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Betreft: verslag van bevindingen jaarrekening 2012 Servicepunt71. 

Geacht bestuur, 

 

Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2012 van Servicepunt71 hebben wij het genoegen u hierbij de uitkomsten van onze werkzaamheden te 

presenteren.  De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip 

van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast in het kader van de controle van de jaarrekening 2012 van Servicepunt71. De in dit 

verslag van bevindingen opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2012. 

Daarnaast geven wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, een aantal aanbevelingen waarmee wij beogen u als algemeen bestuur te ondersteunen in uw 

kaderstellende en controlerende taak. 

 

Het concept van dit verslag is  afgestemd met de heren Ossel en Zoet. Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent 

deze of andere met de controle verband houdende zaken te beantwoorden. 

 

Hoogachtend, 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

 

 

 

drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA 
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1 Wat zijn de uitkomsten van onze controle 
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Onze verklaring is met beperking 

Oordeel over de 

getrouwheid van de 

jaarrekening 

Wij hebben bij de jaarrekening van Servicepunt71 een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid. 

  

Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn ingericht in overeenstemming met het BBV en de in de 

programmarekening opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de financiële 

positie en baten en lasten van Servicepunt71. 

Oordeel over de 

rechtmatigheid  van de 

jaarrekening 

Wij hebben bij de jaarrekening van Servicepunt71 een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de 

rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2012 in overeenstemming zijn met de door 

het algemeen bestuur vastgestelde controleverordening  van 26 mei 2011 en de wet- en regelgeving. 

Jaarverslag niet strijdig met 

de jaarrekening 

De jaarrekening en het jaarverslag dienen te worden opgemaakt in overeenstemming met het BBV. Wij hebben vastgesteld dat de 

jaarrekening 2012 van Servicepunt71 geen materiële afwijkingen vertoont ten opzichte van de voorschriften van het BBV. Daarnaast 

is door ons nagegaan of het jaarverslag de minimale wettelijk voorgeschreven informatie bevat en of de inhoud van dit verslag geen 

tegenstrijdigheden bevat met de door ons gecontroleerde jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat de inhoud van het jaarverslag niet 

strijdig is met de jaarrekening. 

Belangrijke voorwaarde: 

ongewijzigde vaststelling 

Wij zijn er bij ons oordeel van uitgegaan dat het algemeen bestuur de nu overlegde jaarrekening ongewijzigd vaststelt. Indien er nog 

wijzigingen worden aangebracht in de definitieve vorm van de jaarrekening dienen wij deze te beoordelen alvorens onze 

controleverklaring hierbij mag worden opgenomen. 

 

Uit hoofde van onze controletaak hebben wij alleen de financiële gegevens in de jaarrekening gecontroleerd. De in de jaarrekening 

opgenomen kengetallen en toelichtingen daarop hebben wij niet gecontroleerd. Dit is ook als zodanig aangegeven in de 

‘‘opdrachtparagraaf’‘ van onze controleverklaring.  
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Welke fouten en onzekerheden hebben wij geconstateerd? 

Onze rapportering van 

fouten en onzekerheden 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde controles. In 

de eerste tabel hebben wij alle gedurende onze controle gecorrigeerde verschillen opgenomen, welke een significante invloed hadden 

op het beeld van de jaarrekening. In de tweede tabel zijn de ongecorrigeerde controleverschillen opgenomen. 

Gecorrigeerde 

controleverschillen 

Geen  Geen 

Ongecorrigeerde 

controleverschillen 
Ongecorrigeerde 
controleverschillen Fouten Onzekerheden Verwijzing 

€ € 

Getrouwheid 
 

- 

 

- 

 

- 

Rechtmatigheid 
 

- 

 

- 

 

- 

Totaal - - 

Tolerantie 282.000 846.000 

Strekking van de verklaring 

is goedkeurend 

Er zijn geen niet gecorrigeerde controleverschillen. Op basis daarvan kunnen wij bij de jaarrekening 2012 zowel betreffende de 

getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring verstrekken. 
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Bestuurlijke aandachtspunten voor 2013 

Bezuinigingen Niet alleen de gemeentelijke bezuinigingen die al vorm hebben gekregen, moeten de komende jaren worden gerealiseerd, ook ziet het 

er naar uit dat door de verdergaande rijksbezuinigingen nieuwe bezuinigingen op de gemeenten af gaan komen en daarmee op de  

ontvangen middelen van de gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen. Wij adviseren vooruitlopend op komende bezuinigingen 

nieuwe opties te overwegen, een stringent begrotingsbeheer is daarbij een must. 

 

Bedrijfsvoeringsprocessen Servicepunt71 is een uitvoeringsorganisatie voor de deelnemende gemeenten. Bij de bedrijfsvoeringsprocessen hebben wij over 2012 

een assurance-rapport verstrekt met een beperking in het oordeel. De beperking in het oordeel is het gevolg van het niet effectief zijn 

van beheersmaatregelen. In ons assurance-rapport 2012 en het verslag van bevindingen 2012, beide gedateerd op 15 maart 2013, 

hebben wij dit nader uitgewerkt. Voor de organisatie en het bestuur van Servicepunt71 brengt dit voor 2013 en verder de uitdaging 

mee om de effectiviteit van de processen te verbeteren. Gelet op de sterke verwevenheid van de processen met de processen bij de 

deelnemende gemeenten kan deze verbetering alleen slagen wanneer Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten hierin samen 

optrekken. Dit begint bij het uitwerken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het Servicepunt71 en de 

deelnemende gemeenten. Ook het duidelijk afbakenen van processen is ons inziens een belangrijk aandachtspunt.  
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Voordelig resultaat nader geanalyseerd 

Het resultaat nader 

besproken 

Het saldo van baten en lasten (na bestemming) over het jaar 2012 bedraagt € 96.000 voordelig ten opzichte van een gewijzigd 

begroot saldo van nihil. 

Totaaloverzicht Het resultaat over 2012 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt worden weergegeven. 

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde begroting Rekening 2012 Afwijking 

€ € € 

Totale lasten 

Totale baten 

28.055 

27.905 

28.225 

28.748 

170 

843 

Resultaat vóór bestemming 150 523 673 

Mutaties in reserves (150) (427) (577) 

Resultaat na bestemming - 96 96 

Het resultaat geanalyseerd In de jaarrekening van Servicepunt71 is het resultaat voor bestemming toegevoegd aan de reserves transities en flankerend beleid, op 

basis van het beleidskader reserves en voorzieningen. Daarna resteert een positief resultaat van € 96.000. 

 

Het hoger dan begrote resultaat is vooral het gevolg van lagere lasten door activiteiten die zijn doorgeschoven naar 2013, niet 

ingevulde vacatures en het niet benutten van de post onvoorzien. De hogere baten hangen direct samen met aan het meerwerk 

gerelateerde lasten. Voor een uitgebreide toelichting op het resultaat verwijzen wij naar de jaarrekening van Servicepunt71. 
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Analyse van de financiële positie 

Eigen vermogen neemt toe De  toename van het eigen vermogen is het directe gevolg van het positieve resultaat voor bestemming van € 0,5 miljoen. Op basis van 

het beleidskader reserves en voorzieningen zijn de reserves transitie en flankerend beleid gevormd. Het eigen vermogen bestaat 

daardoor voor €1,8 miljoen uit bestemmingsreserves en een resterend onverdeeld saldo van € 0,1 miljoen. 

Solvabiliteit neemt af De totale vermogenspositie wordt onder andere tot uitdrukking gebracht door middel van het solvabiliteitspercentage. Dit percentage 

wordt bepaald door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het huidige solvabiliteitspercentage voor uw 

gemeenschappelijke regeling bedraagt 11,0%  (2011: 11,5%). 

Vreemd vermogen In 2012 heeft u een langlopende lening afgesloten. De langlopende lening is vooral bedoeld voor de financiering van de vaste activa. 
Voor een nadere beschouwing ten aanzien van uw financieringspositie verwijzen wij u naar de paragraaf financieringen van de 
jaarrekening 2012. 

Weerstandsvermogen nader 

beschouwd 

In het jaarverslag is onder andere de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen, welke informatie bevat over de 

weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2012 is gevoerd. Ten aanzien van deze paragraaf 

constateren wij het volgende: 

► Servicepunt71 heeft een beperkt aantal reserves. 

► De bestemmingsreserves zijn in 2012 gevormd op basis van het op 20 december 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde 

beleidskader reserves en voorzieningen. 

► De risico-inventarisatie is niet opgenomen in de jaarrekening. Deze wordt geactualiseerd bij de begroting en bij de tweede 

bestuursrapportage. Wij adviseren voor toekomstige jaarrekening een samenvatting op te nemen van de risico-inventarisatie zodat 

de jaarrekening een zelfstandig leesbaar document wordt. 
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Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

 

   
 Sensitiviteit schattingen hoog, mede door optimistische standpunten (of andere bijzonderheden)  

 

  
 
 
 Sensitiviteit schattingen is gemiddeld 

 

 

  

  
 Sensitiviteit schattingen ligt laag, mede door voorzichtige uitgangspunten 

  

 

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

Wij kunnen instemmen met 

de schattingen van het 

dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. Als accountant van het 

algemeen bestuur beoordelen wij deze door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen. Wij kunnen instemmen met de door het 

dagelijks bestuur gemaakte inschattingen en waarderingsgrondslagen. Onderstaand hebben wij een beschouwing ten aanzien van de 

belangrijkste schattingen opgenomen. 

Belangrijke schattingen 

Beoordeling 

2012 

Beoordeling 

2011 Toelichting 

Waardering van de debiteuren 

 

Geen bijzonderheden 

Beoordeling van de risico’s ten aanzien van de niet 

uit de balans blijkende verplichtingen 

 

 

Geen bijzonderheden 

 

Schattingsprocessen binnen de jaarrekening 

   

 Sensitiviteit schattingen hoog, mede door optimistische standpunten (of andere bijzonderheden)  
 
  
 
 Sensitiviteit schattingen is gemiddeld 
 
 
  
 Sensitiviteit schattingen ligt laag, mede door voorzichtige uitgangspunten 
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Bevindingen bij de programmarekening 

Materiële vaste activa In 2012 heeft een inhaalafschrijving van € 0,6 miljoen plaatsgevonden van ICT investeringen . Door de organisatie is vastgesteld dat deze  
activa niet langer in gebruik zijn en derhalve geen waarde toevoegen aan de organisatie.  

Onze bevindingen in het kader van uw interne beheersing 

De processen van 

Servicepunt71 

Als onderdeel van onze controle hebben wij voor alle processen de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie 
en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Hierbij hebben wij ons gericht op voor de jaarrekening van Servicepunt71 
significante processen.  Deze processen voert het Servicepunt71 ook uit voor de deelnemende gemeenten. Over de uitkomsten van 
onze werkzaamheden hebben gerapporteerd in ons verslag van bevindingen 2012 en het assurance-rapport 2012, beide gedateerd op 
15 maart 2013. Het assurance-rapport heeft een beperking in het oordeel, omdat niet voor alle aanwezige beheersmaatregelen al kan 
worden geconstateerd dat deze effectief zijn. In de bedrijfsvoeringprocessen worden in 2013 verbeteringen doorgevoerd die de 
effectiviteit van de beheersmaatregelen moet verhogen.  Voor de jaarrekeningcontrole hebben wij door middel van aanvullende 
werkzaamheden voldoende zekerheid kunnen verkrijgen over de met de met de niet effectief zijnde beheersmaatregelen. 

De geautomatiseerde 

omgeving 

In het kader van de controle van de jaarrekening brengt de accountant ook verslag uit omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de 

continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze controle was niet primair gericht op het doen 

van een uitspraak omtrent de continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde gegevensverwerking. De 

jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking 

aan het licht gebracht, anders dan uiteengezet in het verslag van bevindingen 2012 en het assurance-rapport 2012, beide gedateerd 

op 15 maart 2013. 



Inhoudsopgave Uitkomsten Resultaat 2012 Bevindingen Uitvoering Bijlagen 

Servicepunt71 

Uitkomsten controle en overige informatie 2012 

Lees meer  

Terug  

Pagina 11 

Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

Het rechtmatigheidsbeheer  

is op orde 

In 2012 heeft Servicepunt71 geen belangrijke aanpassingen doorgevoerd in het normenkader. De beoordeling van de rechtmatigheid 

heeft geen specifieke bevindingen opgeleverd voor wat betreft de naleving van voorwaarden die leiden tot fouten of onzekerheden in 

de jaarrekening  2012. 

Misbruik en oneigenlijk 

gebruik 

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik- en oneigenlijk gebruik te 
voorkomen. Binnen uw organisatie heeft geen zichtbare toets plaatsgevonden op het misbruik- en oneigenlijk gebruik. Wel hebben wij 
gemerkt dat uw organisatie kritisch is ten aanzien van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik en waar nodig (preventieve) 
maatregelen treft. Wij adviseren u het beleid met betrekking tot Misbruik en Oneigenlijk vast te leggen in en nota. 
  
De uitkomst van onze toets op het misbruik- en oneigenlijk gebruik heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de 
rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.  

Niet-financiële 

beheershandelingen vallen 

buiten de scope van 

rechtmatigheidscontrole 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De 

accountant toetst deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek.  Volstaan wordt in dit kader met 

het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s 

goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen. 

  

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave 

van de hieruit mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag.  

 

Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures waarbij Servicepunt71 betrokken is, teneinde indicaties te 

verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar 

de (financiële) gevolgen noodzakelijk maakt. 
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Begrotingsrechtmatigheid Wij hebben vastgesteld dat de begrotingsoverschrijdingen passen binnen het door het algemeen bestuur geformuleerde beleid en pas 

in 2012 naar voren zijn gekomen ofwel worden gecompenseerd door opbrengsten. Er is derhalve geen sprake van een 

begrotingsonrechtmatigheid. 

 

De overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten zijn door het dagelijks bestuur in de toelichting op de programmarekening 

toereikend toegelicht. Het dagelijks bestuur stelt uw algemeen bestuur voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van 

de vaststelling van de jaarrekening 2012. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de 

(begrotings)rechtmatigheid. 

Europese aanbestedingen Op 1 april 2013 is de aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet stelt, in aanvulling op de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen, nadere eisen aan de aanbesteding van werken, diensten en leveringen in Nederland. De wet bevat nadere 

richtlijnen voor het uitvoeren van meervoudige onderhandse en nationaal openbare aanbestedingen. Deze aanvullende wettelijke 

aanbestedingsrichtlijnen zullen naar verwachting een grote invloed hebben de rechtmatigheid van de jaarrekening 2013. 

 

Als aanbestedende organisatie dient Servicepunt71 te voldoen aan deze aanvullende aanbestedingsrichtlijnen. Het belang van een 

goede interne beheersing van het aanbestedingsproces is met invoering van de aanbestedingswet significant toegenomen. Wij 

adviseren u op korte termijn de impact van de aanvullende aanbestedingsrichtlijnen op de inkoop en aanbesteding van werken, 

goederen en diensten van Servicepunt71 te inventariseren en de benodigde maatregelen te treffen om de rechtmatigheid van de 

inkopen te waarborgen. 

 

In het kader van de controle van de jaarrekening 2012 hebben wij geen fouten geconstateerd ten aanzien van de naleving van de 

Europese aanbestedingsregels. 
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Wat is de reikwijdte van onze opdracht 

Wat hebben wij 

gecontroleerd 

Conform de aan ons verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Servicepunt71 gecontroleerd. Deze jaarrekening is 

onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de 

jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. 

 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden 

onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat. 

Onze controleaanpak in het kort 

Onze aanpak, gewoon goed Onze controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in 

de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 

waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de 

baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne 

beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 

omstandigheden adequaat zijn, maar die niet ten doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 

beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. In hoofdstuk 3 hebben we u inzicht gegeven in de significante risico’s, onze 

controleaanpak en bevindingen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole. 

 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 

verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van Servicepunt71 heeft gemaakt en een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
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De met u afgesproken goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

De foutenmarge Op grond van het Bado stelt het algemeen bestuur de goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient 

te hanteren. 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening  
(% lasten) 

 
< 1% 

 
> 1 < 3% 

 
- 

 
> 3% 

Onzekerheden in de controle  
(% lasten) 

 
< 3% 

 
> 3 < 10% 

 
> 10% 

 
- 

 
Op grond van de jaarrekening 2012 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 282.000 (1%) en voor onzekerheden 

€ 846.000 (3%). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven 

worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie 

van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. 

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 

De onafhankelijkheid van de accountant behoort tot het fundament van zijn beroep. De jarenlange discussie over het beroep en het 

functioneren van de accountant, hebben uiteindelijk geresulteerd in een aanpassing van de accountantswetgeving, welke van 

toepassing is voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) met als doel de onafhankelijkheid van de accountant beter te waarborgen 

richting het maatschappelijk verkeer. Ondanks het feit dat een gemeente zich volgens de wet niet kwalificeert als een organisatie van 

openbaar belang vinden wij het als uw accountant belangrijk om eventuele bedreigingen ten aanzien van de onafhankelijkheid te 

melden. 

  

Wij hebben gedurende het jaar geen onafhankelijkheidsissues geconstateerd. Wij hebben geen aanvullende werkzaamheden verricht 

naast de controle van de jaarrekening en de assurance-werkzaamheden met betrekking tot de bedrijfsvoeringprocessen.  
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Begrotingsbeheer 

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van het algemeen bestuur is 

gerespecteerd. Voor een juiste oordeelsvorming is het van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het 

algemeen bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten.  

  

Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten 

omdat hierop een beoordeling en rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota Rechtmatigheid.  

  

Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te rapporteren aan het 

algemeen bestuur. Het is de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur om hier dan tijdig een besluit over te nemen.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om de begrotingsrechtmatigheid van de lasten en investeringen te toetsen. Dit doen 

wij onder andere door: 

► vast te stellen of begrotingsafwijkingen tijdig zijn gesignaleerd en zijn omgezet in een begrotingswijziging ter autorisatie aan het 

algemeen bestuur; 

► vaststellen of kostenoverschrijdingen leiden tot een onrechtmatigheid, welke meegewogen moet worden in het accountantsoordeel 

of niet. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid hoeven niet te worden meegewogen in het 

accountantsoordeel. 

Rechtmatigheid 

Rechtmatigheid Wij hebben bij de controle over 2012 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het Bado. Bij onze controle hebben wij 

aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

► het rechtmatigheidsbeheer; 

► de naleving van het voorwaardencriterium; 

► de begrotingsrechtmatigheid; 

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium; 

► de niet-financiële beheershandelingen. 
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Bring your own device Vele gemeenten denken momenteel na over invoering van Bring your own device. Bring your own device is het concept waarbij 

medewerkers gebruik maken van (computer)apparatuur die niet het eigendom is van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de inzet 

van eigen smartphones of tablets. Indien de gemeente ervoor kiest bijvoorbeeld e-mail en agenda via deze persoonlijke apparatuur te 

ontsluiten, heeft dit impact op de beveiliging van de ontsloten informatie. Daarnaast spelen fiscale aspecten een rol indien u uw 

medewerkers een budget geeft voor de aanschaf van de apparatuur.  

Inleiding In deze paragraaf schetsen wij een aantal actuele ontwikkelingen in uw sector, waarmee wij eveneens invulling willen geven aan onze 

natuurlijke adviesfunctie. Dit doen wij vanuit onze rol als accountant, waarbij wij tevens ontwikkelingen weergeven zoals die worden 

gesignaleerd door de diverse specialistengroepen binnen Ernst & Young (Advisory, Tax, IT). 

  

Wij hebben in het kader van onze controle deze actuele ontwikkelingen niet specifiek beoordeeld of toegepast voor uw organisatie. 

IT-ontwikkelingen 

Beveiliging van DigiD vraagt 

aandacht 

Naar aanleiding van beveiligingsincidenten rondom DigiNotar en DigiD is in 2012 het beveiligingsassessment rondom DigiD 

aangekondigd. Inmiddels is enige tijd verstreken en zijn diverse gemeenten en leveranciers van gemeentelijke websites gestart met het 

inventariseren van de impact van de norm van Logius. Ernst & Young maakte onderdeel uit van de pilot die door VNG en KING is 

georganiseerd om de impact van de norm te bepalen en is sindsdien actief betrokken bij diverse gemeenten en gemeentelijke 

leveranciers. We zien echter dat inspanningen momenteel nog achterblijven wat het risico met zich meebrengt dat gemeenten niet 

tijdig een assessment hebben laten uitvoeren. Wij adviseren u op korte termijn de IST situatie te bepalen om vast te stellen waar u 

momenteel staat. Op die manier heeft u nog ruim de tijd eventuele verbeteringen door te voeren, voordat u zich laat toetsen tegen de 

norm. Ten aanzien van dit finale assessment adviseren wij u op korte termijn afspraken te maken met uw auditor. 

Gemeenten blijven achter 

bij invoer IBAN 

Momenteel vindt de migratie plaats naar IBAN en betaalmiddelen die zijn gebaseerd op Europese standaarden in Nederland. Uiterlijk 

1 februari 2014 moeten deze standaarden ingevoerd zijn. Het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie constateert dat publieke 

instellingen, in tegenstelling tot elders in Europa waar publieke instellingen een voorbeeldfunctie vervullen, niet vroeg overgaan. Met 

name gemeenten zullen een extra inspanning moeten verrichten voor de overgang op IBAN, die momenteel nog erg achterblijft. Uit de 

migratiemonitor blijkt dat een substantieel deel van de gemeenten zijn planning nog moet bepalen. Wij willen u graag wijzen op de 

naderende deadline en het belang om de planning ten aanzien van de IBAN implementatie te bepalen. 
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Fiscaliteiten 

Loonheffingen 

 

Op het gebied van de loonheffingen zijn er diverse aandachtpunten voor een gemeente.  
Allereerst betreft dit de invoering van de werkkostenregeling (WKR), uiterlijk per 1 januari 2014. Daar hoort meteen een aanvullende 
opmerking bij. Een op dit moment lopende discussie in politiek Den Haag kan er toe leiden dat de overgangsperiode voor invoering van 
de WKR wordt verlengd met één of twee jaar. Neemt niet weg dat, wanneer de WKR thans nog niet ingevoerd is, het wenselijk is te 
inventariseren welke gevolgen er zouden kunnen zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie kan vanuit beleidsmatig 
oogpunt een betere beslissing genomen worden over het invoermoment en de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in 
arbeidsvoorwaarden en/of administratie.  
  
Indien vervroegd afscheid wordt genomen van een of meerdere werknemers, dan is het wenselijk vóór het maken van afspraken 
daaromtrent, de gevolgen van de mogelijk van toepassing zijnde strafheffing (52% extra loonheffing) in kaart te brengen. Ook non-
activiteitsregelingen kunnen kwalificeren voor deze strafheffing. Hiermee worden kostbare verrassingen achteraf voorkomen. 
  
In de public sector zien we met regelmaat dat besloten wordt personeel af te stoten respectievelijk samen wordt gevoegd met andere 
partijen. Dan kan een vergelijk met andere arbeidsvoorwaarden wenselijk zijn om te bezien welke financiële consequenties verbonden 
zijn met een dergelijke operatie. Ook is een dergelijk vergelijk wenselijk om de betreffende werknemers een tenminste gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen bieden. In voorkomende gevallen zijn wij graag betrokken bij de uitwerking van dergelijke 
projecten.   
 
Vanuit de flexibele arbeidsgedachte wordt met regelmaat personeel ingehuurd. Afhankelijk van de situatie (uitzenden, detacheren en/of 
ZZP’er) brengt dit eventuele heffingsrisico’s en/of aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Het is in alle gevallen goed om vooraf de 
mogelijke heffingsgevolgen in beeld te hebben en maatregelen te treffen om de aansprakelijkheid te beperken/voorkomen. 
  

De fiscale aandacht voor (bestel-)auto’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De bewijslast om heffingsgevolgen van het eventuele 

privégebruik te voorkomen luistert nauw. Dit impliceert dat bij het gebruik van (bestel-)auto’s het wenselijk is dat er procedures zijn die 

eventuele heffingsverplichtingen voorkomen. Het kan daarbij overigens ook gaan om auto’s waarvan primair gedacht wordt dat er geen 

heffingsverplichtingen spelen.  
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Afschaffing Btw-

compensatiefonds gaat niet 

door 

 

Recentelijk heeft het Rijk met de medeoverheden het financieel akkoord gesloten. Onderdeel van het financieel akkoord is dat het Rijk 

zal afzien van de afschaffing van het BTW-compensatiefonds. Met het handhaven van het BTW-compensatiefonds wordt 

tegemoetgekomen aan de wens van gemeenten en provincies die grote bezwaren hadden tegen de afschaffing van het Btw-

compensatiefonds. Deze bezwaren zijn met name ingegeven doordat de overgang naar een regime zonder compensatie allerlei 

complicaties met zich brengt.  

 

De aangekondigde bezuiniging van jaarlijks € 550 mio die gekoppeld was aan de afschaffing van het BTW-compensatiefonds zal 

evenwel gewoon doorgang vinden. Daarnaast worden gemeenten en provincies door de introductie van een gemaximeerd bedrag aan 

te compenseren btw in hun mogelijkheden tot compensatie beperkt. Wanneer het plafond in enig jaar wordt overschreden, vindt er een 

aanzuivering plaats ten laste van het Gemeente- respectievelijk het Provinciefonds. Wanneer gemeenten en provincies minder 

compenseren dan het vastgestelde plafond wordt de besparing toegevoegd aan het Gemeente- respectievelijke het Provinciefonds. De 

verdeling van de korting alsmede de toevoeging aan het Gemeente- dan wel het Provinciefonds vindt plaats overeenkomstig de omvang 

waarmee de individuele gemeenten en provincies btw hebben gecompenseerd. 

  

Door de beperking van de compensatie en de structurele bezuinigingsdoelstellingen die daarnaast gelden, hebben gemeenten en 

provincies er in de toekomst belang bij om btw-heffing op hun inkopen te verminderen/voorkomen. Wij zien goede mogelijkheden om 

ter zake van de bepaalde activiteiten de btw-druk voor uw gemeente aanzienlijk te beperken: 

► Samenwerkingsverbanden van compensatiegerechtigde lichamen die momenteel btw aan de deelnemende gemeenten berekenen, 

kunnen door gebruik te maken van een btw-vrijstelling btw-druk op hun diensten beperken. 

► Gemeenten kunnen met nauw gelieerde entiteiten (stichtingen of bv’s) onder omstandigheden een fiscale eenheid vormen, zodat 

wordt voorkomen dat op de prestaties van deze gelieerde entiteit voor de gemeente of provincie btw in rekening wordt gebracht. 

► In de sfeer van de samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen 

afspraken over het openbaar gebied anders vorm te geven. 

► Ten aanzien van de exploitatie van zaal- en vergaderruimten in multifunctionele accommodaties hebben gemeenten op basis van 

recente jurisprudentie ruimere mogelijkheden om een belaste exploitatie en daarmee aftrek van btw op kosten en investeringen te 

effectueren. 
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Indien één of meerdere van bovenstaande onderwerpen binnen uw gemeente speelt adviseren wij u de mogelijkheden om de btw-druk 

te verminderen nader te onderzoeken.  

  

Daarnaast verdient het aanbeveling om te inventariseren of de exploitatie van andere onroerende zaken binnen uw gemeente in de 

btw-heffing zijn betrokken, waardoor aftrek van btw wordt gegenereerd. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de verhuur van 

sportaccommodaties, de belaste exploitatie van monumentale gebouwen en de optie voor een met btw belaste verhuur wanneer de 

huurder gerechtigd is tot aftrek van btw.  

Uitbreiding vennootschaps-

belastingplicht 

overheidsbedrijven 

 

Uw gemeenschappelijke regeling is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

  

In mei 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn ‘Notitie Belastingplicht Overheidsbedrijven’ echter aangekondigd: 

(i) alle indirecte overheidsbedrijven integraal te willen belasten voor de vennootschapsbelasting; en 

(ii) overheden te willen verplichten hun concurrerende activiteiten in te brengen in een (belaste) BV of NV. 

  

Tevens heeft de staatssecretaris aangekondigd een consultatieronde te zullen houden in het kader van de vormgeving van de regeling. 

In deze consultatieronden zal met onder meer de overige ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 

Overleg en de Unie van Waterschappen worden overlegd. Deze consultatieronde is in januari 2013 van start is gegaan. Aangenomen 

wordt dat de beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling 1 januari 2014 is. 

  

Voor uw gemeenschappelijke regeling zou de voorgenomen regeling kunnen betekenen dat zij specifieke activiteiten zou moeten 

afzonderen in een afzonderlijke (belaste) rechtspersoon. 

 

Wij raden u aan om in de komende periode de te verwachten impact van de voorgenomen wijzigingen in beeld te krijgen. Dit stelt u in 

staat waar mogelijk tijdig op de beoogde wijzigingen te anticiperen. Ook adviseren wij u een strategie te bepalen voor de behartiging 

van uw belangen tijdens de geplande consultatieronde van de staatssecretaris. 


