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VERTROUWELIJK 
Het Bestuur van Servicepunt71 
T.a.v. de heer E. Ossel 
Postbus 171 
2300 AD  LEIDEN 

Den Haag, 15 maart 2013  60964801/ST/ii/95SA9S 

Betreft: verslag van bevindingen en assurance-rapport 2012 

Geacht bestuur, 
 
In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening van het Servicepunt71 
en de opdracht tot het uitbrengen van een assurance-rapport bij de beheersactiviteiten ten behoeve van 
de vier deelnemende gemeenten brengen wij u hiermee verslag uit over onze bevindingen betreffende 
onze controle 2012, gericht op de processen die wij toetsen in het kader van de controle van de 
jaarrekening en ten behoeve van de deelnemende gemeenten. In april 2013 controleren wij de 
jaarrekening van het Servicepunt71 en rapporteren daarover door middel van onze controleverklaring 
en accountantsverslag. 
 
In dit rapport gaan wij vooral in op de uitkomsten van onze werkzaamheden ten aanzien van de controle 
van de bedrijfsvoeringsprocessen die Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de deelnemende 
gemeenten. Dit verslag bestaat uit twee delen. In deel één, het verslag van bevindingen, gaan wij nader 
in op de opvolging die uw organisatie heeft gegeven aan de verbeterpunten die wij in onze 
managementletter d.d. 23 oktober 2012 hebben opgenomen. In deel twee, het assurance-rapport, gaan 
wij in op de uitkomsten van ons onderzoek naar de opzet, het bestaan en de werking van de AO/IB 
inzake de bedrijfsvoeringsprocessen inzake de dienstverlening van Servicepunt71 ten behoeve van de 
deelnemende gemeenten. Het onderhavige assurance-rapport gaat in op de effectiviteit van de 
beheersorganisatie over het kalenderjaar 2012. De in het assurance-rapport opgenomen bevindingen 
en conclusies doen derhalve geen uitspraak over de effectiviteit van de beheersorganisatie in 2013, die 
door de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt aan verandering onderhevig is.  
 
Het concept van deze rapportages hebben wij afgestemd met de heren Kraan, Zoet en Ossel. Wij hopen 
u door middel van deze rapportage adequaat te hebben geïnformeerd omtrent de relevante 
aandachtspunten voor de jaarrekening 2012. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben dan horen 
wij deze graag. 
 
Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA 
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1 Controleaanpak 
Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Onze controleaanpak is onder 
andere gericht op het in kaart brengen van de voor de jaarrekening van belang zijnde risico’s. Tijdens 
onze interim-controle zijn de significante processen op opzet, bestaan en werking getoetst. 
 
De planning en uitvoering van onze controle en de daaraan gerelateerde advieswerkzaamheden zijn met 
name gericht op: 
1 Het geven van feedback aan het bestuur over onze bevindingen inzake de interne beheersing van 

de bedrijfsprocessen voor het Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. 
2 Afgeven van een assurance-rapport bij de bedrijfsvoeringprocessen ten behoeve van de 

deelnemende gemeenten. 
3 Beoordeling van het jaarverslag van het Servicepunt71. 
4 Controle van de jaarrekening van het Servicepunt71. 
5 Het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van het Servicepunt71. 
 
In deze brief gaan wij nader in op de bevindingen naar aanleiding van onze werkzaamheden zoals 
opgenomen onder punt 1. Tevens gaan wij in op de opvolging die het bestuur en de organisatie van 
Servicepunt71 heeft gegeven aan onze bevindingen uit onze managementletter d.d. 23 oktober 2012. 

2 Bevindingen verbijzonderde interne controle 
Overeenkomstig de afspraken met uw organisatie maken wij gebruik van de werkzaamheden van het 
team AO/IC, welk team verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle. 
In dit hoofdstuk gaan wij in op onze bevindingen ten aanzien van de opzet en uitvoering van deze 
verbijzonderde interne controle (VIC). Daarbij ligt de focus op de bedrijfsvoeringprocessen die 
Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de eigen organisatie en die van de deelnemende gemeenten. 
 
In onze managementletter d.d. 23 oktober 2012 hebben wij opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van 
de door team AO/IC verrichte werkzaamheden. De opmerkingen hadden onder andere betrekking op: 
– De kwantiteit en kwaliteit van de controleplannen. 
– De gehanteerde normenkaders. 
– De volledigheid van de geconstateerde risico’s. 
– De concrete omschrijving van getoetste beheersmaatregelen en de mate waarin gebruik wordt 

gemaakt van geautomatiseerde beheersmaatregelen. 
– Kwaliteit en zichtbaarheid van interne review van controleplannen en uitgevoerde 

werkzaamheden en de daarmee samenhangende dossierstukken. 
 
Naast bovenstaande, algemene, bevindingen hebben wij ook detailbevindingen over de uitvoering van 
de verbijzonderde interne controle opgenomen in onze managementletter. 
 
Door team AO/IC zijn onze bevindingen in nauw overleg met de controller opgepakt. De controller heeft 
een actieplan opgesteld waarin verbeterpunten zijn benoemd. Hierbij heeft prioritering plaatsgevonden. 
Wij hebben kennis genomen van de stand van zaken van het actieplan d.d. 14 februari 2013. Tevens 
hebben wij op basis van onze reviewwerkzaamheden een indruk verkregen van de opvolging die team 
AO/IC heeft gegeven aan onze bevindingen. 
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In de laatste periode van 2012 heeft team AO/IC grote stappen gemaakt in het verbeteren van de 
kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit blijkt onder andere uit een betere documentatie in de 
dossiers van verbijzonderde interne controle, zichtbare review op de uitgevoerde werkzaamheden en 
zichtbare opvolging en afwerking van reviewnotes in de dossiers. Deze verbeteringen zijn mede het 
gevolg van het tijdelijk aantrekken van medewerkers ter versterking van de kwaliteit van het team. Op 
korte termijn wordt gezocht naar een oplossing om de kwaliteit structureel te verankeren met eigen 
medewerkers. 

3 Bevindingen bij processen 
3.1 Inleiding 
Onze controleaanpak is gericht op voor de jaarrekening significante processen van het Servicepunt71, 
waarbij wij de opzet, het bestaan en de werking hebben beoordeeld. Hierbij maken wij gebruik van de 
werkzaamheden van de afdeling verbijzonderde interne controle binnen Servicepunt71. 
 
Onze beoordeling van de interne beheersingsmaatregelen behoeft niet alle materiële leemtes in die 
beheersingsmaatregelen aan het licht te hebben gebracht. Onder een materiële leemte wordt in dit 
verband verstaan: een situatie waarin de opzet of de werking van een of meer specifieke interne 
beheersingsmaatregelen niet bijdraagt aan het bewerkstelligen van een relatief laag risico dat zich 
fouten of gevallen van fraude hebben voorgedaan die van materieel belang zijn voor de jaarrekening of 
dat deze niet tijdig zijn ontdekt.  
 
In onze managementletter d.d. 23 oktober 2012 hebben wij gerapporteerd over onze bevindingen naar 
aanleiding van de interim-controle. Hierna gaan wij in op de opvolging van onze eerdere bevindingen en 
in aanvulling daarop onze bevindingen naar aanleiding van de werkzaamheden die wij hebben 
uitgevoerd in het kader van ons assurance-rapport. Wij geven daarbij het risico voor de 
jaarrekeningcontrole aan. Hierbij geven wij een prioriteitstelling aan waarbij we gebruik maken van de 
aanduidingen hoog (H), gemiddeld (M) en laag (L). 
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3.2 Financieel beheer 
 

Bevinding Opvolging Advies 
Risico 
inschatting 

 Relatiebeheer 
1  De beschreven functiescheiding bij aanmaken/wijzigen crediteuren 

stamgegevens door twee gescheiden medewerkers kan doorbroken 
worden door gebruik te maken van de optie ‘bewerken toevoegen 
speciaal’. Het systeem dwingt bij deze optie niet af dat dit gebeurd 
door twee personen. Het risico bestaat dat er ongeautoriseerde 
wijzigingen plaatsvinden in de crediteuren stamgegevens. 
 
Wij hebben van uw organisatie begrepen dat de mogelijkheden ten 
aanzien van de optie ‘bewerken toevoegen speciaal’ in het systeem 
gedurende 2012 beperkt zijn, door deze functionaliteit voor alle 
gebruikers uit te zetten. 

De mogelijkheden ten aanzien 
van de optie “bewerken 
toevoegen speciaal” in het 
systeem is vanaf november 2012 
beperkt, door deze functionaliteit 
voor alle gebruikers uit te zetten.  
 
Uit andere procesbeoordelingen, 
zoals inkopen en betalen, komen 
geen signalen dat misbruik is 
gemaakt van deze mogelijkheid. 

Niet van toepassing  
 
 
 
 

Opgelost 

2  Bij de vaststelling dat relaties niet door een en dezelfde functionaris 
zijn aangemaakt, gewijzigd en/of verwerkt, wordt enkel 
gecontroleerd op het feit dat er twee verschillende functionarissen 
zijn voor enerzijds aanvraag en anderzijds verwerking. 
 

De werkzaamheden van de 
verbijzonderde interne controle 
zijn uitgebreid met een toets dat 
de functionaris die de wijziging 
doorvoert, daartoe ook bevoegd 
is. 
 

Niet van toepassing  
 
 

Opgelost 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

3  Bij de verbijzonderde interne controle zijn fouten geconstateerd bij 
de invoer en/of wijziging van relaties. De fouten zijn niet door de 
interne controle in het proces geconstateerd. Tevens is 
geconstateerd dat niet in alle gevallen de juiste documentatie 
aanwezig was om de invoer te onderbouwen. 

In het eerste kwartaal 2013 
wordt binnen het Servicepunt71 
opvolging gegeven aan ons 
advies. 

Wij adviseren met de 
betrokken 
medewerkers het 
mutatieproces te 
evalueren en het 
belang van een 
zichtbare audittrail en 
een adequate toetsing 
op de invoer te 
benadrukken. 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

 Debiteurenbeheer 
1  In de opstartfase is het aanmaningenproces als onderdeel van het 

debiteurenbeheer stil komen te liggen en zijn voor de openstaande 
debiteuren van de deelnemende gemeenten geen 
herinneringen/aanmaningen verzonden. Het risico bestaat dat 
vorderingen op termijn niet inbaar zijn. 
 

Als gevolg van problemen met de 
werking van de module die wordt 
gebruikt voor de aanmaning van 
debiteuren (Argentis) is het 
hiernaast genoemde risico niet 
significant afgenomen. Inmiddels 
is door Servicepunt71 
vastgesteld dat het lijstwerk uit 
Argentis aansluit op Decade. Bij 
de conversie naar Argentis zijn 
echter sommige statussen 
vervallen, zoals de status 
“oninbaar”. Voor de 
jaarrekeningcontrole 2012 
betekent dit dat de deelnemende 
gemeenten bijzondere aandacht 
moeten geven aan de waardering 
van het openstaande 
debiteurensaldo. 

Wij adviseren de 
werking van Argentis 
zo snel mogelijk te 
verbeteren. 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

 Memorialen 
1  Memoriaalboekingen zijn in 12 van de 25 gevallen niet voorzien van 

een goedkeuring door de budgethouder en tevens in 10 van de 25 
gevallen niet voorzien van een deugdelijke onderbouwing. Het risico 
bestaat dat er ongeautoriseerde en ondeugdelijk onderbouwde 
memoriaalboekingen worden doorgevoerd. 
 

In de tweede helft van 2012 zijn 
aanvullende werkzaamheden 
verricht ten aanzien van de 
verwerking van memorialen. De 
uitkomsten geven geen wezenlijk 
ander beeld dan bij de eerdere 
werkzaamheden. 
 
Naar aanleiding van deze 
uitkomsten adviseren wij u en de 
deelnemende gemeenten om bij 
de jaarrekeningcontrole expliciet 
aandacht te besteden aan de 
juiste verwerking van 
memoriaalboekingen. 
 
Wij hebben van de organisatie 
van Servicepunt71 begrepen dat 
bij de medewerkers aandacht is 
gevraagd voor de procedure 
rondom verwerking van 
memorialen. Bij onze controle 
2013 beoordelen wij de 
opvolging hiervan. 

Wij adviseren u te 
onderzoeken of het 
mogelijk is de 
autorisatie van een 
memoriaalboeking te 
laten afdwingen door 
het geautomatiseerde 
systeem. 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

 Kredieten 
1  Nieuw. 

Het proces van kredietbeheer is nog geen uniform proces voor alle 
deelnemende gemeenten. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat 
de beheersmaatregelen die hiervoor aanwezig zijn onvoldoende 
zichtbaar worden uitgevoerd, zoals het onder functiescheiding 
invoeren van nieuwe kredieten. Het risico bestaat dat kredieten niet 
juist of volledig worden verantwoord in de financiële administratie 
en dat kredieten niet juist of tijdig worden afgesloten. 

- Wij adviseren u het 
proces van 
kredietbeheer te 
evalueren en hierbij 
duidelijk onderscheid 
te maken tussen de 
verantwoordelijkheden 
van de deelnemende 
gemeenten en 
Servicepunt71. De 
gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor 
het aanleveren van 
mutaties en het 
toezicht op de 
uitputting van 
kredieten. 
Servicepunt71 is 
verantwoordelijk voor 
het juist, volledig en 
tijdig registreren van 
wijzigingen. 
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3.3 Inkopen en aanbestedingen 

 Bevinding Opvolging Advies 
Risico 
inschatting 

1  In 2 van de 10 gevallen is er geen inkoopformulier aanwezig. 
Daarnaast is in 3 van de 10 gevallen geen 
verplichtingennummer op de factuur vermeldt, waarbij de 
factuur niet retour gezonden wordt naar de leverancier. Het 
risico bestaat dat er facturen worden geaccepteerd waarvoor 
geen verplichting is aangegaan, alsmede dat de verplichtingen 
niet volledig zijn. 

De medewerkers van 
Servicepunt71 zijn 
geïnstrueerd om strikter om te 
gaan met facturen die niet aan 
de vereisten voldoen. 

Wij adviseren u de interne 
controle op de naleving van de 
aanwezigheid van 
verplichtingen(formulieren) te 
intensiveren. Dit is een belangrijke 
beheersmaatregel om de 
volledigheid van de naleving van 
de (Europese) 
aanbestedingsregels te 
waarborgen. 
 

 
 
 
 

 

2  In 8 van de 10 gevallen is er geen getekende opdrachtbon 
aanwezig waarbij in 2 van deze 8 gevallen ook geen getekend 
contract aanwezig is ten aanzien van de inkoopfactuur. Het 
risico bestaat dat er ongeautoriseerde verplichtingen worden 
aangegaan. 

Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen. 

Wij adviseren dit proces aan 
voorkant goed in te richten, door 
ervoor te zorgen dat geen inkopen 
kunnen plaatsvinden zonder 
getekende opdrachtbon dan wel 
getekend contract.  
Wij adviseren u om hierover met 
de deelnemende gemeenten 
dwingende afspraken te maken 
voorafgaand aan het verwerken 
van verplichtingen en facturen 
door medewerkers van 
Servicepunt71. 
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 Bevinding Opvolging Advies 
Risico 
inschatting 

3  Er wordt vooralsnog door de deelnemende gemeenten geen 
gebruik gemaakt van een contractenregister. Het risico bestaat 
dat er geen inzicht is ten aanzien van aflopende contracten, 
zodat aanbestedingen niet tijdig ingang worden gezet. 
 

Wij hebben van uw organisatie 
begrepen dat momenteel de 
inrichting van een 
contractenadministratie in 
eSize onderhanden is. 

Wij benadrukken het belang voor 
de deelnemende gemeente om 
een contractenregister in te 
voeren, dit biedt een 
signaalfunctie voor aflopende 
contracten zodat nieuwe 
aanbestedingen tijdig kunnen 
plaatsvinden. 

 
 
 
 

 

4  Voor de beoordeling van de prestatielevering is geen 
deugdelijke informatie (prijs-/hoeveelheidgegevens) vastgelegd 
in Decade en wordt in 7 van de 10 gevallen geen deugdelijke 
onderbouwing bij facturen van leveranciers ontvangen. Het 
risico bestaat dat de prestatielevering van facturen niet 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 

Het is de verantwoordelijkheid 
van prestatieverklaarder en 
budgethouder om vast te 
stellen dat de facturen juist is. 

Wij adviseren u te onderzoeken of 
het mogelijk is om bij het 
aanbieden van facturen aan 
prestatieverklaarder en 
budgethouder hierbij duidelijk te 
vermelden waarvoor zij akkoord 
geven. 

 
 
 

 

5  Servicepunt71 dient te waarborgen dat alle deelnemende 
gemeenten de nota “Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 
en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling 
Servicepunt71” hebben vastgesteld en het voorgaande beleid 
inzake inkoop- en aanbesteding per gemeente is ingetrokken. 
Per heden is deze bevestiging nog niet van alle deelnemende 
gemeenten aanwezig. 
 

De normenkaders zijn 
inmiddels geharmoniseerd, 
alle gemeenten passen nu het 
aanbestedingsbeleid van 
Servicepunt71 toe. 

Niet van toepassing.  
 
 
 

Opgelost 
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3.4 Betalingen 
 

Bevinding Opvolging Advies 
Risico 
inschatting 

1  In de opstartfase zijn een groot aantal handmatige betalingen 
verricht als gevolg van de inrichting van de administraties door 
Servicepunt71. Daarbij zijn tevens achterstanden ontstaan in de 
administratieve verwerking ten aanzien van de bankboekingen. Het 
risico bestaat dat er dubbele betalingen hebben plaatsgevonden 
 

Door Servicepunt71 is 
repressieve controle uitgevoerd 
ten aanzien van dubbele 
betalingen. De uitkomst hiervan 
is dat er facturen dubbel zijn 
betaald waarvoor het 
factuurbedrag retour is 
ontvangen. Uit de analyse 
resteert een tweetal facturen die 
dubbel zijn betaald, waarvan de 
terugbetaling nog niet heeft 
plaatsgevonden. 
 
Daarnaast voert Servicepunt71 
vanaf 2013 een maandelijkse 
analyse uit op dubbele 
betalingen. 

Niet van toepassing.  
 
 
 

Opgelost 

2  De procuratieregeling voor de BNG is reeds gedurende 2011 
geactualiseerd aan de huidige situatie binnen Servicepunt71, 
echter dient dit voor de andere banken nog geactualiseerd te 
worden. Het risico bestaat dat er in de huidige situatie personen 
autorisatierechten hebben, die feitelijk niet zijn gemandateerd. 

Dit is ultimo februari 2013 nog 
niet voor alle banken geregeld. 

Wij benadrukken het 
continue belang van 
geactualiseerde 
procuratieregelingen ten 
einde te waarborgen dat 
alleen bevoegde personen 
zijn gerechtigd om 
betalingen te verrichten. 

 
 
 

 



 

Pagina 11 

 

3.5 Personeel 
 

Bevinding Opvolging Advies 
Risico 
inschatting 

1  Er is geen eenduidige procesbeschrijving aanwezig van de 
administratieve organisatie ten aanzien van de onderkende HRM 
processen. Het risico bestaat dat interne beheersingsmaatregelen 
die in opzet aanwezig en uniform dienen te zijn, niet als zodanig 
worden gehanteerd bij de verwerking van mutaties in de 
administraties van de deelnemende gemeenten. 

In het kader van het project 
werkprocessen wordt in het 
eerste kwartaal 2013 opvolging 
gegeven aan ons advies. 
 

Wij benadrukken het belang 
van een eenduidige 
procesbeschrijving van de 
administratieve organisatie 
ten aanzien van de 
onderkende HRM processen 
en daarbij te waarborgen 
dat de in opzet 
geïdentificeerde 
beheersingsmaatregelen 
worden nageleefd. 

 
 
 
 

 

2  Door het ontbreken van een actuele parafenlijst, wordt er geen 
(zichtbare) controle uitgevoerd op de juistheid van de parafen, in 
combinatie met het mandatenregister, op relevante 
procesdocumenten. Het risico bestaat dat er ongeautoriseerde 
mutaties en toekenningen in de personeel- en salarisadministratie 
worden verwerkt. 
 

Servicepunt71 onderzoekt op 
dit moment de mogelijkheden 
om autorisaties digitaal te laten 
verlopen via een daartoe in te 
stellen applicatie. 

Wij adviseren u de 
aanwezigheid van een 
actuele parafenlijst en 
zichtbare controle op de 
juistheid van de parafen in 
combinatie met het 
mandatenregister zo snel 
mogelijk te waarborgen. 
Tevens adviseren wij u 
aanvullende 
werkzaamheden uit te 
voeren om de juistheid van 
de autorisaties achteraf 
alsnog vast te stellen. 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

3  Door wijzigingen in het proces vindt er geen zichtbare controle 
plaats op de verwerking van aan- en afmeldingen bij het ABP en/of 
overige instanties. Binnen de nieuwe werkwijze dienen hierover 
nog nadere afspraken te worden gemaakt. Het risico bestaat dat 
aan- en afmeldingen niet juist, tijdig en volledig worden 
doorgevoerd. 

Wij hebben van uw organisatie 
begrepen dat sprake is van een 
digitale koppeling tussen Raet 
en ABP. 

Niet van toepassing.  
 
 
 

Opgelost 

4  In 1 geval is geconstateerd dat een uitbetaling van een personele 
voorziening door de medewerker salarisadministratie is ingevoerd 
zonder dat hiervoor het werkelijke bedrag is gedeclareerd door de 
medewerker met daarbij een autorisatie van een bevoegd 
functionaris (het betrof in dit geval een ieder kwartaal 
terugkerend bedrag). Het risico bestaat dat de medewerker van de 
salarisadministratie personele voorzieningen zonder autorisatie 
kan verwerken, waarop de medewerker geen aanspraak heeft of 
niet meer heeft. 

In het kader van de controle is 
vastgesteld dat deze 
constatering een incident 
betreft dat inmiddels is 
opgelost.  
 
Wij hebben begrepen van de 
organisatie van Servicepunt71 
dat dit proces in 2013 is 
aangescherpt, door in 
voorkomende situaties te 
escaleren naar de 
leidinggevende op de HRM 
afdeling.  
 
In het kader van de 
jaarrekeningcontrole adviseren 
wij een kritische cijferanalyses 
uit te voeren op de declaraties. 

Wij benadrukken het belang 
dat medewerkers van de 
salarisadministratie geen 
personele vergoedingen 
mogen (kunnen) verwerken, 
zonder voorafgaande 
autorisatie door bevoegde 
functionarissen. 

 
 
 
 
 

Opgelost 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

5  In 3 van de 31 gevallen is er geen deugdelijke onderbouwing van 
declaraties aanwezig, op grond waarvan de juistheid en 
rechtmatigheid van het bedrag vastgesteld kan worden. Het risico 
bestaat dat declaraties niet juist en rechtmatig uitbetaald worden. 
Daarnaast is in 5 van de 31 gevallen een verouderd 
declaratieformulier gebruikt. 

Wij hebben begrepen van de 
organisatie van Servicepunt71 
dat dit proces in 2013 is 
aangescherpt, door in 
voorkomende situaties te 
escaleren naar de 
leidinggevende op de HRM 
afdeling. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan ons 
eerdere advies. 
 
In het kader van de 
jaarrekeningcontrole adviseren 
wij een kritische cijferanalyses 
uit te voeren op de declaraties. 

Niet van toepassing.  
 
 
 

Opgelost 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

6  Bij een aantal deelnemende gemeenten is de mogelijkheid aanwezig om 
declaraties buiten de salarisadministratie in te dienen. Het risico bestaat 
dat deze declaraties niet voldoen aan de normen van de personele 
voorzieningen en tevens niet voldoen aan de fiscale aspecten. 
 
Wij hebben geen zicht op de omvang van de declaraties buiten de 
salarisadministratie om. 
 

Door Servicepunt71 wordt in het 
eerste kwartaal 2013 een wijziging 
doorgevoerd in het proces, welke 
wordt afgestemd met de 
deelnemende gemeenten. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan ons 
advies. 

Wij bendrukken het belang om 
declaraties zoveel als mogelijk 
via de salarisadministratie te 
verwerken, waarbij tevens de 
toetsing met de normen en 
fiscale aspecten plaatsvindt. 
De mogelijkheden van 
verwerking buiten de 
salarisadministratie om, dienen 
zoveel mogelijk gemitigeerd te 
worden, dan wel dienen deze 
declaraties alsnog getoetst te 
worden door HR medewerkers 
alvorens tot uitbetaling over te 
gaan. 
 
Wij adviseren u om de omvang 
van de declaraties buiten de 
salarisadministratie per 
gemeente te inventariseren en 
hierop passende 
controlemaatregelen uit te 
voeren. Daarnaast adviseren u 
met de betrokken gemeenten 
afspraken te maken over 
uniformering in de behandeling 
van declaraties en deze in alle 
gevallen te laten verlopen via 
de salarisadministratie. 
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Bevinding Opvolging Advies 

Risico 
inschatting 

7  Ten aanzien van wijzigingen in fiscale-, sociale verzekerings-, 
pensioen- en CAO-premies vindt geen zichtbare controle plaats op 
de juistheid van de verwerking door RAET.  
 

Deze controle heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 

Niet van toepassing. Opgelost 

8  Zichtbare aansluitingen tussen de financiële administratie en de 
salarisadministratie zijn tot op heden niet voor alle deelnemers 
opgesteld. Daarnaast blijkt dat er op tussenrekeningen ten 
aanzien van de personele lasten tot op heden geen afloop  van de 
saldi is, aangezien de banken nog niet zijn verwerkt. 

In het kader van de 
werkzaamheden over het 
tweede halfjaar is voor één  
gemeente vastgesteld dat deze 
aansluiting is gemaakt. Hieruit 
volgen geen bijzonderheden. Wij 
adviseren deze aansluiting 
periodiek per gemeente te 
maken en te documenteren, 
waarbij de aansluiting naar de 
salarisadministratie en de 
financiële administratie 
zichtbaar wordt gelegd. Wij 
hebben onze risico-inschatting 
aangepast naar laag. 

Wij adviseren de periodieke 
aansluitingen tussen de 
financiële administratie en 
de salarisadministratie als 
beheersmaatregel uit te 
voeren. Daarnaast 
adviseren wij u het beheer 
van (personele) 
tussenrekeningen te 
beleggen binnen de 
financiële administratie.  
 
In het kader van de 
jaarrekeningcontrole 
adviseren wij deze 
aansluiting ook per 
jaareinde te maken over 
heel 2012. 
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3.6 Conclusie 
In de tweede helft van 2012 zijn verbeteringen doorgevoerd in de inrichting van de processen en de 
kwaliteit van de uitvoering. Desondanks zijn er nog de nodige aandachtspunten ten aanzien van de 
adequate inrichting van de administratieve organisatie. Dit is inherent aan de opbouwfase waarin de 
organisatie van Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten zich bevinden en het feit dat de 
medewerkers afkomstig zijn uit de verschillende gemeenten met ieder hun werkwijzen en gewoonten. 
Wij bemerken een groot bewustzijn bij het management over het belang van een adequate inrichting 
van de administratieve organisatie. In onze managementletter hebben wij u geadviseerd door middel 
van een stappenplan opvolging te geven aan onze adviezen in combinatie met een kritische blik ten 
aanzien van de inrichting van de administratieve organisatie. Aan dit advies is onder andere invulling 
gegeven door het opstellen van een actieplan waarin de opvolging van onze aanbevelingen wordt 
bijgehouden. Daarnaast heeft een extern adviesbureau onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van 
de shared services. Hieruit komt naar voren dat er nog veel moet gebeuren, maar dat dit een 
gezamenlijke opgave is van Servicepunt71 en de deelnemende gemeenten. 

4 Procuratieregeling 
4.1 Inleiding 
In de brief van 6 juni 2012 heeft het bestuur van Servicepunt71 specifieke aandacht gevraagd voor de 
toepassing van de procuratieregeling in het kader van het betalingsverkeer. In dit hoofdstuk vatten wij 
onze bevindingen samen. Niet alle in de brief genoemde beheersmaatregelen komen in dit hoofdstuk 
aan de orde, deze zijn echter vervangen door maatregelen zoals beschreven bij de processen Financieel 
beheer en Inkopen.  
 
Het proces betalingsverkeer kent geautomatiseerde controlemaatregelen en handmatige 
controlemaatregelen. De geautomatiseerde controlemaatregelen hebben onder andere betrekking op 
functiescheiding binnen Decade tussen het beheer van stambestanden, het voorbereiden van betalingen 
en het autoriseren van betalingen. Bij het autoriseren van betalingen is sprake van eerste en tweede 
handtekeningbevoegden. 

4.2 Application controls proces betalingen 
Bij onze interim-controle hebben wij vastgesteld dat in Decade een groot aantal medewerkers (56) in 
staat was betaalruns te starten. Het risico bestaat dat deze medewerkers, die deze rechten uit hoofde 
van hun functie niet nodig hebben, een betaalbestand kunnen creëren wat vervolgens in de BNG 
betaalapplicatie wordt ingelezen. In dit geval wordt u zeer afhankelijk van de controle van de eerste en 
tweede fiatteur. Naar aanleiding van de bevinding zijn per 1 november 2012 de rechten direct 
ingeperkt. Aanvullend zijn er gegevensgerichte controles uitgevoerd, hieruit blijken geen 
bijzonderheden. 
 
Wij hebben vastgesteld dat een groot aantal medewerkers (90) toegang heeft tot de map op het 
netwerk waarin het Decade betaalbestand ten behoeve van het inlezen in de BNG betaalapplicatie wordt 
opgeslagen. Het risico bestaat dat deze medewerkers, die deze rechten uit hoofde van hun functie niet 
nodig hebben, een betaalbestand in deze map aanpassen, alvorens het in de BNG betaalapplicatie wordt 
ingelezen. Ook in dit geval wordt u zeer afhankelijk van de controle van de eerste en tweede fiatteur. 
Naar aanleiding van de bevinding is de toegang tot de netwerkmap per 1 november 2012 beperkt. 
Tevens hebben aanvullende gegevensgerichte controles plaatsgevonden op de mutaties. Hieruit blijken 
geen bijzonderheden. 
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Ten aanzien van de functiescheiding binnen de BNG betaalapplicatie hebben wij vastgesteld dat één 
medewerker geautoriseerd is om een betaalrun uit te voeren en tevens 2e handtekening gemachtigde is 
voor het uitvoeren van betalingen binnen BNG. Het risico bestaat dat in samenspraak met de 1e 
handtekening gemachtigde een ongeautoriseerde betaalrun uitgevoerd kan worden en vervolgens 
betaald kan worden. Uit nader onderzoek is geconstateerd dat deze medewerker geen ongeoorloofde 
betalingen heeft doorgevoerd. 
 
Wij bevelen u aan om functiescheiding in te richten tussen het uitvoeren van een betaalrun en plaatsen 
van de 2e handtekening om de juistheid en volledigheid van de betaling(en) te waarborgen. 

4.3 Handmatige controls 
Een belangrijke handmatige control is het beoordelen van de juistheid van het hashtotal, hiermee wordt 
het risico beperkt dat in de vorige paragraaf is beschreven dat een aanpassing kan plaatsvinden in de 
betaalbatch. Als gevolg van systeemtechnische beperkingen in het gebruik van het hashtotal op dit 
moment niet mogelijk. Wij adviseren dit zo snel als mogelijk opnieuw in te richten als beheersmaatregel. 
 
Het beheer van stambestanden inzake relaties is belangrijk om de juistheid van de betaling aan de juiste 
crediteuren te waarborgen. Wij hebben vastgesteld dat fouten zijn geconstateerd bij de controle op 
wijzigingen in relaties, dit ondanks de aanwezige functiescheiding in Decade. In ons assurance-rapport 
zijn wij nader ingegaan op de naar aanleiding hiertoe aanvullend uitgevoerde werkzaamheden. Deze 
werkzaamheden, zoals controle op dubbele betalingen, mitigeren het risico.  

5 Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2012 hebben wij de betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking binnen ServicePunt71 (hierna SP71) beoordeeld. Tijdens deze 
werkzaamheden heeft de focus gelegen op de algemene IT-beheersmaatregelen: wijzigingsbeheer, 
logische toegangsbeveiliging en back-up en recovery. 
 
Wij hebben deze beheersmaatregelen beoordeeld voor de applicaties die van belang zijn in het kader 
van de jaarrekeningcontrole, te weten: 
– Beaufort (salarisadministratie) 
– Cognos (rapportage tool) 
– Decade (financiële administratie) 
– Flower (vergunningensysteem) 
– TIM (urenregistratie) 
 
Om de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking met de hiervoor genoemde applicaties te 
waarborgen is het noodzakelijk dat de algemene IT-beheersmaatregelen (wijzigingsbeheer, logische 
toegangsbeveiliging en back-up & recovery) adequaat zijn ingericht. Indien de algemene  
IT-beheersmaatregelen van voldoende niveau zijn dan kan SP71 effectief gebruik maken van 
geprogrammeerde controles binnen applicaties zoals functiescheiding, invoercontroles en 
integriteitcontroles. 
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5.1 Bevindingen op hoofdlijnen 
In algemene zin is ons een aantal zaken opgevallen als het gaat om de beheersing van de ICT-
organisatie door SP71. In deze paragraaf gaan wij hier in hoofdlijnen op in. Later gaan wij nog in detail 
in op onze bevindingen. 

5.2 Onduidelijkheid op de koppelvlakken 
SP71 is een jonge organisatie waarbij opvalt dat hard wordt gewerkt aan de inbedding van ICT 
beheerprocessen. Om echter op een optimale manier met een deelnemer samen te werken is het van 
groot belang dat beide partijen in beeld hebben waar de verantwoordelijkheden liggen als het gaat om 
de koppelvlakken van processen. In de praktijk is het namelijk zo dat de processen en 
verantwoordelijkheden over de organisaties heengaan. 
 
In de managementletter constateerden wij dat de detailverantwoordelijkheden op onderdelen 
onduidelijk waren. Wij hebben vernomen dat op korte termijn door SP71 hieraan opvolging wordt 
gegeven. De gemaakte afspraken en detailverantwoordelijkheden zullen worden geanalyseerd en daar 
waar mogelijk in overleg met de deelnemers worden bijgewerkt. 

5.3 Governancestructuur 
Tijdens onze werkzaamheden ten tijde van de managementletter is ons opgevallen dat de 
governancestructuur voor de samenwerking tussen deelnemers en SP71 niet was ingericht, danwel niet 
werd nageleefd. Dit leidde ertoe dat het operationele overleg dat plaatsvindt tussen deelnemers en 
SP71 werd overspoeld met problemen van strategische en tactische aard. Als gevolg van de bevinding 
zijn wij geïnformeerd dat SP71 de noodzakelijke aanpassingen zal doorvoeren om te waarborgen dat 
structureel overleg plaatsvindt met functionarissen binnen de desbetreffende overlegvormen (te weten: 
operationeel, tactisch en strategisch). Op deze wijze kan ook op adequate wijze invulling worden 
gegeven aan bevindingen ten aanzien van formalisatie en inbedding. 

5.4 Formalisatie en inbedding 
Bij de oprichting van SP71 zijn de IT-beheersprocessen grotendeels gebaseerd op de beheersprocessen 
van de gemeente Leiden. Hoewel SP71 daarmee goede een basis heeft gelegd, zijn deze processen op 
dit moment nog niet compleet geformaliseerd en toegespitst op de situatie binnen SP71. Dit brengt het 
risico met zich mee dat nog wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheden zoals die vroeger golden, of 
dat werkwijzen worden gevolgd niet passen binnen de huidige samenwerking. 
 
Wij adviseren SP71 op korte termijn over te gaan tot verder formalisatie en inbedding van 
beheersprocessen binnen de SP71 werkwijze, zodat voor alle deelnemers een eenduidige manier van 
samenwerken wordt gecreëerd. 

5.5 Uniformering 
Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat processen nog niet uniform 
voor alle applicaties verlopen. Tot op heden is het zo dat voor verschillende applicaties verschillende 
uitvoeringsrichtlijnen en documentatievereisten gelden. Dit brengt het risico met zich mee dat 
werkzaamheden binnen SP71 inefficiënt verlopen en dat taken niet eenvoudig overdraagbaar zijn. 
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Wij adviseren SP71 op korte termijn over te gaan tot uniformering van processen, zodat uiteindelijk 
gebruik kan worden gemaakt van generieke processen voor minimaal wijzigingsbeheer en 
toegangsbeveiliging, om zodoende bij te dragen aan de doelmatigheid en efficiency doelstellingen die 
SP71 heeft. Wij hebben vernomen dat inmiddels gebruik wordt gemaakt van het gebruikersbeheer 
proces dat reeds is ingericht voor de overige in scope zijnde applicaties. 

5.6 Logische toegangsbeveiliging 
Voor de applicaties Beaufort en TIM gold een andere manier van werken dan voor de overige applicaties 
als het gaat om de toegang tot de applicaties. Dit gebeurde zonder tussenkomst van de service desk en 
werd via de applicatiebeheerder(s) verzorgd. Wij zijn geïnformeerd dat ten aanzien van het 
gebruikersbeheer proces voor Beaufort en TIM aansluiting is gevonden bij het gebruikersbeheer proces 
voor de overige applicaties. Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij in een eerder stadium 
vastgesteld dat een adequaat gebruikersbeheer proces is ingericht voor de overige applicaties. 

5.7 Wijzigingenbeheer 
Wij hebben vastgesteld dat SP71 geen geüniformeerd wijzigingsbeheer proces in werking had voor de in 
scope zijnde applicaties. De afwezigheid van een uniform proces brengen het risico met zich mee dat 
werkzaamheden binnen SP71 inefficiënt verlopen en dat taken niet eenvoudig overdraagbaar zijn. 
Daarnaast neemt de kans op fouten binnen het wijzigingsbeheer proces toe. Wij hebben vernomen dat 
inmiddels zorg is gedragen voor een uniform wijzigingsbeheer proces voor minimaal de in scope zijnde 
applicaties. 

5.8 Back-up & recovery 
Wij hebben destijds vastgesteld dat voor de servers in scope geen formele uitwijk en restore tests zijn 
uitgevoerd. Het risico van het niet uitvoeren van een uitwijk en periodieke restore-test is, dat in het 
geval van een calamiteit de continuïteit voor de applicaties niet is gewaarborgd, doordat mogelijk 
gegevens ontbreken bij het terugzetten van een back-up tape. Naar aanleiding van de bevinding zijn wij 
geïnformeerd dat de procedure herzien zal worden om te waarborgen dat op periodieke basis een 
restore test en uitwijktest plaats zal vinden van de meest kritische servers, databases en applicaties.
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht 
Wij hebben opdracht gekregen om te rapporteren over de opzet, het bestaan en de werking van 
beheersmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die onderdeel zijn 
van de bedrijfsvoeringprocessen die Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de deelnemende 
gemeenten over het boekjaar 2012, zoals beschreven in het bedrijfsplan SSC Leidse Regio d.d. 16 
augustus 2010. De bedrijfsvoeringprocessen, die betrokken zijn in het onderzoek en daarmee 
onderdeel zijn van de scope van dit assurance-rapport, zijn beschreven in het Algemeen controleplan 
van Servicepunt71 d.d. 6 juni 2012 en betreffen de volgende hoofdprocessen: 
1 Financieel beheer. 
2 Inkoop en aanbesteden. 
3 Betalingen. 
4 Personele kosten ambtelijk personeel. 
Een nadere detaillering van deze processen is opgenomen in hoofdstuk 3 en bijlage 2 van dit assurance-
rapport. 
 
Daarnaast hebben wij in onderzocht of het proces rondom de verwerking van de beginbalans per 
deelnemende gemeente in de financiële administratie van Servicepunt71 toereikend is. Wij hebben niet 
gecontroleerd of de beginbalans in de financiële administratie van Servicepunt71 juist is. 

1.2 Criteria/normenkader 
De administratieve organisatie en het daarin opgenomen stelsel van beheersmaatregelen inzake de 
bedrijfsvoeringprocessen, zoals beschreven in paragraaf 1.1, dient te waarborgen dat de gegevens en 
de informatie die uit deze processen voortvloeien juist, tijdig, volledig en rechtmatig tot stand komen en 
worden vastgelegd in de administratie. Met andere woorden dat deze beheersmaatregelen de door de 
organisatie onderkende risico’s op onjuiste, niet tijdige, onvolledige informatie mitigeren. 
 
De beheersingsmaatregelen zijn op afdoende wijze opgezet en werken effectief ter afdekking van de 
onderkende risico’s indien: 
– De onderkende beheersmaatregelen, indien ze werken zoals beschreven, een redelijke mate van 

zekerheid verschaffen dat de onderkende risico’s het bereiken van de vermelde 
beheersingsdoelstellingen niet verhinderen; en 

– De interne beheersmaatregelen consistent zijn toegepast zoals ze gedurende de periode 1 januari 
2012 tot en met 31 december 2012 zijn opgezet. Dit houdt in dat of handmatige en / of 

geautomatiseerde beheersmaatregelen zijn toegepast door personen die de geschikte competentie 
en bevoegdheid hebben. 

 
In bijlage 1 van dit rapport hebben wij per deelnemende gemeente het gehanteerde normenkader 
opgenomen. Dit normenkader bevat per gemeente de relevante wet- en regelgeving. 

1.3 Interne controle omgeving 
Servicepunt71 heeft een team (team AO/IC) dat zich bezig houdt met het uitvoeren van verbijzonderde 
interne controlewerkzaamheden. Dit team is gepositioneerd binnen de afdeling financiën en wordt voor 
het uitvoeren van deze werkzaamheden aangestuurd door de controller. Zowel team AO/IC als de 
controller zijn onafhankelijk van de bedrijfsvoeringprocessen. De werkzaamheden van verbijzonderde 
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interne controles worden uitgevoerd voor de processen die zijn beschreven in dit assurance-rapport. De 
inrichting van de verbijzonderde interne controle is beschreven in het algemeen controleplan van 
Servicepunt71. Daarnaast zijn per proces controleplannen en werkprogramma’s opgesteld die de basis 
zijn voor het uitvoeren van de verbijzonderde interne controles. Voor de werkzaamheden die wij hebben 
uitgevoerd in het kader van dit assurance-rapport hebben wij aansluiting gezocht bij de werkzaamheden 
van team AO/IC. Wij hebben de controleplannen en werkprogramma’s vooraf beoordeeld.  
Deze zijn tevens besproken met de deelnemende gemeenten en hun accountants. Op de uitgevoerde 
werkzaamheden door team AO/IC hebben wij reperformance uitgevoerd en daarnaast eigen 
waarnemingen verricht. 

1.4 Inherente beperkingen aan het onderzoek? 
De beheersorganisatie van Servicepunt71 is opgezet om aan de algemene behoeften van de 
deelnemende gemeenten en hun accountants te voldoen en kan daarom niet ieder aspect van het 
systeem bevatten dat iedere individuele gemeente in diens eigen bijzondere omgeving belangrijk kan 
achten. Bovendien kunnen beheersmaatregelen bij Servicepunt71, vanwege hun aard, niet alle fouten 
of omissies bij het verwerken of rapporteren van transacties voorkomen of ontdekken. Daarnaast is de 
projectie van een eventuele evaluatie van de effectiviteit naar toekomstige verslagperiodes onderhevig 
aan het risico dat beheersmaatregelen bij Servicepunt71 inadequaat kunnen worden of falen. 
 
Naast de algemene beperkingen die aan een assurance-onderzoek ‘’met redelijke mate van zekerheid’’ 
ten grondslag liggen vermelden wij onderstaand een aantal specifieke beperkingen. Deze beperkingen 
hangen vooral samen met de afhankelijkheid van de deelnemende gemeenten bij processen die door 
Servicepunt71 worden uitgevoerd. 
 
Onderstaande aandachtspunten leiden tot beperkingen in ons onderzoek en de daaraan gerelateerde 
bevindingen: 
– De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het generen van opbrengsten. De organisatie van 

Servicepunt71 verzorgt de verwerking daarvan in de financiële administratie. In het assurance-
rapport kunnen wij derhalve geen zekerheid verschaffen over de juistheid en volledigheid van de 
opbrengsten. 

– De organisatie van Servicepunt71 registreert verplichtingen en verzorgt de dienstverlening ter 
ondersteuning van het verrichten van inkopen door de deelnemende gemeenten. Het 
Servicepunt71 is daardoor afhankelijk van signalen van de deelnemende gemeenten ten aanzien 
van het tijdig aanvangen van een inkoopproces. In het assurance-rapport kunnen wij slechts 
zekerheid verschaffen over de volledige naleving van de wet- en regelgeving inzake (Europese) 
aanbestedingen van de inkoopinitiatieven die tijdig gemeld zijn door de deelnemende gemeenten. 

– De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van mutaties zoals ten 
aanzien van personele mutaties, nieuwe kredieten, memoriaalboekingen etc. Het Servicepunt71 
is verantwoordelijk voor de verwerking van mutaties in de jaarrekening. In het assurance-rapport 
kunnen wij geen zekerheid verschaffen over de volledigheid van de door de gemeente 
aangeleverde mutaties. 

1.5 Verantwoordelijkheden Servicepunt71 
Servicepunt71 is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en effectief laten werken van 
beheersmaatregelen die verband houden met de interne beheersingsdoelstellingen die onderdeel zijn 
van de bedrijfsvoeringprocessen zoals beschreven in paragraaf 1.1 en voor het juist verwerken van de 
beginbalans per deelnemende gemeente in de financiële administratie. 
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1.6 Verantwoordelijkheden van de accountant van Servicpunt71 
Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van onze werkzaamheden, geven van een oordeel over de 
opzet en werking van beheersmaatregelen die onderdeel zijn van de bedrijfsvoeringprocessen die 
Servicepunt71 uitvoert ten behoeve van de deelnemende gemeenten en zoals beschreven in dit 
assurance-rapport. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid het, op basis van onze werkzaamheden, 
geven  van een oordeel over de wijze van verwerking van de beginbalansen van de deelnemende 
gemeenten in de financiële administratie. 
 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder Standaard 3000 
Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële 
informatie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze 
werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
over de vraag of, in alle van materieel belang zijnde aspecten, de beheersmaatregelen op afdoende 
wijze zijn opgezet en effectief werken. 
 
Een assurance-opdracht om te rapporteren over de beschrijving, opzet en werking van 
beheersmaatregelen bij Servicepunt71 omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
assurance-informatie over de opzet en werking van beheersmaatregelen in de 
bedrijfsvoeringprocessen, zoals beschreven in bijlage 2 van dit assurance-rapport. Onze 
werkzaamheden bevatten het toetsen van de werking van die beheersmaatregelen die wij noodzakelijk 
achten bij het verschaffen van een redelijke mate van zekerheid dat de interne 
beheersingsdoelstellingen werden bereikt. Onze werkzaamheden betreffende het verwerkingsproces 
van de beginbalans omvatten het vaststellen dat de beginbalans per deelnemende gemeente aansluit op 
de eindbalans uit het voorgaande financiële systeem, dat deze aansluit op de door de externe 
accountant van de deelnemende gemeente over 2011 gecertificeerde jaarrekening en het beoordelen 
van de juiste rubricering overeenkomstig het rekeningschema zoals opgenomen in de financiële 
administratie. Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen dat de beginbalans juist 
is. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden. 

2 Bevindingen en conclusie 
2.1 Onderbouwing van het oordeel met beperking 
In bijlage 2 van dit rapport hebben wij de uitkomsten van de door ons getoetste beheersmaatregelen 
beschreven, waarin is weergegeven welke beheersmaatregelen ineffectief zijn in opzet/bestaan en/of 
werking. De niet effectieve beheersmaatregelen zijn nader toegelicht in hoofdstuk 3 en tevens is 
aangegeven of en zo ja in welke mate het resterende risico is afgedekt met de door ons aanvullend 
uitgevoerde gegevensgerichte controlemaatregelen. Voor die beheersmaatregelen waarbij dit niet 
mogelijk is, hebben wij aangegeven welke werkzaamheden minimaal door de deelnemende gemeenten 
moeten worden uitgevoerd om in het kader van de jaarrekeningcontrole een uitspraak te kunnen doen 
over de met de genoemde processen samenhangende stromen. 

2.2 Oordeel met beperking 
Naar ons oordeel zijn in alle van materieel belang zijnde aspecten, uitgezonderd de aangelegenheden 
die zijn beschreven in de paragraaf Onderbouwing van het oordeel met beperking, de 
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beheersmaatregelen die onderdeel zijn van de bedrijfsvoeringprocessen van Servicepunt71 zoals 
beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage: 
– gedurende de verslagperiode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 op afdoende 

wijze opgezet; en 
– werkten de getoetste beheersmaatregelen, die noodzakelijk waren om een redelijke mate van 

zekerheid te verschaffen dat de beheersingsdoelstellingen waren bereikt, gedurende de 
verslagperiode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 

 
Naar ons oordeel is het proces van verwerking van de beginbalansen van de deelnemende gemeenten in 
de financiële administratie van Servicepunt71 toereikend. In hoofdstuk 4 van dit rapport is een nadere 
toelichting opgenomen op de uitkomsten van onze werkzaamheden. 

2.3 Beoogde gebruikers en doel 
Deze rapportage is alleen bestemd voor de deelnemende gemeenten die gebruik hebben gemaakt van 
de dienstverlening van Servicepunt71 en hun accountants. De deelnemende gemeenten en hun 
accountants hebben  voldoende inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen om de uitkomsten uit dit 
rapport in aanmerking te nemen bij het inschatten van de risico’s op afwijkingen van materieel belang in 
de financiële overzichten van de deelnemende gemeenten. Dit in samenhang met overige informatie 
met inbegrip van informatie over interne beheersingsmaatregelen die door gemeenten zelf worden 
uitgevoerd. 
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3 Bevindingen bij de beheersmaatregelen 
In de hierna volgende paragrafen nemen wij per (sub)proces de uitkomsten op van onze 
werkzaamheden met betrekking tot getoetste beheersmaatregelen. In bijlage 2 van dit rapport hebben 
wij per (sub)proces een tabel opgenomen met de door ons getoetste beheersmaatregelen. 

3.1 Proces financieel beheer 
Het proces financieel beheer omvat de volgende subprocessen: 
1 Beheer financiële administratie. 
2 Relatiebeheer. 
3 Debiteurenbeheer. 
4 Memoriaal boekingen. 
5 Kredieten. 

3.1.1 Beheer financiële administratie 
Bij dit proces hebben wij onderzoek gedaan naar de beheersmaatregelen die samenhangen met de 
betrouwbaarheid van rapportages uit Cognos en het verwerken van mutaties in de inrichting van 
Decade. 
 
Cognos is een rapportagetool welke door middel van queries informatie haalt uit Decade. In het kader 
van dit assurance-rapport hebben wij voor in de hieronder opgenomen queries de integriteit getoetst 
door de uitkomsten uit Cognos te vergelijken met de informatie zoals opgenomen in Decade: 
– Balans; 
– activa rekening; 
– kolommenbalans; 
– saldo afstemming balans crediteuren; 
– saldo afstemming balans debiteuren; 
– afloopcontrole debiteuren; 
– budgetbewaking analyse; 
– boekingen per grootboek; 
– boekingen per kostenplaats. 
 
De beheersmaatregel controletechnische functiescheiding tussen aanvrager en verwerker voor 
wijzigingen dimensies is ineffectief, doordat is vastgesteld dat aanvragen niet in alle gevallen door de 
financieel adviseur worden gedaan. Als gevolg hiervan dienen de deelnemende gemeenten zelfstandig 
de juistheid en volledigheid van wijzigingen in dimensies te beoordelen. 

3.1.2 Relatiebeheer 
De beheersmaatregel ‘controletechnische functiescheiding tussen aanvrager en verwerker’ is 
ineffectief, doordat op basis van logging-gegevens is vastgesteld dat het voorkomt dat aanvrager en 
verwerker dezelfde persoon zijn. Om meer zekerheid te verkrijgen, zijn aanvullende werkzaamheden 
verricht. Hiertoe is een analyse uitgevoerd waarbij is beoordeeld of de ontstane functievermenging bij 
het aanvragen en verwerken van wijzigingen van crediteuren stamgegevens heeft geleid tot 
functievermenging tussen het wijzigen van crediteuren stamgegevens en het doorvoeren van 
betaalruns.  
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De uitkomst hiervan is dat voor een medewerker functievermenging heeft bestaan tussen wijzigen van 
crediteuren stamgegevens en het doorvoeren van betaalruns, echter hebben wij vastgesteld dat het 
wijzigen van crediteuren stamgegevens in de maanden juli tot en met december heeft plaatsgevonden 
en het doorvoeren van betaalruns in de maand maart, waardoor de ontstane functievermenging niet tot 
een risico leidt. 
 
De beheersmaatregel ‘controle op dubbele relaties bij invoer crediteurenstamgegevens’ is ineffectief 
doordat is vastgesteld dat deze controle niet zichtbaar wordt uitgevoerd. Door middel van een 
deelwaarneming op KvK-nummers voor bedrijven en BSN-nummers voor privépersonen is 
geconstateerd dat voor één bedrijf twee nevenvestigingen zijn ingevoerd met één en hetzelfde KvK-
nummer, waardoor dubbele invoer op KvK-nummer mogelijk is. 

3.1.3 Debiteurenbeheer 
De beheersmaatregelen inzake debiteurenbeheer zijn ineffectief, doordat het proces van herinneren en 
aanmanen gedurende het eerste halfjaar van 2012 niet gestructureerd heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast is vastgesteld dat de debiteurenstatus in het lijstwerk uit de subadministratie niet 
betrouwbaar is. Het gevolg van de niet effectieve werking van deze beheersmaatregelen is een hoger 
risico op oninbaarheid. Als gevolg hiervan dienen de gemeenten zelfstandig de waardering van de 
debiteuren te beoordelen op basis van ouderdom en inbaarheid. 
 
In de beheersorganisatie zijn geen beheersmaatregelen aanwezig die moeten waarborgen dat door de 
gemeenten aangeleverde factuurvoorstellen juist en volledig worden verwerkt in de financiële 
administratie en dat de betaling juist wordt geregistreerd ten gunste van de openstaande 
debiteurenpositie. Op een gegevensgerichte wijze is voor 25 deelwaarnemingen vastgesteld dat de 
debiteuren opboeking overeenkomt met de opgave door de klantorganisatie en dat de debiteuren 
afboeking (ontvangst betaling) juist is verwerkt. Hierbij merken wij op dat wij de juistheid en volledigheid 
van de opbrengsten niet hebben kunnen beoordelen, aangezien de deelnemende gemeenten hiervoor 
zelf verantwoordelijk zijn. 

3.1.4 Memoriaalboekingen 
De beheersmaatregelen met betrekking tot memoriaalboekingen zijn niet effectief. De uitkomsten van 
ons onderzoek laten zien dat memoriaalboekingen niet zijn geautoriseerd door budgethouders, in veel 
gevallen niet adequaat zijn gedocumenteerd en zijn gecontroleerd voorafgaand aan de verwerking in de 
financiële administratie. Om meer zekerheid te verkrijgen, zijn aanvullende werkzaamheden verricht. 
Hieruit kan geen zekerheid worden ontleend. 
 
In verband met bovengenoemde bevindingen dienen de deelnemende gemeenten zelfstandig de juiste 
verwerking en de inhoudelijke juistheid van memoriaalboekingen te beoordelen aan de hand van een 
export uit de financiële administratie van het dagboek memorialen. 

3.1.5 Kredieten 
De beheersingsmaatregelen worden voor gemeente Leiderdorp en gemeente Oegstgeest niet zichtbaar 
vastgelegd door de medewerker kredietbeheer. Voor de gemeente Leiden wordt per krediet een map 
aangelegd met daarin onder andere het raadsbesluit opgenomen. De beheersmaatregelen die in opzet 
effectief worden geacht zijn in werking niet effectief omdat een zichtbare vastlegging van de werking 
van deze beheersmaatregelen ontbreekt. Wij hebben voor 10 nieuwe kredieten, 10 lopende kredieten 
en 10 afgesloten kredieten vastgesteld dat de geen onjuistheden hebben plaatsgevonden in de werking 
van de in de bijlage opgenomen tabel met beheersmaatregelen. 
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Voor gemeente Zoeterwoude is het proces kredieten buiten beschouwing gelaten, aangezien dit volgens 
wederzijdse afspraken tussen gemeente Zoeterwoude en Servicepunt71, onder de verantwoordelijk van 
Zoeterwoude is gebleven. 
 
In het kader van de controle van de jaarrekening dienen de deelnemende gemeenten zelf vast te stellen 
dat er gedurende het jaar geen kredietoverschrijdingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast dient een 
kritische analyse te worden uitgevoerd op de status van de kredieten, met name gericht op de tijdige 
afsluiting en start van de afschrijvingsperiode. 

3.2 Proces inkopen en aanbestedingen 
De beheersmaatregelen ‘afgifte meldcode door Team Inkoop nadat de beoordeling van een ingediend 
inkoopformulier op volledig en juist akkoord is bevonden’ is ineffectief doordat een meldcode ook wordt 
afgegeven indien een inkoopformulier niet aanwezig is of niet volledig ingevuld is. 
 
De beheersmaatregelen ‘bij het invoeren van een verplichting worden minimaal de volgende 
invoercontroles afgedwongen: meldingscode (indien verplichting hoger dan € 5.000), 
crediteurgegevens, prestatiebeoordelaar, datum, omschrijving en bedrag te leveren verplichting, 
grootboekrekening en kostenplaats’ is effectief. Wij merken hierbij op dat deze beheersmaatregel niet is 
ingericht voor de gemeente Zoeterwoude. Voor de gemeente Oegstgeest hebben wij geconstateerd dat 
de invoercontrole op een te hoog bedrag was ingesteld, waardoor alleen voor verplichtingen groter dan 
€ 10.000.000 een meldcode werd afgedwongen door het systeem. Dit is op 8 februari 2013 aangepast 
naar een bedrag van € 5.000. In 2012 is deze beheersmaatregel derhalve voor de gemeente 
Oegstgeest niet effectief. 
 
De beheersmaatregelen ‘facturen > € 5.000 worden geweigerd (niet geregistreerd / geboekt) als daar 
geen verplichtingennummer (opdrachtnummer) aan gekoppeld is’ is effectief, echter hebben wij wel 
vastgesteld dat facturen waarop geen verplichtingnummer is vermeld, niet altijd retour worden 
verzonden naar de leverancier zoals in de procesbeschrijving is uiteengezet, maar dat handmatig het 
bijbehorende verplichtingnummer wordt opgezocht en gekoppeld aan de factuur of dat de verplichting 
achteraf wordt gerepareerd. 
 
De beheersmaatregelen ‘gecentraliseerd contractbeheer en opdrachtbonnen, inclusief bewaking 
looptijd, prijs- en kwaliteitsafspraken  (SE Inkoop)’ is ineffectief, doordat contracten en opdrachtbonnen 
niet (gecentraliseerd) worden bewaard en contractbepalingen als looptijd, prijs en kwaliteitsafspraken 
niet worden vastgelegd. Derhalve is de juistheid van de prestatiebeoordeling niet vast te stellen. 
 
De beheersmaatregelen ‘functiescheiding is ingericht tussen: 
– het aanmaken van een verplichting (inkooporder); 
– het ontvangen, beoordelen en vastleggen van een factuur; 
– het accorderen van een verplichting na ontvangst factuur; 
– het aanmaken van crediteuren stamgegevens. 
is effectief. Wij merken echter wel op dat het voorkomt dat enkele medewerkers met de rol ‘controleur 
facturen’ eveneens de rollen “header aanmaken” en “prestatiebeoordelaar” hebben. Wij hebben wij 
vastgesteld dat deze medewerkers niet beschikken over de rollen “verplichting aanmaken”, “codeur”, 
“budgethouder verplichtingen”, “tweede handtekening verplichtingen”. Hierdoor is sprake van minimaal 
noodzakelijk geachte functiescheiding. 
 



 

Pagina 8 

 

Bij de uitvoering van de systeemgerichte werkzaamheden zijn naast de voorgaande bevindingen ook 
een aantal kwalitatieve opmerkingen te maken, welke geen directe invloed hebben op de effectiviteit 
van de beheersmaatregel: 
– verplichtingen worden aangemaakt in het systeem nadat factuur is ontvangen; 
– facturen worden niet tijdig in de financiële administratie verantwoord; 
– werkelijk factuurbedrag kan het verplichtingbedrag overschrijden waarbij het werkelijk factuur 

bedrag wel wordt geautoriseerd door de prestatiebeoordelaar en budgethouder, echter leidt dit 
tot een risico ten aanzien van de juiste aanbestedingsvorm. 

 
De volgende analyses dienen per deelnemende gemeenten uitgevoerd te worden: 
– analyse op crediteuren ter vaststelling van de juiste en rechtmatige aanbestedingsvorm; 
– voortgezette controle op de kostenfacturen in 2013 ter vaststelling van de volledigheid van de 

kosten. 

3.3 Proces betalingen 
De beheersmaatregelen in het kader van het proces betalingen zijn niet allemaal effectief. Dit leidt tot 
de volgende risico’s: 
– het risico bestaat dat de medewerkers, die uit hoofde van hun functie geen rechten nodig hebben 

om  betaalbestanden te starten, een betaalbestand kunnen creëren wat vervolgens in de BNG 
betaalapplicatie wordt ingelezen; 

– het risico bestaat dat de medewerkers, die uit hoofde van hun functie rechten hebben tot de 
netwerkmap waarin het exportbestand/clieop bestand wordt opgeslagen, een betaalbestand 
aanpassen, alvorens het in de BNG betaalapplicatie wordt ingelezen. Wij hebben vastgesteld dat 
per 1 november 2012 de rechten zijn ingeperkt; 

– het risico bestaat dat er functievermenging is tussen het wijzigen van crediteurenstamgegevens 
en het doorvoeren van betalingen; 

– het risico bestaat dat wijzigingen in exportbestand/clieop bestand niet worden ontdekt als gevolg 
van het ontbreken van een hashtotal. 

 
Om meer zekerheid te verkrijgen, zijn de volgende aanvullende werkzaamheden verricht: 
– het uitvoeren van een analyse op betaalruns die zijn gestart door daartoe onbevoegde 

medewerkers. De uitkomst hiervan is dat voor een medewerker functievermenging heeft bestaan 
tussen wijzigen van crediteurenstamgegevens en doorvoeren van betaalruns, echter hebben wij 
vastgesteld dat het wijzigen van crediteurenstamgegevens in de maanden juli tot en met 
december heeft plaatsgevonden en het doorvoeren van betaalruns in de maand maart, waardoor 
de ontstane functievermenging niet tot een risico leidt. 

– het uitvoeren van een analyse om te beoordelen of functievermenging tussen wijzigingen van 
crediteurenstamgegevens en het doorvoeren van betalingen zich daadwerkelijk heeft voorgedaan 
door te identificeren welke medewerkers zowel wijzigingen van crediteurenstamgegevens hebben 
doorgevoerd als betaalruns hebben gestart. De uitkomst hiervan is dat voor een medewerker 
functievermenging heeft bestaan tussen wijzigen van crediteurenstamgegevens en doorvoeren 
van betaalruns, echter hebben wij vastgesteld dat het wijzigen van crediteurenstamgegevens in 
de maanden juli tot en met december heeft plaatsgevonden en het doorvoeren van betaalruns in 
de maand maart, waardoor de ontstane functievermenging niet tot een risico leidt. 

– het uitvoeren van een analyse op dubbele betalingen voor geheel 2012. De uitkomst hiervan is 
dat er facturen dubbel zijn betaald waarvoor het factuurbedrag retour is ontvangen. Uit de 
analyse resteren een tweetal facturen die dubbel zijn betaald, waarvan de terugontvangst nog 
niet heeft plaatsgevonden. 
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Het risico dat in samenspraak tussen de 1e en 2e handtekening gemachtigden een ongeautoriseerde 
betaalrun uitgevoerd kan worden en vervolgens betaald kan worden kunnen wij niet ondervangen door 
middel van onze werkzaamheden, aangezien in dat geval sprake is van samenspanning tussen 2 
functionarissen. 

3.4 Proces personeel 
De beheersmaatregel ‘vastlegging in personeelsdossier w.o. aanstellings-en ontslagbrieven en 
declaratieformulieren’ is ineffectief, doordat in twee gevallen geen aanstellingsbrief is aangetroffen en 
in drie gevallen geen getekende versie is aangetroffen in het dossier van de indiensttreder. Daarnaast is 
in acht gevallen ook geen Verklaring Omtrent Gedrag aangetroffen in het dossier van de indiensttreder. 
Voor de uitdiensttreder is er in drie gevallen geen ontslagbrief in het dossier aangetroffen en in drie 
gevallen geen getekende versie van de ontslagbrief opgenomen in het dossier. 
 
De beheersmaatregel ‘secundaire functiescheiding bij salarisadministratie tussen invoer en controle’ is 
ineffectief, doordat de invoercontrole niet zichtbaar wordt uitgevoerd. 
 
De beheersmaatregelen ‘autorisatie door bevoegde medewerker van contracten, mutatieformulieren’ 
en ‘autorisatie door bevoegde medewerker van declaratieformulieren’ zijn ineffectief, omdat door het 
ontbreken van een actuele parafenlijst de juiste en rechtmatige parafering van de documenten niet kon 
worden vastgesteld. 
 
De beheersmaatregel ‘inhoudelijke toetsing declaraties aan arbeidsvoorwaardelijke regelingen’ is 
ineffectief doordat er objectieve onderbouwende bewijslast ontbreekt bij vijf declaraties via de 
salarisadministratie. Er zijn geen aanvullende werkzaamheden verricht om vast te stellen dat de 
betreffende declaraties juist zijn toegekend en rechtmatig zijn. 
 
De beheersmaatregel ‘periodieke aansluiting Subadministratie SA met Financiële administratie’ is niet 
getest omdat deze aansluiting plaatsvindt ten tijde van de balanscontrole. Voor 1 gemeente is deze 
aansluiting vastgesteld, hieruit volgen geen bijzonderheden. 
 
De volgende werkzaamheden dienen per deelnemende gemeente uitgevoerd te worden in het kader van 
de jaarrekeningcontrole: 
– Aansluiting van de salarisadministratie met de financiële administratie. 
– Kritische cijferanalyse / deelwaarneming op de juistheid van personele mutaties. 

3.5 IT beheersprocessen 
In deze paragraaf zijn de details van uitkomsten en conclusies met betrekking tot de uitgevoerde 
procedures opgenomen als onderdeel en gelieerd aan de interim controle van ServicePunt71 voor het 
financiële jaar eindigend op 31 december, 2012. Wij hebben de volgende procedures voor 
ServicePunt71 uitgevoerd. 
– In samenspraak met de financial auditors uitvoeren van een identificatie van significante 

transactiestromen en de daarbij horende applicaties; 
– Documentatie van de IT-general controls – geïntegreerde audit, uitvoeren van walk-throughs voor 

de relevante applicaties geïdentificeerd. De activiteiten omvatten het documenteren van 
significante IT-general controls, documenteren van onze walk-throughs  en op basis hiervan een 
voorlopige beoordeling van de effectiviteit van de IT-general controls; 
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– Uitvoeren van testen ten aanzien van de IT-general controls, execute test of controls. Test van de 
IT-general controls worden uitgevoerd om te bepalen of het management adequate controles 
heeft ingericht waar wij op kunnen steunen om de juist werking van application en IT-dependent 
manual controls vast te stellen, over tijd. De geteste controles zijn: 
– Wijzigingsbeheer; 
– Logische Toegangsbeveiliging; 
– Back-up & Recovery. 

3.5.1 Scope applicaties 
De scope van de controle is gelimiteerd tot de volgende door ServicePunt71 beheerde applicaties: 
 
Applicaties in scope Deelnemer(s) 
Beaufort Alle 
BNG Electronic Banking Alle 
Cognos Alle 
Decade Alle 
Flower Leiden 
TIM Leiden, Leiderdorp en SP71 

3.5.2 Conclusie IT beheerprocessen 
Gebaseerd op een uitgevoerde walkthrough, de uitkomst van onze testwerkzaamheden, de ontvangen 
evidence, de informatie verkregen van de klant en ondersteunende documentatie trekken wij per 
applicatie de volgende conclusies: 
 
Applicatie Wijzigingsbeheer Toegangsbeveiliging Backup & Recovery1 
Beaufort Effectief Niet effectief Niet effectief 
BNG Electronic Banking Niet effectief Niet effectief Niet effectief 
Cognos Niet effectief Effectief Niet effectief 
Decade Effectief Effectief Niet effectief 
Flower Effectief Effectief Niet effectief 
TIM Niet effectief Niet effectief Niet effectief 
 
Voor BNG Electronic Banking geldt dat dit pakket beschikt over gestandaardiseerde interface voor het 
klaarzetten van betalingen en het inlezen van dagafschriftinformatie. Deze kenmerken leiden tot de 
conclusie dat sprake is van een applicatie, waarbij de ITGCs van zowel de ITGC Category ‘Manage 
Changes’ als de ITGC Category ‘Logical Access’ door een externe partij worden uitgevoerd en door het 
controleteam niet bij de cliënt getest kunnen worden. 
 
Op basis van de uitkomsten van onze werkzaamheden is de strategie van het auditteam aangepast. In 
de praktijk betekent dit dat aanvullende controle werkzaamheden zijn uitgevoerd, danwel door manuele 
controles, danwel door aanvullende data analyses. 

  

                                                        
1  De reden voor ineffectiviteit van de maatregelen is het feit dat geen periodiek restore test 

plaatsvindt. Back-ups worden wel gemaakt. 
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4 Inbreng beginbalans 
Als gevolg van de overgang van de financiële administraties van de deelnemende gemeenten naar de 
applicatie Decade binnen Servicepunt71, hebben wij onderzocht of het proces rondom de verwerking 
van de beginbalansen van de deelnemende gemeenten in de financiële administratie van Servicepunt71 
toereikend is. Wij hebben hiertoe vastgesteld dat de beginbalansen, zoals ingevoerd in de financiële 
administratie, aansluiten met de door de deelnemende gemeenten aangeleverde en door de externe 
accountant gecertificeerde beginbalansen. 
 
Daarnaast hebben wij de toereikendheid van de conversie van de stambestanden (relaties) beoordeeld. 
Hiervan hebben wij vastgesteld dat hiervoor geen adequate audittrail beschikbaar is, als gevolg waarvan 
wij de toereikendheid van de conversie niet kunnen vaststellen. Het risico dat hieruit voortvloeit betreft 
vooral het risico op foutieve betalingen. In hoofdstuk 3.3 van dit rapport hebben wij de aanvullende 
maatregelen beschreven die dit risico mitigeren. 
 
 
Den Haag, 15 maart 2013 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. drs. M.E. Westerhout-van Kimmenade RA MGA 
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1 Gehanteerd normenkader 
Extern normenkader 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Ambtenarenwet 
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitw.ovk. (Car-Uwo) 
Besluit Aanbestedingsrichtlijnen Overheidsopdrachten (BAO) 
Wet Implementatierechtbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira) 
Richtlijn 2004/18/EG (procedures voor plaatsen van overheidsopdr.) 
Wet op de Omzetbelasting 
Wet op het BTW Compensatiefonds 
 
Intern normenkader Leiden 
(RV11.0032) Financiële verordening ex art.212 Gemeentewet 
(BB11.1322) Organisatiebesluit (gemeente Leiden 2012) 
((BB12.047) Mandaatregeling 2012 (03-07-2012) 
Aanbestedingsbeleid Servicepunt71 en deelnemers (2012) (BB12.0389: conformatie miv 1 mei 2012) 
Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid gem. Leiden 2009 (BB09.0632) (ingetrokken per 1 mei 2012) 
(RB00.0028) Bezoldigingsverordening (2000) (raadpleegbaar in pakket ‘Driessen HRM-payroll’) 
(RB96.0640) Inconveniëntenregeling Leiden 

 Intern normenkader Leiderdorp 
Financiële verordening 2011 (raad 09/2011)  
Delegatiebesluit 2011 (raad 10/2011)  
Organisatiebesluit 2006 (B&W 04/2006)  
Besluit mandaat, machtiging en volmacht (diverse data, regelmatige actualisatie, besluiten door B&W) 
Regeling budgethouders 2009 (B&W 01/2009)  
Regeling budgethouder griffie 2009 (raad 02/2009)  
Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (bij wijzigingen vaststelling door B&W) 
Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (bij wijzigingen vaststelling door B&W) 
Bezoldigingsregeling 2011 (B&W 08/2011)  
Aanbestedingsbeleid (B&W 06/2011) 

 Intern normenkader Oegstgeest 
Financiële verordening 2011 (27-10-2010) 
Mandaatbesluit (diverse afdelingen) (29-7-2008) 
Regeling budgethouderschap 2012 (20-9-2011) 
Bezoldigingsregeling gemeente Oegstgeest 2009 (30-6-2009) 

 Intern normenkader Zoeterwoude 
Financiële verordening gemeente Zoeterwoude (art 212) 
Delegatiebesluit 
Treasurystatuut 
Mandaat- en volmachtbesluiten 
Nota aanbesteding van werken in Zoeterwoude 
Delagtioebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zoeterwoude 
CAR/UWO 
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Intern normenkader Servicepunt71 
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 (4x B&W 14-12-2010) 
Instructie directeur (GR 22) (AB-6-1-2011) 
Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71 (GW 213) (AB 26-5-2011) 
Dienstverleningsovereenkomst met gemeenten (GR 27 ev) (DB 28-6-2012, GS 29-6-2012) 
Mandaatregeling Servicepunt71 (FV 18) (DB 1-11-2012 (gew.)) 
Ondermandaatbesluit directeur Servicepunt71 (Dir 1/11/2012) 
Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Servicepunt71 (AB 6-1-2011) 
Financiële verordening Servicepunt71 (GW212) (AB 20-12-2012 (gew.)) 
Treasurystatuut Servicepunt71 (FV 9a) (AB 21-12-2011) 
Nota Afschrijvingsbeleid Servicepunt71 (FV 10) (AB 27-6-11) 
Nota Reserves en Voorzieningen (FV 11) (AB 20-12-2012) 
Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement (FV 13) (AB 20-12-2012) 
Sociaal Statuut (4x B&W 13/10/2011) 
Bezoldigingsregeling Servicepunt71 (DB/Dir 4-4-2012) 
Cafetariaregeling (DB/Dir 4-4-2012) 
Reiskostenregeling (DB/Dir 4-4-2012) 
Regeling Persoonlijk Gezondheidsbudget (DB/Dir 4-4-2012) 
Aanbestedingsbeleid Servicepunt71 en deelnemers (4x B&W dd div/ DB 27-6-2011) 
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2 Overzicht beheersmaatregelen per proces 
In deze bijlage zijn de beheersmaatregelen per proces beschreven en zijn de uitkomsten weergegeven. Voor niet effectieve beheersmaatregel zijn wij in 
hoofdstuk 3 ingegaan op de risico’s naar aanleiding van de niet effectieve werking, de aanvullend uitgevoerde werkzaamheden en gaan wij in op de minimale 
werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden om de restrisico’s te mitigeren. 
 
Proces financieel beheer 
Het proces financieel beheer omvat de volgende subprocessen: 
1 Beheer financiële administratie. 
2 Relatiebeheer. 
3 Debiteurenbeheer. 
4 Memoriaal boekingen. 
5 Kredieten. 

Beheer financiële administratie 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Er moet zijn gewaarborgd dat de onderstaande 
rapportages juist en volledig aansluiten met 
Decade: 
– balans    
– activa rekening Servicepunt 
– kolommenbalans 
– saldo afstemming balans crediteuren 

Servicepunt administratie 
– saldo afstemming balans debiteuren 

Servicepunt administratie 
– afloopcontrole debiteuren Servicepunt 

administratie 
– budgetbewaking analyse 

Application Effectief Test of one Effectief 
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Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
– boekingen per grootboek 
– boekingen per kostenplaats 
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Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Logging van openen en/of muteren van 
uploadsheets 

Application Effectief Test of one Effectief 

Controletechnische functiescheiding tussen 
aanvrager en verwerker voor wijzigingen 
dimensies 

Manual Effectief 25 Ineffectief 

Relatiebeheer 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Het aanmaken en wijzigen van 
crediteurenstamgegevens is beperkt tot daartoe 
geautoriseerde medewerkers 

Application Effectief Test of one Ineffectief 

Wijzigingen in crediteurenstamgegevens moeten 
worden gelogd 

Application Effectief Test of one Effectief 

Controle op dubbele relaties bij invoer crediteuren 
stamgegevens 

IT-dependent manual Ineffectief 28 Ineffectief 

Debiteurenbeheer 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Periodieke analyse tijdigheid en volledigheid inzake 
herinneren/aanmanen 

IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 

Periodieke ouderdomsanalyse debiteuren IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 
Periodieke analyse per debiteur op status IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 
Periodieke analyse op de statussen “niet 
herinneren” en “niet aanmanen” 

IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 

Periodieke analyse op de status “deurwaarder” IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 
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Memoriaalboekingen 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Memoriaalboekingen zijn geautoriseerd door 
daartoe bevoegde budgethouders 

Manual Ineffectief 50 Ineffectief 

Memoriaalboekingen zijn voorzien van deugdelijke 
onderbouwing 

Manual Ineffectief 50 Ineffectief 

Memoriaalboekingen dienen op juistheid 
gecontroleerd te worden 

Manual Ineffectief 50 Ineffectief 

Kredieten 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Controle op volledigheid registratie kredieten in 
financiële administratie door medewerker 
kredietbeheer 

Manual Effectief 10 nieuwe kredieten Ineffectief 

Controle op financiële onderbouwing voor de 
kredietaanvraag door de medewerker 
kredietbeheer 

Manual Effectief 10 nieuwe kredieten Ineffectief 

Controle op de aanwezigheid van een (positief) 
raadsbesluit door de medewerker kredietbeheer 

Manual Effectief 10 nieuwe kredieten Ineffectief 

Controle door financieel adviseur op juiste 
afschrijvingstermijn bij het aanmaken van het 
krediet 

Manual Effectief 10 nieuwe kredieten,  
10 lopende kredieten,  
10 afgesloten kredieten 

Ineffectief 

Periodieke controle door financieel adviseur op de 
juiste BTW- en BCF-labeling in het systeem 

IT-dependent manual Effectief 10 nieuwe kredieten,  
10 lopende kredieten,  
10 afgesloten kredieten 

Ineffectief 

Periodieke analyse op hoofdlijnen op de juistheid, 
volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de 
kostenboekingen op de kredieten door 
budgethouder en medewerker kredietbeheer 

IT-dependent manual Effectief 10 nieuwe kredieten,  
10 lopende kredieten,  
10 afgesloten kredieten 

Ineffectief 

Periodieke (budget)rapportage zodat tijdig de raad Manual Effectief Nvt Nvt 
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Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
kan worden geïnformeerd (indien noodzakelijk) 

Proces inkopen en aanbestedingen 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Afgifte meldcode door Team Inkoop nadat de 
beoordeling van een ingediend 
inkoopformulier/pre-toets op volledigheid en 
juistheid akkoord is bevonden 

Manual Ineffectief 50 Ineffectief 

Bij het invoeren van een verplichting worden 
minimaal de volgende invoercontroles 
afgedwongen:  
– meldingscode (indien verplichting hoger 

dan € 5.000); 
– crediteurgegevens; 
– prestatiebeoordelaar; 
– datum; 
– omschrijving en bedrag te leveren 

verplichting; 
– grootboekrekening; 
– kostenplaats. 

Application Effectief Test of one Effectief 

Facturen > € 5.000 worden geweigerd (niet 
geregistreerd / geboekt) als daar geen 
verplichtingennummer (opdrachtnummer) aan 
gekoppeld is 

Application Effectief Test of one Effectief 

Gecentraliseerd contractbeheer en 
opdrachtbonnen, incl. bewaking looptijd, prijs- 
en kwaliteitsafspraken (SE Inkoop) 

IT-dependent manual Ineffectief 50 Ineffectief 
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Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Functiescheiding is ingericht tussen: 
– het aanmaken van een verplichting 

(inkooporder) 
– het ontvangen (factuurheader), het 

vastleggen (codeur) en het beoordelen 
(prestatiebeoordelaar en budgethouder 
conform mandaat) en het controleren 
(controleur) van een factuur 

– het accorderen van een verplichting na 
ontvangst factuur 

– het aanmaken van crediteuren 
stamgegevens 

Application Effectief Test of one en 
aanvullend data 
analyse 

Effectief 

Proces betalingen 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Toegang tot het exportbestand/clieop bestand is 
beperkt tot daartoe geautoriseerd personeel 

Application Effectief Test of one Ineffectief 

Interface financieel pakket naar betaalpakket  Application Effectief Test of one Ineffectief 
Functiescheiding in het betaalproces (wie mogen 
1e en  2e  handtekening zetten) 

Manual Effectief 48 Effectief 

Functiescheiding tussen het wijzigen van 
crediteurenstamgegevens en het doorvoeren van 
betalingen 

Application Effectief Test of one Ineffectief 

Controle op hashtotal van de rekeningnummers 
per batchbetaling 

IT-dependent manual Ineffectief Nvt Nvt 
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Proces personeel 
Omschrijving beheersmaatregel Type Opzet en bestaan Aantal getoetst Werking 
Ontvangen van een ISAE3402 verklaring op 
RAET 

Manual Effectief Nvt Nvt 

Functiescheiding tussen personeelszaken, 
salarisadministratie en financiële administratie 

Manual Effectief 28 indienst, 27 uitdienst, 19 
toekenning personeelsvoorzieningen, 
14 overige mutaties, 10 niet routine 
matige mutaties 

Effectief 

Vastlegging in personeelsdossier w.o. 
aanstellings- en ontslagbrieven en 
declaratieformulieren 

Manual Effectief 28 indienst, 27 uitdienst, 19 
toekenning personeelsvoorzieningen, 
14 overige mutaties, 10 niet routine 
matige mutaties 

Ineffectief 

Secundaire functiescheiding bij 
salarisadministratie tussen invoer en controle 

Manual Effectief 28 indienst, 27 uitdienst, 19 
toekenning personeelsvoorzieningen, 
14 overige mutaties, 10 niet routine 
matige mutaties 

Ineffectief 

Autorisatie door bevoegde medewerker van 
contracten, mutatieformulieren 

Manual Effectief 28 indienst, 27 uitdienst, 19 
toekenning personeelsvoorzieningen, 
14 overige mutaties, 10 niet routine 
matige mutaties 

Ineffectief 

Controle door salarisadministratie op juiste 
invoer sociale premiepercentages 

IT-dependent 
manual 

Effectief 4 Effectief 

Autorisatie van declaratieformulieren door 
bevoegde  medewerker  

Manual Effectief 19 declaraties via SA, 10 declaraties 
buiten SA 

Ineffectief 

Inhoudelijke toetsing declaraties aan 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen 

Manual Effectief  Ineffectief 

Periodieke aansluiting Subadministratie SA 
met Financiële administratie 

IT-dependent 
manual 

Effectief 1 Zoeterwoude Nvt 
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Proces Wijzigingenbeheer 
Gebaseerd op een uitgevoerde walkthrough, de uitkomst van onze testwerkzaamheden, de ontvangen evidence, de informatie verkregen van de klant en 
ondersteunende documentatie, concluderen wij dat het proces Wijzigingenbeheer voor de applicaties: 
– Decade, Beaufort, Flower als “effectief”; 
– Tim, Cognos als “niet effectief”; 
– BNG Electronic Banking zie onderstaand. 
 
Voor BNG Electronic Banking geldt dat dit pakket beschikt over gestandaardiseerde interface voor het klaarzetten van betalingen en het inlezen van 
dagafschriftinformatie. Deze kenmerken leiden tot de conclusie dat sprake is van een applicatie, waarbij de ITGCs van zowel de ITGC Category ‘Manage 
Changes’ als de ITGC Category ‘Logical Access’ door een externe partij worden uitgevoerd en door het controleteam niet bij de cliënt getest kunnen worden, 
terwijl de applicatie en de daarin opgenomen application controls en IT dependent manual controls wel een belangrijke rol binnen de procesanalyse spelen. De 
BNG Electronic Banking software is standaardsoftware en wordt door al haar cliënten gebruikt. Het testen van ITGCs wordt op basis van risico-inschatting niet 
relevant geacht voor de werking van de controls in de betaalprocessen. Wel wordt bij het testen van de controls in de betaalprocessen specifiek aandacht 
besteed aan de inrichting en het gebruik van de Electronic Banking omgeving”. De beheersmaatregelen die door Ernst & Young zijn getoetst: 
 
Omschrijving beheersmaatregel 
Wijzigingen zijn geautoriseerd 
Wijzigingen zijn getest 
Wijzigingen zijn goedgekeurd 
Wijzigingen worden gemonitord 
Er is functiescheiding binnen het proces van wijzigingenbeheer 
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Proces Toegangsbeveiliging 
Gebaseerd op een uitgevoerde walkthrough, de uitkomst van onze testwerkzaamheden, de ontvangen evidence, de informatie verkregen van de klant en 
ondersteunende documentatie, concluderen wij dat het proces Logische Toegangsbeveiliging voor de applicaties: 
– Decade, Cognos, Flower als “effectief”; 
– Beaufort, Tim als “niet effectief”; 
– BNG Electronic Banking “niet van toepassing”; 
 
De beheersmaatregelen die door Ernst & Young zijn getoetst: 
 
Omschrijving beheersmaatregel 
Algemene systeem security settings zijn adequaat 
Password instellingen zijn adequaat 
Toegang tot beheerderprofielen is beperkt tot geautoriseerde individuen 
Toegang tot systeembronnen en tools is beperkt tot de geautoriseerde individuen 
Gebruikers toegang is geautoriseerd en op de juiste wijze vastgesteld 
Fysieke toegang tot computer hardware is beperkt geautoriseerde gebruikers2 
Logische toegangsproces wordt gemonitord 
Er is functiescheiding binnen het proces van toekennen van logische toegangsrechten. 
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Proces Back-up & Recovery 
Gebaseerd op een uitgevoerde walkthrough, de uitkomst van onze testwerkzaamheden, de ontvangen evidence, de informatie verkregen van de klant en 
ondersteunende documentatie, concluderen wij dat het proces Back-up & Recovery voor alle in scope applicaties als  “niet effectief” – in alle gevallen worden 
back-ups gemaakt, echter wordt periodiek geen restore-test uitgevoerd. De beheersmaatregelen die door Ernst & Young zijn getoetst: 
 
Omschrijving beheersmaatregel 
Er wordt een back-up gemaakt van financiële data 
Er wordt periodiek een restore-test uitgevoerd 
 


