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Daarnaast zijn de volgende regelingen komen te vervallen: 
 

▪ FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 
▪ IenW E27B   Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 

 

Wanneer er volgens u toch regelingen ontbreken, willen wij u vragen deze bij ons te melden. Dat is belangrijk in 
het kader van de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole. 

 

Extra controlekosten 2021 
 

Voor het opstellen van de SiSa-bijlage 2021 is het goed om rekening te houden met de genoemde extra 
regelingen. Dit vraagt immers een grotere inspanning aan uw kant. 

 

Ook wij zullen meer tijd dan vooraf was voorzien moeten besteden aan de controle. Bij het opstellen van de 
opdrachtbevestiging 2021 konden wij immers geen rekening gehouden met nieuwe regelingen. Het 
verantwoordingsoverzicht SiSa 2021 was immers toen (nog) niet beschikbaar. Wel hebben wij in de 
opdrachtbevestiging aangegeven dat wij hier op een later moment op terug zouden komen, wanneer dat nodig 
was. 

 

Omdat, net als voor u, ook voor ons de regelingen die in 2021 voor het eerst van toepassing zijn, nieuw zijn, is 
het lastig om op dit moment een goede inschatting te kunnen maken van de extra tijdsbesteding die nodig is 
voor de controle van deze nieuwe regelingen. Onze extra tijdsbesteding zal in belangrijke mate afhankelijk zijn 
van bijvoorbeeld de voorbereiding aan uw zijde, het aantal indicatoren per regeling en de omvang van de 
bestedingen per regeling. Ter indicatie geven wij u een (globale) kostenindicatie: 

 
▪ Voor regelingen waar slechts sprake is van zogenaamde nul-indicatoren verwachten wij dat de kosten 

maximaal € 500 excl. Btw per regeling zullen bedragen. 
▪ Voor regelingen waar sprake is van bestedingen, verwachten wij dat de kosten gemiddeld € 1.500 excl. Btw 

per regeling zullen bedragen. 
 

Wij zullen de extra kosten afrekenen op basis van de werkelijke tijdsbesteding van onze medewerkers. Ter 
onderbouwing van onze eindfactuur zullen wij u een specificatie van bestede uren door onze medewerkers 
toesturen, waaruit de tijdsbesteding per regeling blijkt. Voor de vervallen regelingen zullen wij uiteraard geen 
kosten in rekening brengen. 

 

Nulindicatoren 2020 
 

Overigens willen wij op deze plaats ook nog melden dat in 2020 ook reeds sprake was van een aanzienlijk 
aantal nieuwe regelingen die in dat jaar voor het eerst van toepassing waren. Bij die regelingen was in 
meerdere gevallen sprake van nul-indicatoren. Over dat jaar hebben wij voor die regelingen een relatief laag 
bedrag aan kosten hoeven maken en aan u doorberekend. In de opdrachtbevestiging 2021 hebben wij deze 
regelingen reeds meegenomen, echter wel voor het bedrag van 2020. Daarbij is aangegeven dat in het geval in 
2021 bij deze regelingen sprake is van bestedingen, wij daar waarschijnlijk een hogere tijdsbesteding voor 
nodig hebben en dat daarom de kosten voor die regelingen hoger zullen uitvallen dan in 2020 het geval was en 
waarmee in de opdrachtbevestiging 2021 rekening is gehouden. 

 

Planning en afspraken 
 

Mogelijk dat één of meerdere regelingen al op een eerder moment “controle-gereed” zijn. Wanneer dat het 
geval is, horen wij dat graag. Mogelijk kunnen we die dan ook op een eerder moment controleren. 
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Ook vernemen wij graag van u bij welke regelingen volledig sprake zal zijn van nul-indicatoren. Dat betekent 
immers, zoals ook hiervoor aangegeven, dat onze controle inzet beperkter kan zijn dan wanneer wel sprake is 
van bestedingen. Voor onze planning is dat waardevolle informatie. 

 

Afsluiting 
 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, dan vernemen wij dat graag. 

 

Wij hebben een afschrift van deze brief aan het college verstuurd. 

Hoogachtend, 

Publieke Sector Accountants B.V. 

 

 




