging waardoor publiekrechtelijke rechtspersonen per 1 januari 2016
vennootschapsbelastingplichtig worden, indien en voor zover zij een fiscale onderneming drijven.
Samengevat neemt Deloitte de volgende standpunten in:
- De SW-vrijstelling (art. 5.1.c Vpb) is ook voor re-integratie-activiteiten van toepassing (zou
moeten zijn);
- De GR Baanbrekers voldoet op dit moment nog aan het 90% criterium (zie nuancering
verder, onder N.B.), maar RueLong B.V. niet meer;
- De GR Baanbrekers dient voor de Vpb als één geheel bekeken en beoordeeld te worden;
- Er is een serieuze optie om de GR Baanbrekers aan te passen, waarbij eventuele toekomstige
overschotten terugvloeien aan de gemeenten waardoor er geen Vpb verplichting ontstaat.
N.B.: in de notitie zijn een aantal rekensommen opgenomen om te bepalen in hoeverre de SWvrijstelling met het 90% criterium van toepassing is. Daarbij dient nadrukkelijk te worden opgemerkt
dat deze op een aantal onderdelen, ook wat Baanbrekers betreft, nog zeer discutabel is. Dit betreft
o.a. de labelling van het materieel werkgeverschap bij interne en externe detachering. Maar ook de
(fictieve) scheiding in personeelsaantallen van voor en na de fusie. Daarnaast zal ten slotte ook de
Belastingdienst zich hierin moeten kunnen vinden.
Verder wordt op pagina 9 onder 2) bedoeld: dat Baanbrekers de komende periode meer (dure)
inhuur wil vervangen voor eigen personeel. En dat dit een negatief effect op het 90% criterium kan
hebben.
Tot slot is het van belang om notie te nemen van de opmerking van Deloitte op pagina 11, dat “de
standpunten van de Belastingdienst….tot op heden nog niet zijn uitgekristalliseerd…..”
Dat betekent dat, mocht belastingplicht wel van toepassing zijn, er begin volgend jaar een fiscale
administratie moet kunnen worden overlegd, die feitelijk dit jaar is bijgehouden/ opgebouwd. Dit zal
dan additionele werkzaamheden voor de financiële administratie van Baanbrekers met zich
meebrengen.
U wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van de notitie en in te stemmen om de stappen 1 t/m 5 op pagina 11 en 12,
verder te vervolgen.

Dagtekening, 01-07-2016
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Deloitte.
1
21 juni 2016

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
T.a.v. de heren E. Hendrich MMO en B. Hoep
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK
Tevens per e-mail: erichendrich()baanbrekers.org & berthoep(i)baanbrekers.org
Datum

Behandeld door

21 juni 2016

Hans Willemsen / Tome
van Baal

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Onderwerp

GR Baanbrekers Vpb 2016
-

Geachte heren Hendrich en Hoep,
Naar aanleiding van onze bespreking d.d. 2 mel en l4juni 2016 zutlen wij onderstaand ingaan op de
fiscale positie voor de vennootschapsbelasting van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (GR en BV)
per I januari 2016, alsmede hierbij vanuit fiscaat oogpunt beoordelen of a! dan niet instandhouding
van Ruelong 3.V. wenselijk is.

1. Organisatiestructuur Baanbrekers en algemene uitgangspunten
•

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenten Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk in het kader van de “sociale werkvoorziening” / “sociale dienst”.

•

De huidige structuur van Baanbrekers is als volgt weer te geven:
Gemeente
Heusden

Gemeente Loon
op Zand

Gemeente
Waalwijk

cR Baanbrkers
100%

Ruetong By,

$t:ChtgBdting
Wekgete,hed
MdLantat
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•

Er worden feitelijke activiteiten verricht vanuit de GR Baanbrekers en Ruelong B.V. (groen,
schoonmaak en toezicht/preventie);

•

De personele verhoudingen (in fie) binnen de Baanbrekers-groep zijn als volgt weer te geven
(stand per 30/4/2016):
Omschrijving
Directie

Kostenplaats
Directie
Boventallig

P,I,..,1’A1MI

rac)

Totaal Directie
Bedrijfsvoering 8c Control

B&C Manager
B&C Financièn
B&CAutomatisering
B&C P&0
B&C Bedrijfsbureau
B&CTechnische ondersteuning
B&C Kantine
8&C Interne Beheersing

2,80

3,33
3,80
2,20

2,80
2,00
3,67
2,00
0,60
0,80
3,08
14,95

7,33
11,41
5,33
25,08

R&P Manager

1,00
3,50
2,00
3,10
2,80
1,00
0,89
0,50
14,79

WIW

Fidant

WB Manager
WB Verpakken & Assemblage
WBWasserij
WB Cleanroom

Totaal Werkbedrijf

1,00
9,63
8,69
8,97
14,63
5,40
9,01
7,58
64,90

0,89

0,89

Administratie & P&0

132,00

2,00
13,64

67,69

1,00

1,00
5,00

3,00

2,00
4,80
1,00
0,78

188,91

1,80
2,00
18,38

5,80
60,95

1,00
21,75

21,75

2,60

3,00

2,67
7,90
35,93
4,44

Totaal Gedetacheerd hi) WMC Facilitair

148,48

2,72

67,97
3,78
1,80
2,00
211,01

2,72

2,79
2,00
5,80
67,55

1,00

18,49
9,40
3,27

Groen, schoonmaak, beveiliging
en ondersteunende diensten

83,49

TOTMLALLES

83,49

0,60

1,00
4,20

182,44
1,00

18,49
9,40

Heusden
Machinale ploeg
Regioploeg
Regioploeg Onderhoud
Schoonmaak
TD/lnkoop

8,33
23,75
145,56
3,80

73,69
20,37
40,41

1,89

0,90
2,00

Bedri]fsbureau
Beveiliging
GrootschaligGroen

21,35
16,83
5,33
44,51

15,72

7,19

1,00

5,50
2,00
7,50

1,00

132,00

18,37
35,61
64,25

Eindtotaal

-

14,02
1,70

1,00
3,89
2,00
6,37
1,80
15,06

4,44

WBTwiddus
WB Broikes
WBAccountmanagement
WBlransferium

In dienst van Ruelong

1,00
3,70

3,72

Totaal Re-integratie & Participatie

Gedetacheerd bij WML Facilitatr

1,00
1,00

3,72

R&P Werkmakelaars
R&P Re-integratie
R&P Werkpool
R&PAccountmanagement

Werkbedrijf

SBW
2,80

1,00

10 Manager
10 Inkomen
10 Ondersteuning
10 Kwaliteit

Totaal Inkomensondersteuning
Re-integratie & Participatie

Ambtenaren
2,70

9,83
3,80
7,32
4,00
34,27

Totaal Bedrijfsvoering & Control
Inkomensondersteuning

WSW

1,00
1,00

0,56

8,90
37,48

6,89

1,56

5,44
161,12

83,49
508,38

62,57

73,63

5,17

21,75

733,22
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Opmerkingen t.a.v. het bovenstaande overzicht:
•

St. Fidant: het betreffen geen medewerkers maar cliënten van de afdeling
Inkomensondersteuning die via St. Fidant gedetacheerd worden (max. 1/2 jaar);

•

De “Ambtenaren” zijn grotendeels de oud-medewerkers van de voormalige ISD, die niet
meegeteld moeten worden in de berekening/toetsing, omdat deze niet ten dienste c.q.
ondersteunend zijn van geIndiceerde medewerkers. De medewerkers verrichten voomamelijk
activiteiten op de afdelingen inkomensondersteuning, re-integratie en participatie;

•

op 31 december 2012 (fusie is per 1 januari 2013) waren er 44,58 fies werkzaam bij de ISD.
Inmiddels zitten een aantal daarvan ook op andere afdelingen binnen Baanbrekers op een
plaats die ofwel is vrijgekomen dan wel een nieuwe functie betreft. De formatie omvang van
de voormalige groep ambtenaren ISD is ongewijzigd gebleven m.u.v. de functie van
directeur. Die is v.w.b. Baanbrekers wel ingevuld, maar de directeur is in dienst via SBW;

•

WIW betreft een oude regeling die voorheen nog gesubsidieerd werd. Inmiddels is de
subsidie afgeschafi, maar heeft Baanbrekers nog wel een aantal mensen met dat oormerk;

•

De groep SBW aismede het verschil tussen het aantal ambtenaren in bovenstaande tabel
minus de oude bezetting ISD van 44,58 is feitelijk ondersteunend / begeleidend t.b.v. de
WSW medewerkers maar ook ondersteunend t.b.v. de overige medewerkers. Dit gaat dan
(62.57 + 73,63 -/- 44,58) 9 1,62 fie. Uitgaande van bovenstaande gegevens zijn er aan
ondersteunende werkzaamheden 9 1,62 fte (SBW).

2. Vennootschapsbelasting
2.lVpb 2016
Onder de “oude” regeling waren overheidsondernemingen niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting, tenzij een specifiek in de wet genoemde activiteit wordt uitgeoefend.
Deze activiteiten betreffen onder andere nijverheid en handel. Door de invoering van de ‘Wet
modemisering vpb-plicht overheidsondememingen’ is het uitgangspunt ‘onbelast, tenzij’ echter
veranderd in ‘belast, tenzij’. Dit heeft tot gevoig dat publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de
GR Baanbrekers per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig worden indien en voor zover
zij een fiscale ondememing drijven.

4
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Er is sprake van een onderneming wanneer:
•
•
•

Een organisatie van kapitaal en arbeid;
Deelneemt aan het economische verkeer;
Met het oogmerk om winst te behalen.

Doorgaans wordt aan de eerste twee voorwaarden snel voldaan. Het winststreven dient
beoordeeld te worden aan de hand van de statuten en de feitelijke situatie. Daarbij dient
beoordeeld te worden of er stelselmatige exploitatieoverschotten zijn enlof dat er vermogen is
gevormd. Ontbreekt een winstoogmerk, dan dient nog gekeken te worden of er in concurrentie
wordt getreden met andere belastingplichtigen en hieraan een bescheiden bestaan (>15.000)
kan worden ontleend. Volledigheidshalve merken wij hierbij nog op dat structureel
verlieslatende activiteiten door de Staatssecretaris niet als een ondememing worden gezien.
Tenslotte merken wij hierbij nog op dat privaatrechtelijke overheidslichamen (B.V./N.V.) per 1
januari 2016 integraa! belastingplichtig worden.
In ‘De wet modernisering vpb-plicht overheidsondememingen’, zijn nog enkele
(subjectieve/objectieve) vrijstellingen opgenomen. Indien een fiscale onderneming wordt
gedreven, dient voorts onderzocht te worden in hoeverre een wettelijke vrijstelling afzonderlijk
bij de entiteiten van de Baanbrekers-groep kan worden toegepast. Voor Baanbrekers is in het
bijzonder de zogenaamde SW-vrijstelling in de vennootschapsbelasting van belang. Op de
voomoemde vrijstelling zullen wij onderstaand nader ingaan.
SW-vrstelling
Op basis van de $W-vrijstelling is een lichaam vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de
activiteiten voor méér dan 90% zien op het bieden van passende werkzaamheden aan mensen
met een verstandelUke of lichamelUke beperking. Naar onze mening is deze vrijstelling van
toepassing op mensen die werkzaam zijn binnen een SW-bedrijf, aismede mensen die middels
ondersteuning van het $W-bedrijf naar werk worden “gebracht” (re-integratietrajecten).
Onderstaand zullen wij dit nader toelichten.
De cursieve zinsnede was hét kemdoel van de per 31 december 2014 afgeschafte Wet op de
$ociale Werkvoorziening, derhalve heeft de wetgever (om een koppeling te kunnen maken) deze
zinsnede ook letterlijk overgenomen. Derhalve zullen wij eerst kort ingaan op doe! en strekking
van de Wet op de Socia!e Werkvoorziening.
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De Wet op de Sociale Werkvoorziening kende formeel drie doelstellingen:
1. Het realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor de arbeidsgehandicapte die
daarop is aangewezen en daarvoor is eIndiceerd;
2. Het behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de
arbeidsgehandicapte; en
3. Het zo mogelijk realiseren van uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan.
Bij de interpretatie van deze wettelijke bepaling zijn wij in eerder overleg (in samenspraak met
het bovenstaande) met de Belastingdienst tot de conclusie gekomen dat het moet gaan om
mensen met 1) een lichamelijke verstandelijke of psychische beperking waarvoor ii) een grote
afstand tot de arbeidsmarkt geldt en iii) welke mensen nadrukkelijk niet in staat zijn om op eigen
kracht een duurzame plek te vinden respectievelijk te houden op de reguliere arbeidsmarkt. Tot
deze groep behoren mensen die op basis van een onaffiankelijke indicatie (WSW, WIB, WWB,
etc.) zijn ingedeeld tussen trede 4 en “onderkant” trede 5 van de participatieladder (zie
hierna). Verder moeten bij de beoordeling van het zogenoemde 90%-criterium bij bet lichaam
werkzame reguliere werknemers worden meegeteld met de kwalificerende werkzaamheden,
aangezien de werkzaamheden van deze reguliere werknemers zijn gericht op het mogelijk maken
/ faciliteren van een werkvoorziening aan mensen met een beperking (ondersteunend personeel
en staf).
De (onaffiankelijke) indicaties worden zowel onder het oude als nieuwe regime door het UWV
afgegeven. Hierbij is het verschil dat onder de oude wetgeving het UWV een WSW-indicatie
verstrekte, waarbij onder de nieuwe wetgeving (Participatiewet) een beschikking van
arbeidsvermogen wordt verstrekt welke qua reikwijdte/toepassing een breder spectrum heeft.
Kort gezegd komt het erop neer dat een beschikking van arbeidsvermogen met uiteindelijk een
loonwaarde van tussen de 20%-30% kwalificeert als “beschut werk” (wordt ook vermeld op
beschikking) en een loonwaarde tussen de 30% en 100% als “re-integratietraj ecten”, welke het
P-wetbedrijf faciliteert.
Onderstaand zullen wij aan de hand van de zogenaamde participatieladder de werking van de
Participatiewet nader toelichten en toepassen op de fiscale regelgeving, waarbij wij ook zullen
beargumenteren dat re-integratietrajecten ons inziens ook onder het bereik van de SW
vrij stelling vallen.
Farticipatieladder en Re-integratiewerkzaamheden
De participatieladder is een meetinstrument waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre iemand
meedoet (participeert) in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal
geIsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Volledigheidshalve hebben wij onderstaand de
trede indeling opgenomen:
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• niveau 1: geIsoleerd
• niveau 2: sociale contacten buitenhuis
• niveau 3: deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging)
• niveau 4: onbetaald werk (gesubsidleerd werk)
• niveau 5: betaald werk met ondersteuning (inclusief re-integratietrajecten)

• niveau 6: betaald werk
De treden zijn onderverdeeld naar de aard van de belemmering en de noodzakelijk geachte
toepassing van een voorziening. De eerste vier zijn voor mensen zonder arbeidscontract. De
laatste twee voor mensen met “regulier werk”: met ondersteuning (trede 5) of zonder (trede 6).
Zoals eerder opgemerkt is het P-wetbedrijf actief op trede 4 en trede 5.
Rekening houdende met:
•

Ret gegeven dat werknemers die vanuit een SW-bedrijf deelnemen aan re
integratietrajecten en derhalve actief zijn op “onderkant” trede 5 van de
Participatieladder; en

•

Deze trede binnen het bereik van de SW-vrijstelling ligt;

• En ten overvloede het faciliteren van re-integratie activiteiten éën doelstelling van de
Wet op de Sociale Werkvoorziening was (waarop de wettelijke bepaling o.a. is op
gebaseerd);
is het ons inziens prima verdedigbaar dat re-integratie activiteiten vallen onder het bepaalde in
artikel 5 lid 1 sub c onderdeel 2 Wet Vpb 1969.
Onderstaand zullen wij de fiscale positie voor de Vpb van de huidige structuur beoordelen.
Daarnaast zullen wij ook een beoordeling maken indien Ruelong haar activiteiten overdraagt aan
de GR en hierna wordt ontbonden.
2.2 GR Baanbrekers
Bij de beoordeling van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van een
gemeenschappelijke regeling dienen (in lijn met de athakeningsnotitie van het SVLO) in eerste
aanleg de diverse activiteiten van de GR benoemd te worden. Hiema dienen de activiteiten welke
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geclusterd te worden. Na de clustering dient beoordeeld
te worden in hoeverre de activiteiten (afzonderlijk) een onderneming vormen in materiële zin.
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Gescheiden beoordeling is niet aan de orde indien naar hun aard verschillende activiteiten sterk
met elkaar zijn verweven (Besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M, BNB 2006/9 1).
Het vorenstaande is naar onze mening in casu van toepassing: er is immers één organisatie, één
management, eén jaarrekening, een doelgroep en er wordt onder één naam naar buiten getreden.
Gezien het voorstaande zijn wij van mening dat de OR Baanbrekers als één geheel bekeken en
beoordeeld dient te worden.
Is er sprake van een fiscale onderneming voor de vennootschapsbelasting?

De OR Baanbrekers is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij
een ondememing drijfi. De OR Baanbrekers is een organisatie van arbeid en kapitaal en neemt
deel aan het economische verkeer. Op basis van de meest recente herziene meerjarenbegroting
april 2016 (zie onderstaand) wordt echter in beginsel niet aan het winstoogmerk voldaan. De OR
Baanbrekers drijft in die situatie geen fiscale onderneming. Uiteindelijke zijn de definitieve
(commerci1e, met evt. fiscale correcties) cijfers leidend bij de bepaling of er sprake is van een
fiscale onderneming. Het is goed cm te bekijken hoe groot de onzekerheden zijn in de herziene
begroting.
2016

2017

2018

2019

-3.957

-2.588

-872

-1051

In de situatie dat in de toekomst positieve resultaten worden behaald, zal er in beginsel sprake
zijn van een fiscale onderneming voor de vennootschapsbelasting. Het resultaat wordt in dat
geval belast met 25% vennootschapsbelasting. Om dit te voorkomen kan in de regeling van de
OR een verplichting worden opgenomen dat eventuele overschotten dienen te worden
terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In feite is er in deze situatie sprake van
voorfinanciering door de gemeenten. Ret voorgaande leidt ertoe dat in de OR maximaal sprake
kan zijn van kostendekkendheid. Dit leidt derhalve niet tot een ondememing voor de
vemootschapsbelasting (immers geen feitelijke exploitatieoverschotten). Nadeel van deze
variant zou kunnen zijn dat Baanbrekers meer affiankelijk is van de gemeenten (geen opbouw
van weerstandsvennogen).
Mocht sprake zijn van ccii fiscale onderneming kan dan de SW-vrijstelling worden
toegepast?

De OR Baanbrekers heefi in totaal 671,50 fie formeel in dienst. Deze fie’s zijn als volgt uit te
splitsen:
OeIndiceerd:

WSW

508,38

8
21 juni 2016

WIW
WWB

5,17
21,75 (Fidant)

Ondersteunend

91,62

Regulier

44,5 8

Op de bovenstaande tie’s dienen nog de volgende twee nuances gemaakt te worden:
Interne detachering (Ruelong B. V.):
Geindiceerd:

WSW
WIW

148,48
1,56

Ondersteunend:

7,46 (verhouding toegepast)

Regulier:

3,63 (verhouding toegepast)

Bovenstaande medewerkers hebben als gevoig van de inteme detachering haar materiële
dienstverband bij Ruelong B.V.
Externe detachering & re-integratie
GR Baanbrekers heeft in totaal 145,56 tie extern gedetacheerd. Voor deze notitie gaan wij ervan
uit dat het materiële dienstverband van deze medewerkers bij de GR Baanbrekers ligt
(ondersteunende medewerkers Baanbrekers geven leiding enlof actieve begeleiding middels
jobcoaching). Anders gezegd: GR Baanbrekers levert voor deze mensen een passende
werkzaamheid in de zin van de SW-vrijstelling.
Ret bovenstaande betreft een (essentieel) punt hetgeen goed onderbouwd dient te worden en
aanbeveling verdient om dit (ná nadere beoordeling en onderbouwing) formeel af te stemmen
met de Belastingdienst.
Zoals reeds in onderdeel 2.1 aangehaald zijn wij van mening (aismede vinden wij pleitbaar) dat
zogenaamde re-integratie activiteiten binnen het bereik van de $W-vrij stelling vallen. Ook dit
punt adviseren wij u dan ook af te stemmen met de Belastingdienst. Het vorenstaande mede
gezien het felt dat a.g.v. de invloed van de participatiewet het aandeel re-integratietrajecten
(wellicht) de komende jaren zal toenemen en de Belastingdienst kritisch kijkt naar deze trajecten
in combinatie met het ruimere bereik (doelgroep) wat de Participatiewet heeft.
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Toetsing:

Op basis van de bovenstaande gegevens heeft de GR Baanbrekers 3 85,26 fie geIndiceerd
personeel, 84,16 fie ondersteunend personeel (t.b.v. geIndiceerd personeel) en 40,95 fie regulier
personeel. (in totaal 510,37 fle)
Derhalve: (385,26

+

84,16) / 5 10,37

92%

Op basis van de bovenstaande gegevens voldoet GR Baanbrekers aan de SW-vrijstelling en is zij
derhalve subjectiefvrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Belangrijk daarbij is om een
doorkijk te maken hoe de verhouding zich de komende jaren ontwikkeld. Hier spelen twee
ontwikkelingen een roY:
1) Ret SW bestand loopt terug;
2) Relatiefveel inhuur eigen personeel.
Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat de verwachting bestaat dat op korte termijn niet meer
aan de 90% voorwaarde kan worden voldaan, hetgeen betekent dat de SW vrijstelling niet kan
worden toegepast. Om dit te voorkornen, kan gekeken worden om niet-kwalificerende
doelgroepen / activiteiten onder te brengen in een separate vennootschap. Het is uiteraard de
vraag of dit gewenst is.
2.3

Ruelong B.V.

Ruelong B.V. is in beginsel integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hierna
dient bekeken te worden in hoeverre Ruelong B.V. in aanmerking kan komen voor de SW
vrij stelling.
GeIndiceerd:

WSW
WIW

148,48
1,56

Ondersteunend:

7,46 (verhouding toegepast)

Regulier Baanbrekers:
Regulier elgen:

3,63 (verhouding toegepast)
83,49

Derhalve: In totaal 244,62 fie
(148,48

+

1,56

+

7,46) / 244,62

=

64%

Op basis van de bovenstaande gegevens voldoet Ruelong B.V. niet aan de SW-vrijstelling en is
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zij integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Ruelong B.V. zal een fiscale
openingsbalans per 1 januari 2016 moeten opstellen enjaarlijks een aangifie Vpb moeten
opstellen en indienen.

3. Samensmelting Ruelong B.V. en GR Baanbrekers
Bij een (eventuele) samensmelting van Ruelong B.V. en GR Baanbrekers (Ruelong B.V.
verdwijnende partij) zijn de fie verhouding als volgt:
GeIndiceerd:

WSW
WIW

508,38 fie
5,l7fie

Ondersteunend:

91,62 fie

Regulier:

128,07

Totaal

733,24

Derhalve: (508,38

+

5,17

+

91,62) / 733,24

=

83%

In beginsel voldoet de GR Baanbrekers in deze variant niet aan de SW-vrijstelling (<90%) en is
zij integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor de gehele GR dient dan een
fiscale openingsbalans per moment samensmelting enjaarlijks een aangifie Vpb te worden
opgesteld en ingediend. Ret vorenstaande is vanuit fiscale optiek geen optimaal scenario.
Vraag is echter of de GR in deze situatie kwalificeert als een fiscale onderneming, met andere
woorden worden door de resultaten van Ruelong B.V. de overall resultaten van de GR positief.
Als dit niet het geval is dan kunrien ook de resultaten van Ruelong buiten de
vennootschapsbelastingsfeer worden gehouden, door ze te laten integreren met de GR.
Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat indien de activalpassiva van Ruelong B.V. wordt
overgedragen aan de GR Baanbrekers, Ruelong B.V. moet aftekenen over de (eventuele)
aanwezige stille reserves en goodwill (ervan uitgaande dat de GR Baanbrekers niet
vennootschapsbelastingplichtig is). Gezien het feit dat Ruelong B.V. pas vanaf 1 januari 2016
belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting zal deze impact in beginsel beperkt zijn.

4. Conclusie
Bij instandhouding van de huidige structuur zou vooraisnog alleen Ruelong B.V.
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting worden. De GR drijfi geen fiscale
ondememing, uitgaande dat de geprognosticeerde resultaten ook de daadwerkelijke resultaten
zullen zijn. Eventueel kan de GR ook de SW vrijstelling toepassing. Onzekerheid zit hierbij bij
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de re-integratie-activiteiten, de doelgroep (participatiewet is ruimer dan SW vrijstelling in de
vennootschapsbelasting), aismede ten aanzien van het materieel werkgeverschap bij
detacheringsactiviteiten. Dit zal indien gewenst moeten worden afgestemd met de
Belastingdienst. Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat richting toekomst het voor
Baanbrekers naar verwachting moeilijker zal worden om aan het 90% criterium te voldoen,
aangezien de SW populatie zal afnemen en er meer zal worden gewerkt met inhuur van eigen
medewerkers.
Ten aanzien van de vennootschapsbelastingpositie van Ruelong B.V. kan worden opgemerkt dat
door integratie van de activiteiten met de GR mogelijk ook de resultaten van Ruelong BV buiten
de vennootschapsbelasting kunnen worden gehouden. Een en ander in de situatie dat het resultaat
van de GR in totaliteit maximaal kostendekkend is (geen exploitatieoverschotten). Gezien de
negatieve prognoses zou dit het geval kunnen zijn. Richting toekomst zou een en ander kunnen
worden geborgd door in het reglement van de GR op te nemen dat eventuele overschotten dienen
te worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. In feite is er in deze situatie sprake van
voorfinanciering door de gemeenten. Het bij de overdracht aanwezig zijn van meerwaarden
(goodwill, stille reserves) zal moeten worden afgestemd met de Belastingdienst.
Uiteraard spelen er ook andere niet fiscale factoren een roY bij eventuele integratie van de
Ruelong activiteiten. Een belangrijk aspect is in ieder geval of de huidige cao toepassing kan
worden gehandhaafd bij integratie van de activiteiten.
Een altematief is (bijvoorbeeld als de cao bij integratie een struikelbiok zou zijn) om de
belastingdruk en de administratieve last in de Ruelong vennootschap zo laag mogelijk te houden.
Hierbij zou nog eens gekeken kunnen worden of er vanuit fiscaal oogpunt eenjuiste
kostenallocatie aan Ruelong BV plaatsvindt. Uiteraard dient hierbij de fiscale zakelijkheid in
acht te worden genomen. In deze situatie zal er door Ruelong BV een fiscale administratie
moeten worden bijgehouden (opstellen openingsbalans, fiscale positie injaanekening en aangifte
vennootschapsbelasting).
Volledigheidshalve merken wij op dat de (definitieve) standpunten van de Belastingdienst
aangaande de fiscale behandeling van SW-bedrijven, meer specifiek de toepassing van de SW
vrijstelling (mede in relatie tot re-integratie activiteiten en detacheringen) tot op heden nog niet
zijn uitgekristalliseerd. Formele afstemming ten aanzien van de voornoemde punten is ons
inziens wenselijk, waarbij het belangrijk is om de eigen positie goed neer te zetten.
Wij stellen de volgende aanpak voor:
1) Afstemming onderhavige notitie in DB en AB;
2) Onderzoek integratie Ruelong activiteiten (fiscale en niet fiscale aspecten);
3) Standpuntbepaling ten aanzien van opname in GR reglement dat eventuele overschotten
dienen te worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten;
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4) Afstemming Belastingdienst vennootschapsbelastingpositie GR en Ruelong BV;
5) Implementatie fiscale positie (athankelijk van keuzes en afstemming Belastingdienst).

Mochtenjullie naar aanleiding van dit memo vragen hebben, dan kunnenjullie uiteraard contact
met ons opnemen. Uiteraard zijn wij graag bereid om deze notitie mondeling toe te lichten.
Met
B.V.

mr. M.F. Weijers

Behandeling in:
Onderwerp:
Steller:

Voorstel:

AB van 11 juli 2016
Aanbesteding accountantsdiensten
drs. E. L. J. Hendrich

Aan u wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van het voorstel, inclusief tijdspad, i.v.m. het in gang
zetten van de aanbesteding voor de accountantsdiensten;
 Het inkoopteam, waaraan vanuit het algemeen bestuur de heren
Musters en Van Hamond deelnemen, machtigen tot het vaststellen van
het programma van eisen.

Inhoud besluit:
Datum besluit en MT:
ondertekening:

AB van 11 juli 2016

A.E.W. van Limpt
secretaris

W.J.J. Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
E. Hendrich/ A. van Kuilenburg
Dagelijks Bestuur
Extern:
Functionarissen / overlegorgaan

Datum:
11.05.2016
20.05.2016
Datum:

WWB-kamer:
Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie
verplicht
Gemeente(n) :
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:

Actor / bijzonderheden

Datum:

Informeren OR

n.t.b.

Archivering
Zakenarchief
Postregistratie
uit
Anders

Verwerkt door:
M. Felida

Datum:
n.t.b.
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Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten
> Wat willen we bereiken?
Baanbrekers wil op transparante wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur van deskundigheid
op het gebied van de accountantscontrole en daaraan gerelateerde advisering voor de komende drie
jaren met mogelijke verlenging van tweemaal één jaar. Het doel is een accountantskantoor te kiezen
dat qua profiel en functie-invulling goed past bij Baanbrekers, waarbij tevens een zo goed mogelijke
prijs-kwaliteitsverhouding wordt gerealiseerd.
> Wat gaan we doen?
Baanbrekers wil een overeenkomst sluiten met een dienstverlener van accountantsdiensten voor het
verrichten van controlewerkzaamheden gericht op:
•
het verstrekken van een Accountantsverslag en accountantsoordeel bij de jaarrekening van
Baanbrekers (de algemene certificerende functie/goedkeurende verklaring);
•
het verstrekken van een Management Letter naar aanleiding van de procesgerichte interimcontrole
•
het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie en
•
de bestuurlijke ondersteuning.
> Welke procedure is van toepassing?
Er wordt conform het inkoopbeleid van Baanbrekers gekozen voor een procedure van een (niet
openbare) meervoudige onderhandse aanbesteding. In dit kader zal aan een aantal dienstverleners
(inschrijvers) in deze worden gevraagd om een offerte in te dienen.
> Welke besluitvorming is nog nodig ?
Als gevolg van de aanbesteding van de accountantsdiensten zal een aanbestedingsdocument worden
opgemaakt met daarin opgenomen een Programma van Eisen (ook Bestek genoemd).
Met het Programma van Eisen heeft het DB in de vergadering van 1 juli jl. ingestemd. Vervolgens
wordt aan u gevraagd om het Programma van Eisen vast te stellen (conform Controleprotocol
Rechtmatigheid voor de accountantscontrole op de jaarrekening).
Na vaststelling van dit Programma van Eisen kan de feitelijke aanbesteding worden gestart.
> Welk tijdspad wordt vervolgd?
De aankondiging van de opdracht is gepland op 25 augustus 2016. De exacte planning van de
procedure is als volgt:
Omschrijving
Verzenden verzoek tot offreren van inschrijvers
Uiterste termijn voor het indienen van vragen door inschrijvers (informatiefase)
Uiterste datum beantwoorden vragen informatiefase (nota van inlichtingen)
Uiterste termijn indienen van vragen over 1ste nota van inlichtingen door
inschrijvers
Uiterste datum beantwoording vragen in 2de nota van inlichtingen
Uiterste datum ontvangst Inschrijvingen
Besluitvorming Baanbrekers/beoordeling inschrijvingen
Verzenden (voorlopige) gunningsvoornemen en afwijzingsbrieven
Afstemming (voorlopige) gunning in het DB
Verzenden definitieve gunning, na vaststelling AB
Ondertekening (Raam)overeenkomst/start dienstverlening

Datum
25 augustus 2016
8 september, 10.00 uur
15 september 2016
5 oktober 2016 uiterlijk
10.00 uur
6 oktober 2016
20 oktober, 10.00 uur
24 oktober- 4 november
4 november 2016
2 december 2016
19 december 2016
1 januari 2017
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Er wordt een Inkoopteam ingesteld, waarin vanuit uw bestuur de heer Musters en de heer Van
Hamond zullen deelnemen. Het inkoopteam zal het programma van eisen gaan vaststellen en de
offertes gaan beoordelen. De beoordeling van de offertes gebeurt aan de hand van een vast format,
gebaseerd op wettelijke aanbestedingsbepalingen en het aanbestedingsdocument (bestek), met de
daarin opgenomen eisen en wensen.
Het voorstel tot de (voorlopige) gunning wordt naar verwachting in december voorgelegd aan de
besturen.
> Interne informatieverstrekking
De OR zal geïnformeerd worden over deze aanbesteding.
Voorstel:
 Kennis te nemen van het voorstel, inclusief tijdspad, in verband met het in gang zetten van
de aanbesteding voor de accountantsdiensten;
 Het inkoopteam, waaraan vanuit het algemeen bestuur de heren Musters en Van Hamond
deelnemen, machtigen tot het vaststellen van het programma van eisen.

Dagtekening, 1 juli 2016
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Behandeling in:

AB van 11 juli 2016

Onderwerp: Communicatieplan Suwinet
Steller: A. Grootswagers

Voorstel:

U wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van het Communicatieplan Suwinet.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

MT:

AB:

A.E.W. van Limpt
secretaris

W.J.J Ligtenberg
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan

Datum:

MT
DB
Extern:

Datum:

Klantenparticipatie:
Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie verplicht
Colleges / raden
Gemeentepagina
.
Website
Nieuwsbrief
klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:
Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Actor / bijzonderheden

Datum:

Na kennisname door het AB/ R. de Jong

N.t.b.

Verwerkt door:
Na kennisname door het AB/M. Felida

Datum:
N.t.b.
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Onderwerp: Communicatieplan Suwinet
Samenvatting:
De uitkomst van het inspectierapport uit 2015 heeft Baanbrekers aangespoord om verdergaande
verbeteringen in te zetten. Dit communicatieplan is een resultante daarvan. Het zet Baanbrekers aan
tot het zichtbaar en aantoonbaar uitdragen van zorgvuldigheid en integriteit rondom het werken met
persoonsgegevens. Hierbij worden de aanbevelingen in acht genomen zoals weergegeven in de
handreiking Suwinet, in 2016 opgesteld door de inspectie in samenspraak met de VNG.
Voorgeschiedenis:
Uit onderzoek in 2015 blijkt dat Baanbrekers aan 6 van de 7 veiligheidsnormen voldoet. Baanbrekers
heeft er werk van gemaakt en de 7e norm (autorisatiematrix en verfijnde inrichting gebruikersrollen)
per 2016 geïmplementeerd. (Zie daarvoor ook het Suwinet beveiligingsplan 2016). Een
communicatieplan is de verbindende schakel tussen het Suwinet beveiligingsplan, de handreiking en
de daadwerkelijke uitvoering.
Wat willen we bereiken?
Baanbrekers is een betrouwbare uitvoeringspartner (Zie ook het reeds eerder vastgestelde
informatiebeleidsplan).
Het uitdragen van het Suwinet beveiligingsbeleid.
Het leveren van een bijdragen aan de bewustwording, verantwoordelijkheid en
zorgvuldigheid in het omgaan met privacy gevoelige (persoons)gegevens.
Wat gaan we daarvoor doen?
Omdat medewerkers van Baanbrekers met persoonsgegevens werken, is zorgvuldig en integer
gebruik van deze gegevens erg belangrijk. Periodiek toetst Interne Controle het gebruik van Suwinet
door medewerkers van Baanbrekers. Daarnaast is er een Suwinet beveiligingsplan dat met alle
betrokken medewerkers is gedeeld. Dit geldt ook voor de handreiking Suwinet. In de handreiking zijn
tal van verplichtingen opgenomen waar een organisatie aan moet voldoen wil zij (zichtbaar)
aantonen dat er zorgvuldig en integer wordt gehandeld rondom het werk met persoonsgegevens.
Die verplichtingen zijn opgenomen in het communicatieplan. De nodige acties zijn inmiddels uitgezet.
Wat gaat het kosten?
N.v.t.
Adviezen in- en extern:
N.v.t.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
 Kennis te nemen van het communicatieplan Suwinet.

Bijlage:
Communicatieplan Suwinet

Dagtekening, 15 juni 2016
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> COMMUNICATIEPLAN
Suwinet
> AAN:
> VAN:
> BETREFT:
> DATUM:

Managementteam Baanbrekers
Angeline Grootswagers
Communicatieplan Suwinet - 2016-2017
9 juni 2016

INLEIDING
Via Suwinet vragen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar op
voor uitkeringsverstrekking en handhaving. Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op
maat. Dat is erg handig voor de dienstverlening, maar het brengt ook de verantwoordelijkheid met
zich mee om hier zorgvuldig mee om te gaan. Want burgers vertrouwen erop dat hun privacy wordt
beschermd en dat er alles aan wordt gedaan om misbruik te voorkomen.
Omdat medewerkers van Baanbrekers met persoonsgegevens werken, is zorgvuldig en integer
gebruik van deze gegevens erg belangrijk. De staatssecretaris van het Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft in een eerdere landelijke brief gerefereerd aan een onderzoek van de
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het onderzoek betreft een steekproefonderzoek
waaruit is gebleken dat slechts vier procent van alle gemeenten de beveiliging van Suwinet volledig
op orde heeft. Gemeenten moeten daarop zeven maatregelen (normen) nemen om ervoor te zorgen
dat gegevens in Suwinet niet zomaar worden opgevraagd. Die maatregelen hebben bijvoorbeeld
betrekking op het onderhouden van gebruikersaccounts en de controle op door personeel
opgevraagde gegevens.
Resultaat eerder onderzoek
Uit onderzoek in 2015 blijkt dat Baanbrekers aan zes van de zeven normen voldoet. Baanbrekers
heeft er werk van gemaakt en de zevende norm (autorisatiematrix en verfijnde inrichting
gebruikersrollen) is per 2016 ook succesvol geïmplementeerd (zie hiervoor ook het Suwinet
beveiligingsplan 2016).
Communicatie
Het onderzoeksresultaat heeft Baanbrekers aangespoord om verdergaande verbetering in te zetten.
Dit communicatieplan is een resultante daarvan. Het zet Baanbrekers aan tot het zichtbaar en
aantoonbaar uitdragen van zorgvuldigheid en integriteit rondom het werken met persoonsgegevens.
Hierbij worden de aanbevelingen in acht genomen zoals weergegeven in de handreiking Suwinet, in
2016 opgesteld door de inspectie in samenspraak met de VNG
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DOELGROEPEN
Primaire doelgroep
Medewerkers van Baanbrekers die belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet en
vanuit hun functie toegang hebben tot de applicatie Suwinet-Inkijk.
Secundaire doelgroep
Medewerkers van Baanbrekers die vanuit hun functie belast zijn met (het uitdragen van) de
uitvoering van de Participatiewet, maar geen gebruik maken van de applicatie Suwinet-Inkijk.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de directeur, managers, teamleiders, interne controle,
medewerkers balie/telefoon, administratieve krachten.
Direct belanghebbenden
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Immers ook de gegevens
van hen die geen relatie hebben met de Participatiewet kunnen worden geraadpleegd in
Suwinet-Inkijk.
DOELSTELLINGEN




Baanbrekers is een betrouwbare uitvoeringspartner (zie ook het informatiebeleidsplan).
Baanbrekers levert een bijdragen aan de bewustwording, de verantwoordelijkheid en de
zorgvuldigheid in het omgaan met privacygevoelige (persoons)gegevens.
Baanbrekers draagt het Suwinet beveiligingsbeleid actief uit.

HOE?
Middels de aanbevelingen uit de handreiking Suwinet zoals vertaald in dit communicatieplan.
 Specifiek
Wijze van communiceren/monitoren is eenduidig uit te leggen.
 Meetbaar
Achteraf wordt de werking van het Suwinet beveiligingsplan (aantoonbaar) geëvalueerd.
 Actiegericht
De activiteiten die worden genoemd in de handreiking worden 1:1 geïmplementeerd.
 Realistisch
Het implementeren van de activiteiten/communicatiemethodes is realiseerbaar onder de
voorwaarde dat er tijd beschikbaar wordt gesteld.
 Tijdsgebonden
De cyclus plan-do-check-act is in deze telkens één jaar.
STRATEGIE
De boodschap die Baanbrekers uitdraagt in haar communicatie is als volgt:
Zowel de doelgroep als de direct belanghebbende(n) kunnen ervan op aan dat Baanbrekers
een betrouwbare (informatie)partner is.
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ORGANISATIE VAN DE COMMUNICATIE
De handreiking Suwinet uit maart 2016 geeft per gestelde norm de communicatievereisten en
waarborgen aan. Let op: de normen zijn geen opeenvolgende cijferreeks.
1.3. Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet zijn goedgekeurd door
het management van de Suwipartij.
De Inspectie SZW controleert of de gemeente beschikt over een document dat specifiek aandacht
besteedt aan het veilig gebruik van Suwinet binnen de eigen gemeente (organisatie).
Attentiepunten:
 Er is een Suwinet beveiligingsbeleid/plan of een specifiek op Suwinet gerichte passage.
 Het is duidelijk zijn door wie en wanneer het beleid/plan formeel is vastgesteld.
 Het is duidelijk dat het beleid/plan gaat over de betreffende gemeente (organisatie).
Bij samenwerkingsverbanden zijn alle gemeenten duidelijk genoemd in het beleid/plan.
 Schriftelijke bewijsvoering (bijvoorbeeld notulen) van de accordering en ondertekening door
het management inclusief naam, datum en eventueel functie.
 Het toevoegen van een besluitenlijst waaruit een formele vastlegging door het management
blijkt.
 Aparte goedkeuring van elke gemeente in een samenwerkingsverband voor het beleid, plan
of passage.
>

In het Suwinet beveiligingsplan zijn de drie gemeenten niet apart benoemd. Wel is er, via
verslaglegging en/of besluitenlijst, sprake van een formele accordering door zowel het
management als de besturen. Communicatie met het management en de besturen moet te
allen tijde aantoonbaar zijn.

1.4. Het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet worden uitgedragen in
de organisatie.
Het management moet het bewustzijn van de medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging
stimuleren. Dit vindt plaats door het beleid/plan actief uit te dragen in de organisatie. Het is daarbij
van belang dat de ondernomen activiteiten zijn vastgelegd.
Attentiepunten:
 Het Suwinet beveiligingsbeleid/plan is aantoonbaar centraal beschikbaar voor alle
gebruikers. Bijvoorbeeld beschikbaar op intranet of op de afdelings- of organisatieschijf.
 Er zijn minimaal twee acties in één jaar om veilig gebruik van Suwinet uit te dragen in de
organisatie.
 Acties hebben betrekking op de informatiebeveiliging van Suwinet.
 De ondernomen acties zijn vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan schermafdrukken van intranet
of verzonden e-mails).
 Het uitdragen van het veilig gebruik van Suwinet vindt plaats in de gehele organisatie, niet
alleen bij de medewerkers die betrokken zijn bij de beveiliging.
 Er zijn notulen van het overleg (inclusief notitie van aanwezigen en afwezigen) waarin
aandacht is geschonken aan informatiebeveiliging Suwinet. Hierbij is het van belang dat alle
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Suwinetgebruikers aanwezig waren of op de hoogte zijn gesteld van deze vergadering,
bijvoorbeeld door het verspreiden van deze notulen.
Tijdens Resultaatgerichte afspraken en/of beoordelingsgesprekken is het Suwinet
beveiligingsbeleid een standaard agendapunt. Dit blijkt uit de formats van P&O.
Campagnes hebben betrekking op informatiebeveiliging Suwinet (bijvoorbeeld: eLearnings,
animatiefilmpjes, nieuwsbrieven).

1.5. Het informatie beveiligingsbeleid en het beveiligingsplan van het Suwinet worden jaarlijks
geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
Het is van belang om minimaal jaarlijks het algemene informatiebeveiligingsbeleid en het
beveiligingsplan van het Suwinet te evalueren en na te gaan of het informatiebeveiligingsbeleid en
het beveiligingsplan nog steeds voldoen aan de beveiligingseisen en –randvoorwaarden. Ook is de
vraag relevant of risico’s voldoende worden gereduceerd. Als het nodig is leidt de evaluatie tot
aanpassing (actualisering) van het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan.
Er zijn bewijsstukken dat deze evaluatie heeft plaatsgevonden en is geaccordeerd door het
management (bijvoorbeeld plan van aanpak evaluatie, enquêteformulier, resultaat van de evaluatie
en verslagen van vergaderingen waarin de evaluatie is besproken en goedgekeurd door het
management).
Attentiepunten:
 Ondertekende versiehistorie op het document waaruit blijkt dat het document periodiek
formeel is geëvalueerd.
 Verslag met daarin melding van de goedkeuring door het management.
 Een beschreven procedure voor het evalueren van het beleid/plan.
 Mailwisseling als bewijs dat de evaluatie een gezamenlijke actie is geweest.
2.2. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het gebruik, de inrichting,
het beheer en de beveiliging van Suwinetgegevens, -applicaties, -processen en -infrastructuur moeten
zijn beschreven en duidelijk en gescheiden zijn belegd.





Operationeel beheer
Functioneel beheer
Technisch beheer
Aansturing ICT-leveranciers

>
>
>

Security Officer
Autorisatiebeheer
Eigenaarschap Suwinet

Attentiepunten:
 De specifiek op Suwinet gerichte functies moeten schriftelijk zijn vastgelegd en duidelijk
omschreven zijn.
 Er is functiescheiding tussen de beschikkende, beherende, uitvoerende en controlerende
taken met betrekking tot Suwinet. Er zijn minimaal vier gescheiden functies:
1) Uitvoering van taken
2) Controle op rechtmatigheid
3) Beheer van autorisaties
4) Management
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Als er geen functiescheiding is tussen de vier hiervoor genoemde functies, dan moet worden
toegelicht waarom dit het geval is en hoe de gemeente (organisatie) de bijbehorende taken
waarborgt (extra maatregelen).

Schriftelijke vastlegging van de verantwoordelijkheden per functie.
 Schriftelijke onderbouwing als de functiescheiding niet volmaakt is.
 Extra controles laten plaatsvinden als de functiescheiding niet of minder volmaakt is.
2.3.






De Security Officer beheert en beheerst beveiligingsprocedures en –maatregelen in het kader
van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet overeenkomstig wettelijke eisen is
geïmplementeerd.
De Security Officer bevordert en adviseert over de beveiliging van Suwinet, verzorgt
rapportages over de status en controleert dat de beveiliging van de Suwinet maatregelen
worden nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet voorstellen tot implementatie c.q.
aanpassing van plannen op het gebied van de beveiliging van Suwinet.
De Security Officer rapporteert rechtstreeks aan het hoogste management.

Naast de functiescheiding (zie norm 2.2.) is ook van belang de aanstelling van een persoon die
verantwoordelijk is voor het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid en de naleving daarvan. Deze
medewerker bevordert, controleert en adviseert over de beveiliging van Suwinet.
Deze functie/taken moeten zijn belegd in de organisatie. De taken van de Security Officer moeten
schriftelijk zijn vastgelegd in een functieomschrijving.
Attentiepunten:
 De Security Officer controleert minimaal twee keer per jaar de beveiliging van Suwinet.
 De Security Officer is vereist periodiek (aan) het hoogste management te adviseren en te
rapporteren.
 Bewijs van uitvoering van bovenstaande taken moet duidelijk zijn vastgelegd.
 Het is aantoonbaar dat het verslag ontvangen is door het management. Bijvoorbeeld: er is
een verantwoordingsverslag aan het hoogste management dat het verslag ter kennisneming
heeft ondertekend.
13.1. De Suwipartij autoriseert en registreert de gebruikers die toegang hebben tot de
Suwinetapplicaties op basis van een formele procedure waarin is opgenomen.
 Het verlenen van toegang tot de benodigde gegevens op basis van de uit te voeren
functie/taken.
 Het uniek identificeren van elke gebruiker tot één persoon.
 Het goedkeuren van de aanvraag voor toegangsrechten door de manager of een
gemandateerde.
 Het tijdig aanpassen of wijzigen van de autorisatie bij functiewijziging of vertrek.
 Het benaderen van de Suwidatabestanden door gebruikers mag alleen plaatsvinden via
applicatieprogrammatuur (tenzij sprake is van calamiteiten).
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Attentiepunten:
 Baanbrekers toont aan dat deze procedure in de praktijk wordt gevolgd.
 Door middel van een autorisatiematrix moet het duidelijk zijn welke organisatorische rollen
worden gekoppeld aan Suwinetgebruikersrollen.
 Er moet een specifiek op Suwinet gerichte periodieke controle zijn op inactieve en
geblokkeerde accounts. Daarnaast moet Baanbrekers kunnen aantonen dat deze controle
plaatsvindt.
 Zware rollen moeten beperkt worden uitgedeeld en er moet een verklaring zijn waarom een
persoon of functie zo’n risicovolle autorisatie krijgt toegediend.
 Alleen aan die personen waarvoor het strikt noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun
functie mag een zware rol worden toegekend.
 Als er veel zware rollen zijn, moet hiervoor een toereikende verklaring worden gegeven en
zijn aanvullende controles vereist.
 Er is een duidelijke autorisatieprocedure die stapsgewijs laat zien op welke wijze en door wie
autorisaties worden toegewezen. Bijvoorbeeld: waarbij de applicatiebeheerder autorisaties
toewijst na akkoord van de Security Officer en de teamleider.
 Er is bewijsmateriaal waaruit de praktische uitvoering van de formele autorisatieprocedure
blijkt. Bijvoorbeeld: ingevulde autorisatieformulieren van de laatste drie autorisaties.
 Door middel van de autorisatiematrix en gebruikersadministratie kan Baanbrekers de
gebruiker tot een persoon herleiden.
Accounts verwijderen bij uitdiensttreding van medewerkers.
 Controle op inactieve accounts vindt minimaal twee keer per jaar plaats.
 Gemiddeld zijn er meer dan tachtig procent actieve accounts.
 Beschikbaar bewijs van de uitgevoerde controles. Bijvoorbeeld: mails of
gebruikersadministratie met notities.
 Een goede beargumenteerde reden om aan medewerkers zware rollen toe te wijzen.
13.5. De controle op verleende toegangsrechten en gebruik vindt meerdere keren per jaar plaats.
 Interne controle op rechten en gebruik van Suwinet.
 Analyseren van de van het BKWI verkregen informatie over het gebruik van Suwigegevens.
Deze norm gaat over het belang om periodiek te controleren of de verleende toegangsrechten (wie
mag wat en waarom?) en het gebruik van Suwinet (wat heeft de gebruiker geraadpleegd en was dat
noodzakelijk?) in overeenstemming zijn met de vooraf bepaalde uitgangspunten. Zeker voor de
zogenaamde zware rollen is de periodieke controle op uitgave van rechten en gebruik van die rollen
belangrijk.
Attentiepunten:
 Minimaal twee keer per jaar wordt een generieke rapportage opgevraagd bij het BKWI en
beoordeeld.
 Er is een procedure aan de hand waarvan een medewerker (bijvoorbeeld de Security Officer)
deze rapportages controleert.
 Van de controle wordt schriftelijk verslag gemaakt.
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Als nader onderzoek gewenst is (bijvoorbeeld bij opvallende zaken of afwijkingen) wordt er
een specifieke rapportage opgevraagd. Nota bene: Baanbrekers werkt standaard met
specifieke rapportages als uitgangspunt voor de controles.
Bijzonderheden worden vermeld in verslagen.
Naast de generieke rapportages voert Baanbrekers extra controles uit op het gebruik van
Suwinet.
Meer dan één keer per jaar wordt er een generieke rapportage opgevraagd bij het BKWI.
Er is een procedure waarin is beschreven door wie en langs welke criteria de generieke
rapportages worden beoordeeld.
De specifieke criteria waar naar moet worden gekeken zijn vastgesteld door het
management en mogelijke afwijkingen zijn uitvoerig beschreven.
Van de controles is verslaglegging beschikbaar.
Volgens de vastgestelde criteria wordt een specifieke rapportage opgevraagd.
Extra controle (voorbeeld): maak een uitdraai van de opgevraagde BSN-nummers en match
deze met het klantbestand. Nota bene: Baanbrekers voert deze controle standaard uit.

Extra controle (voorbeelden):
 Steekproefsgewijs controleren of wethouders en het hoger management zijn geraadpleegd.
 Extra controle (voorbeeld): aantal keer per jaar in een steekproef de zoeksleutels van
willekeurige medewerkers controleren.
 Van de extra controles is verslaglegging beschikbaar.
BEHEERSING VAN DE COMMUNICATIE
Interne communicatie
Dit plan is van hoog tot laag bekend en wordt gedragen in de organisatie. Het wordt verkondigd via:
 Intranet
 Vitamine B
 Het management
 Verspreiding onder medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet.
Verder wordt het Suwinet-beveiligingsplan jaarlijkse geëvalueerd. Dit kan leiden tot een bijstelling
van dit communicatieplan.
Externe communicatie
Extern is bekend dat Baanbrekers een betrouwbare partner is die zeer goed, zorgvuldig en integer
omgaat met het werken met en verwerken van persoonsgegevens. Dit wordt onder meer verkondigd
via:
 Website
 Berichtgeving op gemeentelijke informatiepagina’s in de weekbladen
 Free publicity
 Sociale media
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Communicatiemiddelen
De volgende communicatiemiddelen kunnen worden ingezet:
 Mondelinge informatieoverdracht. Denk aan teamoverleggen.
 Gedrukte informatieoverdracht. De mogelijkheid bieden om het Suwinet beveiligingsplan en
dit communicatieplan af te drukken.
 Vitamine B: korte en krachtige berichten over dit onderwerp.
 Digitale informatieoverdracht. Hierbij denken we aan het intranet en de website van
Baanbrekers voor wat betreft het Suwinet-beveiligingsplan en intranet voor zowel het
Suwinet-beveiligingsplan als dit communicatieplan.
 Free publicity. Inhoudelijk gerichte interviews met de directeur van Baanbrekers op verzoek
van de bestuursleden en/of de pers. Hierbij horen ook berichten op gemeentelijke
informatiepagina’s in de weekbladen.
 Sociale media: indien nodig.
 De boodschap inzake communicatie luidt: actief, helder open en op een professionele wijze
waarbij de boodschap luidt: Baanbrekers is een betrouwbare partner!
Budget
De uitvoering van een communicatieplan kost tijd in de vorm van arbeidsuren en daarmee ook geld.
Vooralsnog wordt het uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden van de teamleider Interne
Beheersing en de applicatiebeheerder inkomensondersteuning (de Security Officers wat betreft
Suwinet). Is de regulier beschikbare arbeidstijd niet toereikend, dan wordt dit direct kenbaar
gemaakt aan de leidinggevende of de betreffende manager met het verzoek om passende
maatregelen te nemen. Informatieveiligheid moet uiteindelijk een vaste post op de begroting zijn. De
beveiliging en communicatie van Suwinet maakt daar een onderdeel van uit.
Planning
Een goede planning is essentieel voor een communicatieplan. Onder planning wordt verstaan de
volgorde waarin middelen worden ingezet of de boodschap wordt opgebouwd. Baanbrekers gebruikt
de komende periode om volledig uitvoering te geven aan de communicatievereisten zoals
geredigeerd vanuit de handreiking. Denk aan het schrijven van procedures, het zichtbaar vastleggen
van accordering et cetera.
In de volgende versie van het Suwinet-beveiligingsplan (2017) worden de drie gemeenten
afzonderlijk genoemd en wordt er gewerkt met een versienummer. Verder wordt de komende tijd
aandacht besteed aan de rol van Security Officer; een taak die vooralsnog is belegd bij de teamleider
Interne Beheersing. Binnen het management wordt momenteel gekeken naar de bredere rol van
CISO. Dit kan op termijn leiden tot het aanstellen van een persoon die specifieke verantwoordelijk is
voor het informatiebeveiligingsbeleid en de naleving daarvan. Taken rondom Suwinet worden
specifiek en aantoonbaar opgenomen in de functievereisten.
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Organisatie
 Teamleider Interne Beheersing: opstellen Informatie beveiligings- en communicatieplan
Suwinet, alsmede evalueren en bijstellen (plan-do-check-act). Uitzetten controle op gebruik
Suwinet.
 Applicatiebeheerder Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie: evalueren en
bijstellen (plan-do-check-act) van het informatiebeveiligings- en communicatieplan Suwinet,
alsmede het uitzetten van controle op het gebruik van Suwinet.
 Directeur: communicatie met bestuursleden en pers.
 Managers en teamleiders Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie: uitdragen
Suwinet-beveiligingsplan, stimuleren integriteit, verantwoordelijkheid en bewustzijn inzake
privacy en informatieveiligheid ( persoonsgegevens).
 Communicatieadviseur: advisering en ondersteuning op het gebied van communicatie (denk
aan woordvoering, intranet, internet, sociale media, bedenken campagnes).
MONITORING
Monitoring vindt plaats aan de hand van:
 Het toetsen van de beschreven procedures in de organisatie, met name bij de medewerkers
Kwaliteit van de afdelingen Inkomensondersteuning en Re-integratie & Participatie en
Interne Controle.
 Periodieke evaluatie met de managers van Inkomensondersteuning en Re-integratie &
Participatie.
 Tweemaal per jaar controle op stand van zaken uitvoering communicatieplan.
 Evaluatie controle autorisaties.
Met het instellen van deze tussentijdse meetpunten kunnen zaken worden bijgesteld als blijkt dat ze
onvoldoende opleveren.
EVALUATIE
De jaarlijkse evaluatie heeft als doel te kijken wat er goed ging, of doelstellingen zijn gehaald, wat er
minder ging et cetera. De uitkomst wordt verwerkt in een (nog) beter communicatieplan.
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