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VERTROUWELIJK
Het algemeen bestuur van
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Postbus 1275
6040 KG  ROERMOND

Eindhoven, 28 juni 2021 REQ5649238/SD/ps

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het doet ons genoegen verslag uit te brengen omtrent de uitkomsten van onze accountantscontrole van de jaarrekening van BsGW Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (hierna BsGW). Dit rapport bevat de onderwerpen waarvan wij het van belang vinden om met u te delen alsmede de onderwerpen
waar wij vanuit wet- en regelgeving verplicht zijn om over te rapporteren. Dit verslag is uitsluitend bestemd voor gebruik door het algemeen bestuur,
dagelijks bestuur en de directie en mag niet door anderen worden gebruikt.

Het concept van dit verslag hebben wij besproken met de directie en het dagelijks bestuur op 10 juni 2021.

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. H.E. Oostdijck RA
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Kernpunten van onze rapportage
Oordeel ten aanzien van getrouwheid

Oordeel ten aanzien van rechtmatigheid

Verantwoording WNT

Ongecorrigeerde controleverschillen

Jaarverslag is opgesteld in overeenstemming
met het BBV

Belangrijkste risicogebieden in de controle

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van BsGW een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva per 31 december 2020 in
overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving, waaronder de van toepassing zijnde verordeningen.

Wij hebben de WNT- Verantwoording van BsGW gecontroleerd met inachtneming van het Controleprotocol
WNT. Wij kunnen concluderen dat de opgenomen toelichting in de jaarrekening voldoet aan de daaraan te
stellen eisen. Tevens merken wij op dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen.

Er resteren in de jaarrekening geen materiële ongecorrigeerde controleverschillen met betrekking tot
getrouwheid. De gecorrigeerde controleverschillen zien met name toe op wijzigingen in de toelichtingen en
de correctie op de omvang van de voorziening voor proceskosten alsmede de classificatie van de
verplichtingen voor proceskosten. Voor een overzicht van de gecorrigeerde en ongecorrigeerde
controleverschillen boven de rapportagetolerantie verwijzen wij naar de bijlage controleverschillen.

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig het BBV is opgesteld en met de jaarrekening
verenigbaar is en het jaarverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen
kennis en begrip omtrent de gemeenschappelijke regeling en haar omgeving geen materiële onjuistheden
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de gemeentewet en de
Nederlandse Standaard 720. De werkzaamheden met betrekking tot het jaarverslag hebben in lijn met deze
standaard niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De belangrijkste risicogebieden in onze controle, waarop in dit verslag nader wordt ingegaan, zien toe op
de volgende onderwerpen:
• management override inzake proceskostenvoorziening;
• controle van de toelichting van de Wet Normering Topinkomens (WNT) – inherent risico;
• controle op Naleving Europese aanbestedingsregels – significant risico;
• volledigheid/waardering voorziening proceskosten – higher risk estimate.
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Risicogebieden en controle-aanpak
Wij hanteren een top-down en risk-based controleaanpak. Dat houdt in dat wij ons concentreren op het eindproduct waarbij wij onze controleverklaring afgeven,
dat wil zeggen de jaarrekening van BsGW. Daarnaast bepalen wij waar in de jaarrekening de kans op materiële onjuistheden het grootst is en voeren wij daar
standaard meer procedures uit dan elders. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Nederlandse normen voor controleopdrachten. Op deze en navolgende
pagina’s gaan wij in op de belangrijkste risicogebieden en onze werkwijze.

Risico Opvolging tijdens de controle Belangrijkste waarnemingen / conclusie

Management override – risico op jaarrekeningniveau

Vanwege de unieke positie van het management
bestaat er een mogelijkheid om boekhoudkundige
gegevens te manipuleren en frauduleuze
financiële overzichten op te (laten) stellen door
interne controles te negeren. Hoewel het
risiconiveau van organisatie tot organisatie
onderneming verschilt achten wij dit risico bij
iedere onderneming aanwezig.

Het risico op “management override”
onderkennen wij mogelijk bij de BsGW op
jaarrekeningniveau.

Wij hebben de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
• specifieke journal entry testing

werkzaamheden op
jaarrekeningniveau;

• beoordeling unusual
transactions;

• controlewerkzaamheden gericht
op schattingsposten in de
jaarrekening (voorziening
proceskosten, waardering
(im)materiële vaste activa en
voorziening debiteuren).

Op basis van onze controlewerkzaamheden zijn er geen
bevindingen geconstateerd ten aanzien van management
override.
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Risico Opvolging tijdens de controle Belangrijkste waarnemingen / conclusie

Wet normering topinkomens – inherent risico

Als gevolg van de complexe wet- en regelgeving en
de lage materialiteit is het risico aanwezig dat
BsGW niet voldoet aan Wet Normering
Topinkomens. Wij hebben hiertoe een inherent
risico onderkend.

Wij hebben de in de WNT-
verantwoording in de jaarrekening
opgenomen bezoldigingsgegevens
alsmede de gegevens omtrent
uitkering wegens beëindiging van
het dienstverband van de binnen uw
organisatie geïdentificeerde
leidinggevende- en
toezichthoudende
topfunctionarissen gecontroleerd
met inachtneming van het
controleprotocol WNT 2020.

In overeenstemming met het
Controleprotocol WNT 2020 hebben
wij geen controlewerkzaamheden
verricht op gegevens in de WNT-
verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de
anticumulatiebepaling van artikel
1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel n en o
Uitvoeringsregeling WNT.

Belangrijkste observaties:
• De leden van het dagelijks bestuur kwalificeren tezamen met

de algemeen directeur als leidinggevende
topfunctionarissen. De leden van het dagelijks bestuur
alsmede de leden van het algemeen bestuur zijn
onbezoldigd. De bezoldiging van de algemeen directeur blijft
binnen het voor de Gemeenschappelijke Regeling geldende
bezoldigingsmaximum.

• De bezoldiging van de directeur blijft binnen het voor de
Gemeenschappelijke Regeling algemeen geldende
bezoldigingsmaximum ad € 201.000.

• de (oud)directeur heeft zijn functie tot en met
22 december 2020 vervuld. Wij hebben vastgesteld dat de
uitkering wegens beëindiging dienstverband ad € 4.080 is
verantwoord conform de geldende wet- en regelgeving.
De uitkering wegens beëindiging dienstverband bestaat uit
de bezoldiging gedurende de periode van non-activiteit
vooruitlopend op het einde van het dienstverband.
Deze post is voortgekomen uit onze controle en is
gecorrigeerd in de definitieve jaarrekening.

Conclusie
Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening
opgenomen bezoldigingsgegevens alsmede de gegevens
omtrent uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
van de binnen uw organisatie geïdentificeerde leidinggevende-
en toezichthoudende topfunctionarissen gecontroleerd met
inachtneming van het controleprotocol WNT.
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Risico Opvolging tijdens de controle Belangrijkste waarnemingen / conclusie

Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of geen
sprake is van een
normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen.
Dit hebben wij in onze
controleverklaring ook kenbaar
gemaakt in een paragraaf overige
aangelegenheden.

Hierbij hebben wij vastgesteld dat de in de jaarrekening
opgenomen
WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde
aspecten is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen
van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

Waarbij wij volledigheidshalve melden dat wij - conform het
Controleprotocol WNT 2020 - de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet hebben gecontroleerd.

Rechtmatigheid Europese aanbestedingen – significant risico

Als gevolg van de relatief complexe wet- en
regelgeving rondom Europese aanbestedingen
bestaat een verhoogd risico dat inkopen niet in
overeenstemming met de Europese
aanbestedingsregels plaatsvinden. Gezien de
omvang van deze inkopen leidt dit tot significante
financiële rechtmatigheidsfouten.

Onze aanpak
Wij hebben de volgende
werkzaamheden uitgevoerd om vast
te stellen of de Europese
aanbestedingsregels zijn nageleefd:
• Wij hebben de opzet (onder

andere inwinnen van inlichtingen
bij de verantwoordelijk
medewerkers van de
inkoopafdeling) en bestaan van
de interne beheersing van het
aanbestedingsproces
beoordeeld.

Belangrijkste observaties:
Wij hebben van BsGW vernomen dat BsGW met ingang van
2020 (preventieve) maatregelen heeft getroffen om te borgen
dat inkopen in overeenstemming met de Europese
aanbestedingsregels plaatsvinden.

Op grond van de beoordeling van de spend-analyse over 2020
merken wij het volgende op:
• BsGW maakt veel gebruik van inhuur van personeel

waaronder taxateurs. Het contract van inhuur van dergelijk
personeel is recent gegund aan een externe partij. Als
gevolg van krapte op de markt heeft deze externe partij niet
volledig aan de vraag kunnen voldoen. Derhalve heeft BsGW
aanvullend opdrachten in de markt gezet. Wij stemmen in
met de motivatie van BsGW om deze aanvullende
opdrachten niet Europees aan te besteden.
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Risico Opvolging tijdens de controle Belangrijkste waarnemingen / conclusie

• Aan de hand van een spend-
analyse steekproefsgewijs
vastgesteld of Europese
aanbesteding heeft
plaatsgevonden.

• Vastgesteld of in 2020 gegunde
opdrachten die de Europese
aanbestedingsdrempel
overschrijden maar nog niet tot
inkopen hebben geleid Europees
zijn aanbesteed (middels analyse
van de overlopende passiva,
voortgezette controle, niet uit de
balans blijkende verplichtingen).

• Meerjarenanalyse inkopen per
crediteur uitgevoerd om vast te
stellen of sprake is van
repeterende inkopen die de
Europese aanbestedingsdrempel
overschrijden.

Conclusie
Wij concluderen dat inkopen rechtmatig plaats hebben
gevonden in lijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

In onze controle evalueren wij niet in welke mate inkopen
hebben plaatsgevonden in overeenstemming met het interne
inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van de nationale
aanbestedingswetgeving, omdat deze specifieke wetgeving niet
in het normenkader is opgenomen.

Volledigheid/waardering voorziening proceskosten – higher risk estimate

Wij onderkennen een “higher risk estimate” met
betrekking tot de voorziening proceskosten.
Management maakt op basis van de beschikbare
gegevens een inschatting van de te betalen
proceskosten per 31 december 2020.

Wij hebben het proces om te komen
tot de inschatting van de uit te
betalen proceskostenvergoedingen
inzichtelijk gemaakt aan de hand van
interviews en lijncontroles.
Wij hebben de gebruikte gegevens
met betrekking tot de schatting
aangesloten met (bron)documentatie.

Belangrijkste observaties:
• Wij merken op dat de verwachte lasten uit hoofde van

proceskostenvergoedingen stijgen van € 1,5 miljoen over 2019
naar € 2,7 miljoen over 2020.

• Op grond van de uitkomsten van onze controlewerkzaamheden
concluderen wij dat de voorziening voor proceskosten voor een
bedrag van € 103K te laag is verantwoord.
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Risico Opvolging tijdens de controle Belangrijkste waarnemingen / conclusie

Het bedrag wat uit deze schatting komt wordt,
onder aftrek van de reeds in 2021 uitbetaalde
proceskostenvergoedingen welke worden
verantwoord als kortlopende schuld, opgenomen
in de voorziening proceskosten. Door de
toenemende trend om bezwaren aan te tekenen
tegen de opgelegde aanslagen, nemen de hiermee
gemoeid gaande bedragen jaarlijks toe. Over
2020 bedragen de lasten uit hoofde van de
proceskostenvergoedingen € 2,7 miljoen.

Per 31 december 2020 bedraagt de voorziening
in de definitieve jaarrekening € 366.000 (31
december 2019: € 339.000) en de kortlopende
schuld € 426.000 (2019: € 285.000).

 Daarnaast voeren wij backtesting uit
om vast te stellen hoe nauwkeurig de
schattingen in het verleden waren;
eventuele constateringen van
afwijkingen analyseren we en
betrekken we in de controle 2020.
Tenslotte voeren wij voortgezette
werkzaamheden uit in 2021.

Een en ander heeft geen impact op de strekking van onze
controleverklaring.

• Uit hoofde van onze controlewerkzaamheden is tevens een
bedrag van € 426.000 de voorziening proceskosten naar de
kortlopende schulden gereclassificeerd (reeds betaald in 2021,
in een eerdere conceptversie was reeds € 66.000
gereclassificeerd).

Conclusie
Wij concluderen dat de voorziening voor proceskosten getrouw is
verantwoord in de jaarrekening 2020.
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Analyse financieel resultaat
Resultaat BsGW

Eigen vermogen

Weerstandsvermogen

Het gerealiseerd resultaat na mutatie in de reserves over het jaar 2020 van BsGW bedraagt € 2.092.000 nadelig
ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn
uitgebreid toegelicht in de paragraaf Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting per
programma.

Het negatief resultaat is met name het gevolg van:
• de toename van de proceskosten (hogere dotatie voorzienig dan begroot);
• de hoger dan begrote kosten van overige diensten door derden (extra werkzaamheden verricht door BsGW op

verzoek van deelnemers).

Het eigen vermogen daalt per 31 december 2020 met € 1.496.000. De belangrijkste mutaties in het eigen
vermogen zien toe op het negatieve resultaat over 2020 ad € 2.092.000 en een extra storting door de
deelnemers van € 596.000 in het kader van het weerstandsvermogen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit met name de algemene reserve, welke per 31 december 2020
€ 1,2 miljoen bedraagt.

De door het bestuur gekwantificeerde financiële risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) bedragen in totaal
€ 1,2 miljoen. In overeenstemming met onze controlestandaarden hebben wij geen inhoudelijke controle verricht
op de juistheid van de ingeschatte risico’s en merken wij op dat dit een inschatting betreft van het management.
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Overige aandachtsgebieden en bevindingen in
onze controle

Rechtmatigheid Wij hebben bij de controle over 2020 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het BADO en de kadernota
rechtmatigheid. Bij onze controle hebben wij specifiek aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:
• de totstandkoming van het normenkader;
• het rechtmatigheidsbeheer;
• de naleving van het voorwaardencriterium;
• de begrotingsrechtmatigheid;
• de kredieten;
• mutaties in de reserves;
• het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium.

Wij constateren dat er geen sprake is van overschrijdingen op investeringsniveau ten opzichte van de gevoteerde kredieten.

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door het algemeen
bestuur geautoriseerde begroting. Wij constateren de volgende overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de
gewijzigde begroting:

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is door het dagelijks bestuur een analyse van de overschrijdingen
opgenomen. De overschrijdingen zijn met name gerealiseerd op de posten “overige diensten door derden” (afwijking
€ 879.000) en “proceskostenvergoeding” (afwijking € 700.000). De overschrijdingen zijn toereikend toegelicht en passen
binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma.
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Aanvaardbaarheid van de
grondslagen van waardering en
resultaatbepaling

Significante schattingsposten

Verbonden partijen

Continuïteit

COVID-19

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de
vaststelling van de jaarrekening 2020. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel
over de (begrotings)rechtmatigheid.

Er zijn geen mutaties in de reserves geweest gedurende 2020, dit in lijn met de gewijzigde begroting.

Wij hebben geen overige bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidsaspecten.

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van de 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.

Het dagelijks bestuur heeft in de jaarrekening 2020 de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) gevolgd. Dit betekent dat geen materiële alternatieve verwerkingswijzen zijn gehanteerd.

De belangrijkste schattingsposten binnen de diverse jaarrekeningposten van BsGW betreffen de waardering van de
(im)materiële vaste activa, de waardering van debiteuren en de volledigheid en waardering van de voorziening voor
proceskosten. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de
jaarrekening. Wij kunnen instemmen met de door de directie gemaakte inschattingen en waarderingsgrondslagen.

Op grond van de definitie van verbonden partijen onder het BBV kent BsGW geen verbonden partijen.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling. Wij hebben geen indicaties waargenomen
waaruit blijkt dat deze veronderstelling niet passend is.

Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen heeft de jaarrekeningcontrole volledig op afstand
plaatsgevonden. Wij merken hierbij op dat het controleproces een langere doorlooptijd heeft gehad en dat
controledocumentatie met vertraging is opgeleverd. Wij evalueren het controleproces na afronding van de werkzaamheden
in het kader van de controle van de jaarrekening 2020.
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De ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving en
kan daarbij ook een impact hebben op de interne beheersing van organisaties. Op basis van onze werkzaamheden
concluderen wij dat de maatregelen rondom het Corona virus geen impact hebben gehad op de interne beheersing van
BsGW.

De jaarrekening en de daarbij behorende controleverklaring zijn een momentopname en de situatie inzake het Corona virus
verandert van dag tot dag. Deze ontwikkelingen kunnen een impact hebben op de operationele en financiële prestaties van
organisaties. De invloed van deze ontwikkelingen op BsGW is in het jaarverslag in afdoende mate uiteengezet.
Wij verstrekken in tegenstelling tot voorgaand jaar een controleverklaring zonder benadrukkingsparagraaf met betrekking
tot COVID.
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Overige aangelegenheden
Wij betrekken het risico op fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving in onze controle

Het management is verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving door de implementatie van
passende en toereikende interne controlemaatregelen. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op het management, inclusief het toezicht op
de interne controleomgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om een controle zo te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, waaronder fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving. Daarom houden wij bij
onze controle ook rekening met het risico van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

Wij hebben geen materiële fraude geconstateerd tijdens onze jaarrekeningcontrole.

Significante tekortkomingen
Wij hebben inzicht verkregen in de opzet van de interne beheersomgeving (voor zover relevant voor onze opdracht). Wij hebben een gegevensgerichte
controleaanpak toegepast. Dit betekent dat wij de operationele effectiviteit van de (belangrijkste) interne beheersmaatregelen niet hebben getoetst. Wij hebben
op basis van de uitgevoerde procedures geen significante tekortkomingen in de beheersomgeving vastgesteld.

Ons beeld van uw IT-omgeving
Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van een oordeel over de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde dataverwerking
(of onderdelen daarvan). Wij zijn ook niet geïnstrueerd door het management om hiernaar te kijken. De jaarrekeningcontrolewerkzaamheden hebben echter geen
significante tekortkomingen geïdentificeerd ten aanzien van de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.

Jaarverslag
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag:
• alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist;
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat op basis van de verkregen kennis bij de jaarrekeningcontrole.
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Uw jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de paragrafen en overige informatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten bepaalt nadere voorschriften voor het jaarverslag. In overeenstemming met de omvang en complexiteit van BsGW bevat het jaarverslag een
evenwichtige en uitvoerige analyse van de financiële situatie op de verslagdatum, ontwikkelingen tijdens het boekjaar en inkomsten, alsmede een beschrijving
van de risico’s en onzekerheden.



Bijlagen
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Bijlage: Controleverschillen
Op grond van het Bado stelt het algemeen bestuur de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole dient te hanteren. Op grond
van de jaarrekening 2020 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 220.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden
€ 660.000 (3% van de lasten). 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.

Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op € 220.000.

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten) < 1% > 1 < 3% - > 3%

Onzekerheden in de jaarrekening (% lasten) < 3% > 3 < 10% > 10% -

Wij hebben de onderstaande controleverschillen geconstateerd die dit bedrag overschrijden:
• herrubricering crediteuren naar vooruitbetaalde bedragen € 630.000;

herrubricering voorziening proceskosten naar kortlopende schulden € 426.000.

Deze punten zijn aangepast in de definitieve jaarrekening.

Daarnaast merken wij op dat op grond van de controlewerkzaamheden de volgende (kwalitatieve) controleverschillen zijn gecorrigeerd:
• diverse correcties op grond van toepassing BBV voor inrichting en toelichtingen jaarrekening en jaarverslag;
• diverse correcties op grond van WNT betreffende inrichting WNT-verantwoording 2020.

1
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Bijlage: Wij zijn onafhankelijk
Onafhankelijkheid van onze klanten is één van de fundamenten in ons beroep. Wij monitoren voortdurend dat
wij voldoen aan de onafhankelijkheidseisen die op ons van toepassing zijn. Op basis hiervan bevestigen wij dat
Ernst & Young Accountants LLP en de personen die deel uitmaken van het controleteam voldoen aan de
geldende onafhankelijkheidseisen.

Financiële relaties
Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met BsGW, evenals relaties van individuen (persoonlijke onafhankelijkheid).
Daarom voert EY werkzaamheden uit om vast te stellen of een “covered person” met betrekking tot BsGW of EY-lid verboden financiële regelingen heeft met
BsGW. Er zijn geen dergelijke relaties geconstateerd tijdens het boekjaar.

Andere onafhankelijkheidskwesties
Andere onafhankelijkheidskwesties kunnen bestaan uit:
• Zakelijke relaties
• Werkrelaties
• Andere persoonlijke relaties
• Geschenken en gastvrijheid
• Juridische procedures

Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke kwesties die redelijkerwijs van invloed geacht kunnen worden te zijn op onze onafhankelijkheid met betrekking tot BsGW.

Gebruik van niet-EY-accountants en -specialisten
Wij hebben bij de uitvoering van onze controle geen gebruikgemaakt van niet-EY-accountants of externe specialisten die niet onafhankelijk zijn van BsGW.

0
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Langdurige betrokkenheid
Om alle schijn van afhankelijkheid te vermijden, mogen de externe accountant en (senior) managers in het team maximaal zeven achtereenvolgende jaren in het
team actief zijn. Daarna zullen zij intern rouleren. Onze betrokkenheid in jaren laat het volgende beeld zien:
• drs. H.E. Oostdijck betrokken bij opdracht sinds kalenderjaar 2020;
• drs. S.H. Dijkman RA betrokken als manager sinds kalenderjaar 2019.

Dit betekent dat er geen sprake is van langdurige betrokkenheid van de senior teamleden op deze opdracht.

Wij brengen u tijdig op de hoogte van belangrijke teamwisselingen. Intern beschikken wij over degelijke overdrachtsprocedures zodat u geen hinder ondervindt
van een teamwisseling.
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Bijlage: Ontwikkelingen verslaggeving-standaarden
Er is geen sprake van wijzigingen in de verslaggevingsstandaarden die van materiële invloed zijn op de verslaggeving van BsGW.
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