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Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2017 van 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers aan. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste 

aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze 

werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2017 van de 

entiteit. 

De jaarrekening 2017 van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers geeft een getrouw beeld 

De jaarrekening 2017 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers. Bij deze jaarrekening zijn wij voornemens op 6 april 2018 een goedkeurende controleverklaring voor zowel 

getrouwheid als rechtmatigheid te verstrekken.  

Wij hebben de inhoud van dit accountantsverslag afgestemd met het dagelijks bestuur en de betrokken medewerkers financiën. 

Met vriendelijke groet, 

Deloitte Accountants B.V. 

 

 

 

drs. P.G.J.M. Jussen RA 

 

Aan het algemeen bestuur van 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers  
Postbus 15  
5140 AA  WAALWIJK 

Datum 
6 april 2018 

Onderwerp 

Accountantsverslag 2017 

Behandeld door 
drs. S.D.J.J. Reyners 
088 288 4027 
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Onze belangrijkste bevindingen 

Wij verstrekken een goedkeurende controleverklaring bij 

de jaarrekening 2017 

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2017 van 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers uitgevoerd en wij 

verstrekken een goedkeurende controleverklaring voor zowel 

getrouwheid als rechtmatigheid bij deze jaarrekening. 

Er zijn geen materiële afwijkingen  

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde 

feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze 

materialiteit die van invloed zijn op het vermogen of resultaat 

van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Voor het overzicht van 

ongecorrigeerde controleverschillen groter dan de 

rapporteringsdrempel verwijzen wij naar bijlage A. 

Er is niet volledig rechtmatig gehandeld 

Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij 

geconcludeerd dat alle financieel relevante aspecten van 

wetgeving en verordeningen, zoals opgenomen in uw normen- 

en toetsingskader, door het dagelijks bestuur zijn nageleefd en 

dat zowel de baten en lasten over 2017 als de balansmutaties 

in 2017 rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij hebben op basis van onze controlewerkzaamheden 

vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatige verkoop 

van een pand van € 120.000 (actief met omschrijving “Ecliptica 

28” conform staat c). De financiële verordening vereist dat er 

bij verkopen groter dan € 50.000 goedkeuring van het 

algemeen bestuur gevraagd wordt. Bij het onderhavige geval 

heeft deze goedkeuring niet formeel plaatsgevonden, waardoor 

de desinvestering als onrechtmatig is aan te merken. In bijlage 

A1 is deze fout meegenomen in het totaaloverzicht. 

Tevens merken wij op dat de documentatie bij uw organisatie 

rondom de inkoop- en aanbestedingsdossiers en de controle 

daarop, veel extra tijdsinspanning heeft gekost om te komen 

tot een juiste en volledige onderbouwing van de 

aanbestedingen. Wij adviseren u in 2018 om deze 

dossiervorming en raadpleegbaarheid te verbeteren en in het 

inkoopproces de aanbestedingen integraal onderdeel te laten 

uitmaken hiervan alvorens daadwerkelijk over wordt gegaan tot 

het daadwerkelijk doen van inkopen. Daarmee voorkomt u een 

eventuele onrechtmatigheid achteraf. 

Daarnaast is er sprake van een onttrekking aan de 

bestemmingsreserve vakantiegeld van € 21.000 waar geen 

bestuursbesluit aan ten grondslag ligt, genomen voor  

31 december 2017. Deze onttrekking is daarmee onrechtmatig. 

Er is daarnaast geen sprake van begrotingsoverschrijdingen die 

meetellen voor het oordeel. 

Bestuurlijke samenvatting controle 2017 

Wij verstrekken een 

goedkeurende controleverklaring 

bij de jaarrekening 2017. 
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Belangrijkste risico’s in onze controle 

Onze controle kent een op risico’s gebaseerde aanpak. In deze 

aanpak hebben wij de volgende risico’s als belangrijk geacht 

die leidend zijn geweest in onze controle: 

 Waardering lening u/g aan Ruelong B.V. 

 Controle volledigheid omzet 

 Risico ten aanzien van management override 

Wij hebben in het hoofdstuk “Belangrijkste bevindingen uit 

onze controle” deze risico’s en onze bevindingen daaromtrent 

verder uitgeschreven. 

De SiSa-bijlage geeft een getrouw beeld 

Wij hebben geen controleverschillen (fouten en/of 

onzekerheden) in de verantwoorde informatie in de SiSa-bijlage 

2017 geconstateerd. 

De wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT) is nageleefd 

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2017 

niet strijdig zijn met de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en dat 

de jaarrekening 2017 van uw organisatie voldoet aan de 

publicatieverplichtingen van de WNT. 

Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd 

Met de opdrachtbevestiging van 30 oktober 2017 heeft u ons 

opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 

2017. Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor onze 

controle: 

 Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

(Bado). 

 De Controleverordening 2017 (op grond van artikel 213 

van de Gemeentewet). 

 Het door uw bestuur op 13 november 2017 vastgestelde 

normenkader 2017. 

 Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9. 

De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de 

opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de 

controle op geen enkele wijze sprake geweest van een 

beperking of wijziging in de reikwijdte van onze controle. Wij 

achten de reikwijdte van onze controle voor 2017 voldoende 

voor de doelstelling van onze controle. 

Wij zijn onafhankelijk van Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers 

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. 

en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de 

memberfirms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun 

respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de 

gemeenschappelijke regeling, die naar ons professionele 

oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze 

onafhankelijkheid.  

Onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging is te vinden in 

bijlage C bij deze rapportage.  

Weerstandsvermogen en risicomanagement 

Wij constateren dat Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers geen 

weerstandsvermogen heeft in de vorm van vrij besteedbare 

middelen. Deze verantwoordelijkheid ligt conform uw paragraaf 

weerstandsvermogen en risicomanagement bij de deelnemende 

gemeenten. 

Wij hebben de jaarrekening-

controle 2017 uitgevoerd met 

inachtneming van de volgende 

toleranties, zoals opgenomen in 

de door u vastgestelde 

controleverordening: 

 Voor fouten is de tolerantie  

1% van het totaal van de 

lasten inclusief toevoegingen 

aan de reserves:  

€ 634.000 

 Voor onzekerheden is de 

tolerantie 3% van het totaal 

van de lasten inclusief 

toevoegingen aan de 

reserves: € 1.902.000 

Als rapportagetolerantie voor 

fouten en onzekerheden geldt  

€ 2.600.000. 
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Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de 

verslaggevingsregels 

Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan 

zijn zeer belangrijk voor de presentatie van de financiële positie 

en resultaten van de gemeenschappelijke regeling. De 

belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers zijn uiteengezet in de 

toelichting in de jaarrekening 2017. In 2017 hebben zich geen 

wijzigingen van materieel belang voorgedaan in toegepaste 

verslaggevingsgrondslagen (BBV) die een aanzienlijke invloed 

hebben gehad op de financiële resultaten of positie van de 

gemeenschappelijke regeling.  

Wij hebben vastgesteld dat de jaarverslaggeving 2017 voldoet 

aan de verslaggevingsvoorschriften en dat het jaarverslag 

verenigbaar is met de jaarrekening 2017.  

De interne financiële beheersing is adequaat in het kader 

van de jaarrekeningcontrole 

Wij hebben de opzet en het bestaan van de interne 

beheersingsmaatregelen die relevant zijn voor de 

betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen 

gegevens beoordeeld. Wij hebben geconcludeerd dat deze 

handmatige interne beheersingsmaatregelen voldoende 

functioneren. 

In het kader van onze jaarrekeningcontrole hebben wij een 

controle uitgevoerd op een aantal elementen uit de 

beheersomgeving (general IT controls). De bevindingen c.q. 

aanbevelingen op het gebied van informatiebeveiliging en 

wijzigingsbeheer hebben uitgewezen dat wij voor onze 

jaarrekeningcontrole 2017 géén gebruik (hebben) kunnen 

maken van de door uw gemeenschappelijke regeling getroffen 

geautomatiseerde beheersingsmaatregelen.  

Verderop in dit accountantsverslag hebben wij gerapporteerd 

over de detailbevindingen.  

Om alsnog voldoende zekerheid te krijgen over de betrouwbare 

en rechtmatige verwerking en betaling van de inkoopfacturen, 

hebben wij aanvullende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden uitgevoerd. Uit deze controle-

werkzaamheden volgen geen materiële tekortkomingen. 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat 

er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 

Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) geldt dan niet meer. 

De AVG zorgt onder meer voor: 

 Versterking en uitbreiding van privacyrechten. 

 Meer verantwoordelijkheden voor organisaties. 

 Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese 

privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om 

boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. 

In dit kader is er ook sprake van een verantwoordingsplicht 

waarbij u verplicht bent verantwoording af te leggen over uw 

gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit 

Persoonsgegevens daar om vraagt. Zorg daarom dat u aan uw 

verantwoordingsplicht voldoet vanaf 25 mei 2018. 
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Onze belangrijkste adviezen en bevindingen 

De belangrijkste adviezen en bevindingen uit onze 

jaarrekeningcontrole, zoals opgenomen in deze rapportage en 

toegelicht op de volgende pagina’s, zijn:  

 Documentatie omtrent de inkoop- en 

aanbestedingsdossiers. 

 Inbaarheid lening u/g aan Ruelong B.V. 

 Onrechtmatigheid desinvestering en onttrekking reserve. 

 Actualisatie van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale 

Zaken. 

 Juiste rubricering tussenrekeningen. 

We hebben tijdens de controle ervaren als een constructieve en 

prettige samenwerking en zijn erin geslaagd om de planning 

binnen de gestelde planning en tijdsspanne te halen. Wel 

constateren we dat de controle een intensief proces is geweest 

om te komen tot tijdige afronding van de controle. Wij 

verwijzen hiervoor ook naar bijlage A2 waaruit de gecorigeerde 

bedragen blijken. 
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In dit hoofdstuk geven wij op 

hoofdlijnen een analyse van het 

vermogen van uw gemeenschappelijke 

regeling 

De vermogenspositie van uw gemeenschappelijke 

regeling neemt toe  

In het BBV, de verslaggevingsregels voor uw organisatie, wordt 

een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en 

resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het 

overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er 

mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden gemuteerd.  

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel 

van de resultaatbestemming. Het gerealiseerd totaalsaldo van 

baten en lasten 2017 bedraagt € 6.375.000 voordelig. Per saldo 

is er tussentijds € 4.825.000 aan de reserves gedoteerd, zodat 

het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2017 € 1.550.000 

voordelig bedraagt. Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder 

het eigen vermogen in de balans. 

In het hiernavolgende overzicht hebben wij de ontwikkeling van 

het eigen vermogen opgenomen. 
 

 

 

Saldo baten en lasten 

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo 

van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde resultaat. 

Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaat-

bestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit 

reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan 

reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede 

het gevolg van de politieke besluitvorming.  

Concreet betekent dit voor uw organisatie het volgende (zie de volgende pagina). 

  

De financiële positie van uw 

gemeenschappelijke regeling 

Eigen vermogen (* € 1.000) 2017 2016   

Eigen vermogen per 1 januari - 1.140 - 1.739   

Tussentijdse resultaatbestemming 4.825 4.019   

Gerealiseerde resultaat 1.550 - 3.420   

Eigen vermogen per 31 december 5.235 - 1.440   
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Gerealiseerde resultaat 

De exploitatie over 2017 laat een voordeligvoordelig resultaat 

van baten en lasten van € 6.375.000, ten opzichte van een 

begroot saldo van € 6.376.000. Hiermee komt het 

gerealiseerde resultaat overeen met het begrote resultaat. Er is 

geen sprake van een overschrijding van de begrote lasten in 

het kader van de begrotingsrechtmatigheid. 

  

Exploitatieresultaat 2017 (in € 1.000)     

Totale baten 58.406    

Totale lasten 52.031    

Gerealiseerde saldo van baten en lasten  6.375   

Af: stortingen in reserves -/-6.280    

Bij: onttrekkingen aan reserves 1.455    

Saldo mutaties reserves  -/- 4.825   

Gerealiseerd resultaat  1.550   

Figuur 1 - Saldo van baten en lasten 

Figuur 2 - Mutaties in reserves 

Figuur 3 - Gerealiseerde resultaat 

-€ 5.000

€ 0

€ 5.000

€ 10.000

2015 2016 2017

-€ 6.000

-€ 4.000

-€ 2.000

€ 0

€ 2.000

2015 2016 2017

-€ 4.000

-€ 2.000

€ 0

€ 2.000

2015 2016 2017



 

Accountantsverslag 2017 - Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers  
3114550720/2018.041295/MJ/9 

 

 

De weerstandscapaciteit ligt bij deelnemende gemeenten 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de 

beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 

weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico’s.  

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 

besloten om bij te dragen in de kosten en opbrengsten van de 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. De gemeenten dragen er 

zorg voor dat de gemeenschappelijke regeling te allen tijde 

over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen 

jegens derden te kunnen voldoen. 

Lopende het begrotingsjaar worden de ontwikkelingen met 

betrekking tot de kosten van de uitvoeringsorganisatie 

periodiek en nauwgezet gemonitord om tijdig te kunnen 

bijsturen. Indien in enig jaar blijkt dat er een tekort is en dit 

niet door de gemeenschappelijke regeling zelf opgevangen kan 

worden, wordt er conform eerder gemaakte afspraken een 

beroep gedaan op de weerstandscapaciteit van de 

deelnemende gemeenten. Hiermee ligt er geen risico bij de 

gemeenschappelijke regeling. 

De continuïteit van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Wij hebben de inschatting van het management over de 

continuïteit beoordeeld. Op basis van de werkzaamheden die 

wij hebben uitgevoerd zijn wij van mening dat de 

continuïteitsveronderstelling van toepassing blijft en wij 

concluderen op basis van de verkregen controle-informatie dat 

er geen belangrijke onzekerheid bestaat met betrekking tot 

gebeurtenissen of voorwaarden die mogelijk aanzienlijke 

twijfels oproepen over de continuïteit van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Hoewel toekomstige gebeurtenissen altijd aan een bepaalde 

onzekerheid onderhevig zijn, kunnen wij ons vinden in het door 

het management toepassen van de 

continuïteitsveronderstelling bij het opmaken van de 

jaarrekening 2017. 
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Dit hoofdstuk bevat onze bevindingen 

die, volgens ons professionele oordeel, 

van belang zijn om te rapporteren 

De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar 

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw 

gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de grondslagen 

van de jaarrekening 2017.  

In 2017 zijn er de volgende wijzigingen in de 

verslaggevingsvoorschriften BBV: 

 Investeringen in activa met maatschappelijk nut. 

 Toepassing Notitie materiële vaste activa. 

Significante (beeldbepalende) verslaggevingsgrondslagen en 

toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de 

financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling en de 

baten en lasten in de jaarrekening.  

In de jaarrekening van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is er 

geen sprake van moeilijke subjectieve en complexe posities of 

inschattingen van zaken die inherent onzeker zijn. 

 

Wij hebben het door het dagelijks bestuur toegepaste proces 

met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten 

geëvalueerd en hebben gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij hebben wij geen 

noemenswaardige bevindingen geconstateerd. 

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening  

De jaarstukken 2017 van uw gemeenschappelijke regeling 

bestaan uit: 

 Het jaarverslag 2017 (programmaverantwoording en 

verplichte paragrafen). 

 De jaarrekening 2017 (balans met toelichting, overzicht 

van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting en 

de SiSa-bijlage). 

In het onderdeel “programmaverantwoording” van het 

jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat 

hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft het 

gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de 

verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals 

weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag. 

Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van 

de jaarrekening. Het primaire object van de 

accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de 

Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en 

het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met 

toelichting).  

Belangrijkste bevindingen uit onze controle 

Bij onze controle hebben wij 
geen tegenstrijdigheden tussen 
het jaarverslag en de 

jaarrekening geconstateerd.  

Het jaarverslag en overige 
gegevens en jaarrekening zijn 
goed met elkaar verenigbaar. 
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De accountantscontrole omvat daarom geen oordeel over de 

inhoudelijke juistheid en volledigheid van de 

informatieverstrekking opgenomen in de 

programmaverantwoording en de verplichte paragrafen.  

De door ons onderkende risico’s die het meest belangrijk 

zijn 

Onze controle is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij risico’s 

onderkennen voor uw organisatie. Op basis van deze risico’s 

wordt onze controle gepland en uitgevoerd. De volgende 

risico’s zijn daarbij de meest belangrijke: 

 Waardering lening u/g aan Ruelong B.V. 

 Controle volledigheid omzet 

 Risico ten aanzien van management override 

De kwaliteit van de onderbouwingen en inschattingen bij 

het opstellen van de jaarrekening is goed  

Uw organisatie heeft een aantal voorzieningen gevormd voor 

verliezen, risico’s of verplichtingen die hun oorsprong vinden in 

het huidige boekjaar of eerdere boekjaren, maar waarvan de 

(verwachte) uitgaven in de toekomst liggen. Het gaat hierbij 

om de voorzieningen voor dubieuze debiteuren (sociale zaken) 

en de voorziening oninbaarheid lening u/g aan Ruelong B.V. 

Deze voorziening voor een eventuele oninbaarheid is naar haar 

aard gebaseerd op veronderstellingen en schattingen van het 

management. Zij schatten op basis van hun kennis van de 

organisatie en haar omgeving in wat het effect van de te 

voorziene risico’s, verplichtingen en kosten zal zijn in de 

komende jaren en wat de omvang van de voorziening moet 

zijn.  

Omdat schattingen per definitie subjectief zijn, besteden wij als 

uw accountant nadrukkelijk aandacht aan de onderbouwing en 

redelijkheid van de aannames van het management.  

Wij hebben als onderdeel van onze controle daarom uitvoerige 

gesprekken met het management over de aard van de risico’s 

en de verwachtingen over de ontwikkelingen in de komende 

jaren. Daarbij zijn ook alternatieven voor de gehanteerde 

schatting overwogen. Wij zijn van mening dat de gehanteerde 

uitgangspunten voor schattingen reëel en consistent zijn 

toegepast. 

Geen begrotingsoverschrijdingen  

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de 

baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2017, 

hebben wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. 

De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn 

gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en 

moeten door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld 

en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting 

en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 

van de Gemeentewet.  

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen 

dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat 

belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig 

worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig 

(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een 

systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan 

het bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich 

dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het 

algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de 

Kadernota 2017 van de Commissie BBV. De belangrijkste 

inhoudelijke aanpassing betreft de vaststelling dat het 

overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet 

in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het 

accountantsoordeel.  
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Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar 

in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de 

begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de 

lastenoverschrijdingen per programma.  

In 2017 is er geen sprake van begrotingsoverschrijdingen die 

meewegen in het oordeel voor Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers. 

Europese aanbestedingen zijn rechtmatig  

Uit de uitgevoerde controlewerkzaamheden voor de naleving 

van de Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben wij geen 

onrechtmatigheden vastgesteld die een impact hebben op de 

strekking van de controleverklaring. 

Wij adviseren u daarnaast om uw uitgaven in 2018 integraal te 

analyseren en daar waar nodig een (raam)contract Europees 

aan te besteden om daarmee te voorkomen dat bestedingen 

mogelijkerwijs als onrechtmatig zijn aan te merken. Tevens 

vragen wij aandacht voor de dossiervorming in uw organisatie 

rondom de inkoop- en aanbestedingsdossiers die ons tijdens de 

controle veel extra tijd heeft gekost. Wij hebben geconstateerd 

dat de dossiers rondom dit onderwerp niet altijd volledig zijn 

waardoor de juiste en volledige onderbouwing van betreffende 

aanbestedingen niet overgelegd kunnen worden. Wij adviseren 

u om deze dossiervorming en raadpleegbaarheid in 2018 te 

verbeteren en de aanbestedingen integraal onderdeel te laten 

uitmaken van het inkoopproces, alvorens over te gaan tot het 

daadwerkelijk doen van inkopen. Daarmee voorkomt u een 

eventuele onrechtmatigheid achteraf. 

 

Wij hebben geen fouten en/of onzekerheden in de SiSa-

bijlage 2017 geconstateerd 

De procedure die uw organisatie moet naleven bij de 

aanlevering van de bestanden aan het CBS is ten opzichte van 

vorig jaar niet wezenlijk gewijzigd. Uw organisatie dient in een 

vast, voorgeschreven stramien zeven documenten aan het CBS 

aan te leveren.  

Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de nota 

verwachtingen accountantscontrole SiSa 2017. Hierbij stellen 

wij de getrouwheid en rechtmatigheid van de in de SiSa-bijlage 

verantwoorde gegevens (indicatoren) vast.  

Wij willen benadrukken dat u als organisatie zelf 

verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te 

verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. 

Indien een ‘0’ is ingevuld, zijn wij bij uw organisatie nagegaan 

of deze ‘0’ terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd. 

De (verplichte) tabel met fouten en onzekerheden van de 

specifieke uitkeringen is opgenomen in bijlage B van dit 

accountantsverslag. Bij de controle hebben wij geen financiële 

fouten of onzekerheden geconstateerd. 

De Wet normering topinkomens (WNT) is nageleefd 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van 

toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet 

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 

topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 

instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in 

staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.  
  

Wij hebben vastgesteld dat de 

bezoldigingen over 2017 
niet strijdig zijn met de  
Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) en 
dat de jaarrekening 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers voldoet aan de 
publicatieverplichtingen van de 
WNT. 
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Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat de directeur, de 

directeur a.i. en de bestuursleden van het algemeen bestuur als 

topfunctionaris worden aangemerkt. De algemene bezoldiging 

voor een topfunctionaris mag voor 2017 niet meer bedragen 

dan € 181.000 per jaar.  

In 2017 is voor geen van de topfunctionarissen sprake van een 

overschrijding van de grensbedragen. 

In het Controleprotocol WNT 2017 is opgenomen dat een WNT-

instelling een aantal interne beheersingsmaatregelen dient te 

treffen die zichtbaar vastgelegd dienen te worden. Hiervoor zijn 

in het onderhavige controleprotocol een viertal maatregelen 

opgenomen waar wij tijdens onze controle aan hebben 

getoetst. Wij hebben daarbij vastgesteld dat deze maatregelen 

niet zichtbaar zijn vastgelegd en wij hieraan niet hebben 

kunnen toetsen. Dit heeft overigens geen invloed gehad om 

bovenstaande uitgevoerde controle, waardoor onze conclusies 

daaromtrent nog steeds gelden. Wij adviseren u deze 

beheersmaatregelen in 2018 zichtbaar te implementeren. 

Wellicht ten overvloede maken wij u erop attent dat met ingang 

van 1 januari 2018 WNT-instellingen verplicht zijn de WNT-

verantwoording openbaar toe gankelijk op internet te 

publiceren voor een periode van ten minste zeven jaar.  

De beoordeling door het dagelijks bestuur van het risico 

van materiële fouten in de jaarrekening als gevolg van 

fraude of overtreding van wet- en regelgeving 

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor het 

voorkomen en ontdekken van fraude en voor de naleving van 

wet- en regelgeving. Recente ontwikkelingen laten zien dat de 

handhaving van anticorruptiewetgeving aan globalisering 

onderhevig is, waardoor ook publieke instellingen (zoals 

gemeenschappelijke regelingen) in toenemende mate te maken 

krijgen met anticorruptieregels.  

Als onderdeel van onze controle hebben wij het dagelijks 

bestuur verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van 

het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou 

kunnen bevatten als gevolg van fraude of overtreding van wet- 

en regelgeving (corporate compliance), inclusief de aard, 

omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat 

het algemeen bestuur daarbij hanteert, alsook de 

communicatie daarover met het personeel. Tijdens deze 

gesprekken heeft het algemeen bestuur aangegeven zich 

bewust te zijn van frauderisico’s, waaronder het belang van 

corporate compliance en de analyse van corruptievraagstukken. 

Hierbij heeft het dagelijks bestuur ook voorbeelden gegeven 

van de manier waarop zij deze beheerst. 

In onze voorgaande rapportages hebben wij u geattendeerd op 

het belang van periodieke frauderisicoanalyses, bijvoorbeeld 

met gebruik van de ‘fraudedriehoek’, als vast onderdeel van de 

interne beheersingsomgeving. Uw organisatie heeft dit 

vormgegeven door de frauderisicoanalyse jaarlijks te 

actualiseren en op de bestuursagenda een plek te geven. 

Hiermee toont u aan u bewust te zijn van de frauderisico’s 

binnen de organisatie.  

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het 

frauderisico en geen aanwijzingen van fraude (risico ten 

aanzien van management override) 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en 

detecteren van fraude berust bij het dagelijks bestuur, inclusief 

het invoeren en onderhouden van interne beheersings-

maatregelen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de 

financiële verslaggeving, de werking en de efficiency van de 

bedrijfsvoering en naleving van de van toepassing zijnde wet- 

en regelgeving. Als accountant verkrijgen wij redelijke, maar 

geen absolute, zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen 

afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude 

of fouten.  

Wij hebben op basis van de door 
ons uitgevoerde werkzaamheden 
geen aanwijzingen van gevallen 
van materiële fraude. 
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Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 

niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge maar 

geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude hebben 

ontdekt. Voor het ontdekken van fraude is gebruiktgemaakt 

van uitgebreide data-analyse en onze controlewerkzaamheden 

hebben betrekking op het risico ten aanzien van management 

override. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 

uitgevoerd en professionele oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbaarheid lening u/g aan Ruelong B.V. 

In 2016 heeft Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers een lening 

verstrekt aan Ruelong B.V. Deze is per ultimo 2016 volledig 

voorzien, omdat er tijdens de accountantscontrole 2016 geen 

zicht was op de inbaarheid van deze lening.  

Tijdens de jaarrekeningcontrole 2017 hebben wij vastgesteld 

dat het dagelijks bestuur de voorziening voor het gehele 

bedrag heeft opgenomen in de jaarstukken. Wij hebben de 

inbaarheid van de lening en daarmee de omvang van de 

voorziening in onze controle betrokken. Daarbij hebben wij de 

beschikking gehad over de jaarstukken 2016 (voorzien van een 

goedkeurende controleverklaring), de conceptjaarstukken 2017 

en de opgestelde liquiditeitsplanning. Wij zijn bij onze controle 

tot de conclusie gekomen dat op basis van de 

liquiditeitsplanning duidelijk is dat de voorziene aflossing in 

2018 betaald kan worden door Ruelong B.V. Derhalve is het 

gedeelte dat ná 2018 afgelost dient te worden, volledig 

voorzien voor een bedrag groot € 1.167.000. Dit omwille van 

het feit dat er nog geen sprake is van een door het 

toezichthoudend orgaan van Ruelong B.V. vastgestelde 

meerjarenbegroting en daarmee er geen zekerheid kan worden 

gegeven over de inbaarheid van de lening ná 2018. 

Onrechtmatigheid desinvestering en onttrekking reserve 

In 2017 heeft er een verkoop van een pand van € 120.000 

plaatsgevonden (actief met omschrijving “Ecliptica 28” conform 

staat c). In de financiële verordening 2017 is opgenomen dat 

verkopen groter dan € 50.000 door het algemeen bestuur 

goedgekeurd dienen te worden. In dit specifieke geval is dit 

niet gebeurd, waardoor de gehele desinvestering als 

onrechtmatig aan te merken is. 
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Daarnaast is er sprake van een onttrekking aan de 

bestemmingsreserve vakantiegeld van € 21.000 waar geen 

getekend bestuursbesluit aan ten grondslag ligt dat is genomen 

voor 31 december 2017. Deze onttrekking is daarmee als 

onrechtmatig aan te merken, ondanks dat deze in de lijn van 

reguliere bedrijfsvoering valt. Wij hebben deze twee 

rechtmatigheidsfouten in bijlage A1a meegenomen. 

Actualisatie van de voorziening dubieuze debiteuren 

Sociale Zaken 

Bij onze controle hebben we vastgesteld dat de voorziening 

dubieuze debiteuren Sociale Zaken niet geactualiseerd is op 

basis van de meest recente ervaringscijfers over 2017. Dit 

heeft tot een correctie geleid van € 119.000 die ook is 

opgenomen in bijlage A2. 

Vanuit BBV is het verplicht om de voorziening statisch te 

vormen en dus jaarlijks een inventarisatie plaatsvindt van de 

openstaande vorderingen en mogelijke inbaarheid hiervan. De 

vakafdeling speelt bij het vormen en schatten van deze 

voorziening een belangrijke rol, aangezien zijn betrokken zijn 

bij het uitkeringsproces. Het management van 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers dient zich daarbij een 

oordeel te vormen over de omvang van de voorziening en de 

uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Op die wijze heeft 

u een voldoende actueel en onderbouwde omvang van de 

voorziening die in de controle kan worden betrokken. 

Juiste rubricering tussenrekeningen 

Evenals in 2016 hebben we gedurende onze controle in 2017 

geconstateerd dat tussenrekening onjuist gerubriceerd zijn in 

de jaarstukken. Dit heeft tot een aantal correcties geleid bij 

onder andere de debiteuren en de overlopende posten (zowel 

debet als credit).  

Wij adviseren u om in de toekomst een koppeling te maken 

tussen de categoriën die BBV kent en de indeling in de 

administratie om eerdergenoemde fouten te voorkomen.  

Een integrale analyse van de tussenrekeningen versus de 

jaarstukken is daarnaast van belang om deze veelheid aan 

fouten te voorkomen. Zie bijlage A2 waarin deze zijn 

opgenomen. 
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De belangrijkste bevindingen uit onze 

managementletter 2017 

De interne (financiële) beheersing is adequaat in het 

kader van onze jaarrekeningcontrole 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in het 

najaar van 2017 een interim-controle uitgevoerd.  

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het 

bestaan en de werking van maatregelen van administratieve 

organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van 

belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en 

rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen 

gegevens.  

De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij 

opgenomen in onze managementletter 2017. Onderstaand 

hebben wij in samenvattende vorm onze belangrijkste 

bevindingen opgenomen. 

“Onze overallconclusie is dat de gedane aanbevelingen van 

vorig jaar zijn opgepakt en dat een aantal aanbevelingen heeft 

geleid tot een aangepast proces in 2017. Een aantal andere 

aanbevelingen heeft nog niet geleid tot een zichtbare 

aanpassing in het proces, waardoor wij hier voor de 

accountantscontrole 2017 geen gebruik van kunnen maken.”  

Voor een verdere kwaliteitsinjectie in de interne beheersing op 

procesniveau en een concrete koppeling naar uw 

risicomanagementsysteem hebben wij het dagelijks bestuur 

geadviseerd de ‘key controls’ (op basis van de zogenoemde 

“6 W-vragen”: wie doet wat, waarom, wanneer, waarmee en 

met welk doel) van de belangrijkste financiële processen te 

actualiseren in de daarvoor door u gehanteerde 

referentiekaders.” 

Wij hebben hierna een follow-up van de aanbevelingen uit de 

managementletter geformuleerd ten aanzien van de interne 

beheersing. 

Follow-up managementletter  

Ten tijde van de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd 

dat de volgende tekortkomingen zijn opgelost, dan wel 

aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd om de 

tekortkoming te mitigeren: 

 Invoer prijzen detacheringen 

 Volledigheid omzet detacheringen 

 Mutaties crediteurenstamgegevens 

 Rechten betaalapplicatie 

 Waardering overige grond- en hulpstoffen 

 Aanbestedingen 

 

 
  

Interne beheersing 
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Ten aanzien van de invoer van prijzen en de controle op de 

volledigheid bij detacheringen heeft Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om 

bovenstaande bevinding op te volgen. Wij adviseren u deze 

bevindingen in 2018 op te lossen. 

Ook voor de mutaties op de crediteurenstamgegevens is er een 

integrale controle uitgevoerd. Hieruit bleken geen 

tekortkomingen die een impact hebben gehad op onze 

jaarrekeningcontrole. 

Ten aanzien van de rechten van betaalapplicatie heeft de 

uitvoeringsorganisatie ervoor gekozen om het treasurystatuut 

door het algemeen bestuur uit te laten sluiten van 

accountantscontrole omdat er geen mogelijkheid is gebleken 

om de juiste informatie vanuit de banken voor onze controle 

over te kunnen leggen. Hiermee is het risico op onrechtmatige 

betalingen gemitigeerd. 

De bevindingen met betrekking tot de waardering van overige 

grond- en hulpstoffen en de aanbestedingen zijn opgevolgd en 

tijdens de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat de 

in de managementletter opgenomen risico’s hiermee 

gemitigeerd zijn. Wel vestigen wij uw aandacht op de 

dossiervorming rondom de aanbestedingen zoals eerder in dit 

accountantsverslag benoemd. 

Betrouwbaarheid en continuïteit van de 

automatiseringsomgeving verdient de nodige aandacht 

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een 

oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op 

het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de 

continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als 

geheel of van onderdelen daarvan.  

 

Onze bevindingen gaan over de onderdelen die wij onderzocht 

hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat 

wij geen volledigheid pretenderen.  

De IT-omgeving en een adequate opzet en werking daarvan 

nemen een steeds dominantere plaats in binnen uw organisatie 

voor een betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Daarmee krijgt de IT ook een dominantere positie in onze 

controleaanpak en -uitvoering. Wij hebben met uw  

IT-medewerkers gesproken aangaande de general IT controls.  

Op basis van ons gesprek hebben wij geconcludeerd dat wij 

nog niet kunnen steunen op de opzet van de general  

IT controls binnen Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Onze 

aanbeveling hieromtrent hebben wij op de volgende pagina 

weergegeven. 

Om alsnog voldoende zekerheid te krijgen over het ontvangen 

lijstwerk gedurende de controle, hebben wij aanvullende 

gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Uit deze 

controlewerkzaamheden blijken ons geen materiële 

tekortkomingen. 

Verder hebben wij geen zaken gesignaleerd betreffende de 

betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking die in het kader van onze jaar-

rekeningcontrole voor rapportering in aanmerking komen. 
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Onderwerp Aanbeveling 

Hoge privilege 

accounts Navision 

Wij raden u aan om inzicht te verschaffen in de aanwezige hoge privilege accounts en deze zichtbaar te laten 

goedkeuren door het management.  

Periodieke controle 

autorisaties 

Het verdient de aanbeveling om de autorisatiematrix op te stellen en formeel te laten accorderen door het 

verantwoordelijke management en vervolgens een periodieke controle uit te voeren en deze te documenteren 

naar de toegewezen rollen en rechten aan de gebruikersaccounts binnen Navision. Hierbij dient tevens aandacht 

te zijn voor het signaleren van mogelijke functiescheidingsconflicten. 

Logging op 

orderwijzigingen 

Wij raden aan om het gebruik van logging te heroverwegen en in te richten voor de project- en orderadministratie 

op basis van een risicoanalyse. Vervolgens is het van belang om de logfile periodiek, maar minimaal jaarlijks, te 

evalueren om op deze manier ongewenste handelingen m.b.t. project- en orderadministratie tijdig te signaleren. 

Tijdig verwijderen 

van 

gebruikersaccounts 

uitdiensttreders 

Wij raden aan om de huidige procedure te verscherpen en onder de aandacht te brengen bij betrokken 

medewerkers in het proces rondom verwijderen van de gebruikersaccounts van uit dienst getreden medewerkers. 

Implementeren van 

wijzigingen 

Wij bevelen aan dat het management een robuust en door het systeem afgedwongen controletechnische 

functiescheiding inregelt tussen ontwikkel- en productieactiviteiten, zodat niet één iemand verantwoordelijk is 

voor onderstaande: 

 Uitvoeren van aanpassingen of andere systeemwijzigingen. 

 Reviewen van systeem-wijzigingen/aanpassingen. 

 Doorvoeren van aanpassingen van ontwikkel- naar productieomgeving. 

Toegang tot de productieomgeving zou voorbehouden moeten zijn aan systeem-/applicatiebeheerders waarbij 

geen programmeer- verantwoordelijkheden liggen. 

Daarnaast zou er een periodieke review uitgevoerd dienen te worden op wijzigingen die worden doorgevoerd op 

de productieomgeving. 

Databases Wij adviseren om het beheer van de database en het netwerk functiescheidingstechnisch duidelijk van elkaar te 

scheiden. Daarnaast raden we aan dat zogenaamde super-users accounts (“sysadmin-privileges”) enkel aan 

individuele geautoriseerde gebruikers worden toegekend. 

Ook raden wij het management aan om een procedure op te stellen om wachtwoorden van service- en generieke 

gebruikers periodiek te wijzigen. Daarnaast raden we aan om de wachtwoordcomplexiteit op Windows-niveau af te 

dwingen. 
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In dit onderdeel geven wij een 

samenvatting van overige 

aangelegenheden en bepaalde 

vereiste communicaties. 

Naleving van wet- en regelgeving 

Wij hebben geen kennis van het niet naleven van wet- en 

regelgeving waarover gerapporteerd zou moeten worden. 

Onze communicatie met management 

Bevestigingen van het dagelijks bestuur 

Wij hebben ter confirmatie een schriftelijk bevestiging gevraagd 

aangaande de verantwoordelijkheden inzake financiële 

verslaggeving. 

Wij hebben van het dagelijks bestuur een ondertekende 

schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen. 

Geen meningsverschil met management en dagelijks 

bestuur of beperking in reikwijdte van de controle 

Er zijn geen meningsverschillen met het management en 

dagelijks bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de 

uitvoering van onze controle.  

Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze 

controleopdracht door het management en de medewerkers 

van de gemeenschappelijke regeling de volledige medewerking 

verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde 

informatie gehad. 

Verenigbaarheid bestuursverslag en jaarrekening 

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere 

Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 720 

is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te 

voeren met betrekking tot het bestuursverslag van de 

gemeenschappelijk regeling.  

Wij hebben voor zover wij kunnen beoordelen vastgesteld dat 

verklaringen van het dagelijks bestuur zoals opgenomen in het 

jaarverslag verenigbaar zijn met de beweringen en verklaringen 

die in de jaarrekening zijn opgenomen. 

 

Overige aangelegenheden 



 Samenleving 

20 Terug naar de inhoudsopgave 
 

 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage A1a - Niet-gecorrigeerde controleverschillen 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van niet-gecorrigeerde controleverschillen. 

Aard van de controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. N.v.t. 

Onrechtmatige verkoop pand Ecliptica 28 € 120.000 N.v.t.  

Onrechtmatige onttrekking bestemmingsreserve vakantiegeld € 21.000 N.v.t. 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode  € 141.000 N.v.t.  

(Sub)totaal getrouwheidsfouten € 141.000 N.v.t.  

Totaal rechtmatigheidsfouten € 141.000 - 
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Bijlage A1b - Onzekerheden in de controle 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van onzekerheden in de controle. 

Aard van de onzekerheden Rechtmatigheid Getrouwheid 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totaal onzekerheden in de rechtmatigheidscontrole en getrouwheidscontrole N.v.t. N.v.t. 
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Bijlage A2 - In de controle opgenomen aanpassingen 

De onderstaande tabel bevat alle afzonderlijk geïdentificeerde en gecorrigeerde afwijkingen. 

Aard van de gecorrigeerde controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid 

Feitelijke controleverschillen   

Correctie incidentele baten en lasten a.g.v. voorziening oninbaarheid lening u/g Ruelong € 333.000 € 333.000 

Ten onrechte omzet in mindering gebracht op algemene lasten € 210.000 € 210.000 

Herrubricering overlopend passief inzake “Provincie ‘Logistiek Assessment’” € 80.000 € 80.000 

Herrubricering diverse bedragen binnen de overlopende passiva naar de van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen 

€ 141.000 € 141.000 

Herrubricering overige vorderingen naar vorderingen op openbare lichamen € 402.000 € 402.000 

Herrubricering nog te ontvangen voorschotbedrag HOB van de overige nog te ontvangen bedragen naar de van Europese en 
Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan a.g.v. voorfinanciering 

€ 71.000 € 71.000 

Herrubricering nog te factureren bedragen van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar naar de 
overlopende activa 

€ 494.000 € 494.000 

Saldering 2 rekeningen van de BNG naar de kortlopende schulden € 2.737.000 € 2.737.000 

Bij de berekening schatkistbankieren zijn bankrekeningen die niet toebehoren aan Baanbrekers (inzake SBW en Fidant) 
meegenomen. 

N.v.t. N.v.t. 

Correctie interne omzet en kosten € 160.000 € 160.000 

Actualisatie voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken € 119.000 € 119.000 

Correctie HOB bij de overlopende passiva en activa € 61.000 € 61.000 

Diverse presentatietechnische correctie bij de overlopende passiva en activa die betrekking hebben op herrubriceringen N.v.t. N.v.t. 

Inschattingsverschillen N.v.t. N.v.t. 

Geprojecteerde (inschattings)verschillen N.v.t. N.v.t. 

Totaal € 4.808.000 € 4.808.000  
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Bijlage A3 - Tekortkomingen in de toelichtingen 
 
 

Onze controlestandaarden vereisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om het bestuur in staat te stellen een inschatting te 

maken van de gevolgen daarvan voor de jaarrekening.  

 

Toelichting Bron van de toelichtingvereiste Kwantitatieve of kwalitatieve overwegingen 

Niet doorgevoerde correctie inzake saldering liquide 

middelen bij BNG 

BBV Baanbrekers heeft een bankrekening met een 

debetsaldo en een bankrekening met een 

creditsaldo. Deze hadden gesaldeerd moeten 

worden conform de verslaggevingsvoorschriften, 

maar deze correctie heeft niet plaatsgevonden. 

Deze fout wordt derhalve als een kwalitatieve 

fout meegenomen. 
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Bijlage B - Bevindingen controle SiSa-bijlage 2017 
 

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van 

de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.  

Onderstaand treft u deze tabel aan. 

Bevindingen controle SiSa-bijlage 
Fout of 

onzekerheid 

Financiële 

omvang 
Toelichting 

SZW G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69_deel openbaar lichaam 2017 N.v.t. € 0 N.v.t. 

SZW G3B Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2017 

N.v.t. 
€ 0 

N.v.t. 

Totaal  € 0  
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Wij zijn onafhankelijk van Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers 

Bevestiging onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 

“Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)” en vormen een belangrijk 

onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De 

naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. 

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van de 

gemeenschappelijke regeling in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke 

en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze 

objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is aangetast. 

Stelsel van waarborgen om onafhankelijke positie te waarborgen 

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om onze onafhankelijke 

positie bij controlecliënten te waarborgen. Het stelsel van maatregelen is een 

integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele 

organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen.  

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die 

bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie: 

 Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande 

onafhankelijkheidsvereisten en de risico’s ten aanzien van de bedreiging van 

de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt. 

 Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin 

aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij 

Deloitte. 

 Procedures voor de organisatie van periodieke training inzake de toepassing 

van de onafhankelijkheidsvoorschriften. 

 Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in 

specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften 

naleven. 

 De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn 

voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige 

bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel 

van waarborgen. 

 Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is 

vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de 

accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met 

potentiële bedreigingen is omgegaan en indien er bedreigingen zijn 

gesignaleerd welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreiging voor 

de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling 

inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 

onafhankelijkheidsevaluatie) wordt in het dossier opgenomen. Procedures 

die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte wordt 

geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de 

onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de 

bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een raad van toezicht 

overwegen wij ook één van deze beide instanties te raadplegen. 

Bijlage C - Onafhankelijkheidsbevestiging 
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 Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking 

van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften. 

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de 

externe toezichthouder getoetst. 

Interne roulatie 

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen 

voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het 

controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een 

controlecliënt meewerken.  

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit 

de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de 

controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om de bedreiging weg te 

nemen. 

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers 

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële 

relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en de 

gemeenschappelijke regeling die van invloed kunnen zijn op onze 

onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken welke aan u 

gerapporteerd dienen te worden. 

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid 

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke 

accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en 

persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne 

toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen of 

verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling of een bij de gemeenschappelijke 

regeling betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de 

regels.  

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die een 

(geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt en zijn 

daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de 

onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.  
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