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VERTROUWELIJK

Het algemeen bestuur van de

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Postbus 1275

6040 KG  ROERMOND

Eindhoven, 17 juni 2022 REQ6695131/SD/mvha

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten e n 

Waterschappen (hierna BsGW) hebben wij het genoegen u hierbij de resultaten van onze controle te presenteren. 

Dit accountantsverslag bevat de onderwerpen waarvan wij het van belang vinden om met u te delen alsmede de onderwerpen waar w ij vanuit 

wet- en regelgeving verplicht zijn om over te rapporteren. Het concept van dit verslag is d.d. 24 mei 2022 besproken met de dire ctie. 

Op 9 juni 2022 hebben wij de tussentijdse uitkomsten van de controle besproken met de leden van het dagelijks bestuur. Dit ve rslag is uitsluitend 

bestemd voor gebruik door het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de directie en mag niet door anderen worden gebruikt.

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

INHOUD
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Controleaanpak

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 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: 

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. 

De belangrijkste risicogebieden in onze controle, waarop in dit 

verslag nader wordt ingegaan, zien toe op de volgende 

onderwerpen:

► management override of controls – frauderisico;

► naleving Wet normering topinkomens (WNT) – inherent risico;

► rechtmatigheid inkopen met betrekking tot Europese 

aanbestedingswetgeving - inherent risico.

In het verslag wordt naast de toelichting op de risicogebieden 

eveneens ingegaan op enkele bevindingen ten aanzien van de 

kortlopende verplichtingen.

Daarnaast gaan wij kort in op onze controle van de afrekeningen en 

eindafrekeningen heffingen deelnemers. Hiervoor hebben wij d.d. 

15 februari 2022 goedkeurende controleverklaringen verstrekt.

Managementsamenvatting

INHOUD

Uitkomsten controle

► Wij verstrekken een controleverklaring met een goedkeurend 

oordeel ten aanzien van de getrouwheid;

► Wij verstrekken een controleverklaring met een goedkeurend 

oordeel ten aanzien van de rechtmatigheid;

► Er resteren in de jaarrekening van BsGW geen ongecorrigeerde 

controleverschillen met betrekking tot getrouwheid die 

gecorrigeerd hadden kunnen worden en welke de 

rapporteringstolerantie overschrijden;

► Wij hebben geen significante tekortkomingen in de inrichting van 

de administratieve organisatie en interne beheersingsomgeving 

geconstateerd;

► Wij hebben de WNT-verantwoording van de BsGW gecontroleerd 

met inachtneming van het Controleprotocol WNT. Wij 

concluderen dat de opgenomen toelichting in de jaarrekening 

voldoet aan de daaraan te stellen eisen;

► 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.
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Risicogebied

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 verschilt achten wij dit risico bij iedere organisatie 

aanwezig. 

Gezien haar aard (decentrale overheidsorganisatie) kenmerkt BsGW 

zich als een budgetgestuurde organisatie. Het algemeen bestuur 

verleent het dagelijks bestuur middels het autoriseren van de 

begroting goedkeuring tot het doen van uitgaven binnen de gestelde 

beleidskaders. Inherent hieraan kan bij het management tijdens de 

uitvoering druk ontstaan om budgetten te sturen binnen de 

geautoriseerde begroting. 

Het risico op “management override” onderkennen wij bij BsGW 

derhalve ten aanzien van de volledigheid  van de kortlopende 

schulden en overlopende passiva. De realisatie van het resultaat 

vertoont in 2021 een aanzienlijk nadeel ten opzichte van de 

begroting. Het risico is daarmee dat het management de interne 

beheersing doorbreekt middels het onvolledig opnemen van schulden 

en overlopende passiva, zodat het tekort over 2021 lager uitvalt.

Controleaanpak 

Wij hebben de controle van de kortlopende schulden uitgevoerd door 

middel van een gegevensgerichte controleaanpak. 

Om het risico op management override te adresseren hebben wij 

tijdens de jaarrekeningcontrole de volledigheid van de overige 

schulden en overlopende passiva met extra diepgang gecontroleerd. 

Wij hebben journal entry testing werkzaamheden uitgevoerd met 

extra aandacht voor handmatige en ongebruikelijke boekingen, zowel 

voor 2021 als voor de eerste maanden van 2022.  

Management override – frauderisico

Belangrijkste observaties

► Op grond van onze journal entry testing werkzaamheden 

hebben wij geen indicaties ten aanzien van het voorkomen van 

management override. 

► Wij merken op dat er geen sprake is van significante 

schattingselementen in de jaarrekening met uitzondering van de 

inschatting van de voorziening proceskosten. 

► Wij hebben tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden geen 

ongebruikelijke transacties geïdentificeerd. 
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Aandachtspunt 

Op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is de 

bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke 

sector in dienstverband en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. 

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen geldt daarnaast een 

publicatieverplichting in de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor de 

bezoldiging van niet-topfunctionarissen, indien zij de 

bezoldigingsmaxima van topfunctionarissen overschrijden.

Gegeven de complexiteit van deze wetgeving in combinatie met de 

(wettelijk bepaalde) lage controletolerantie voor de accountant 

bestaat een inherent risico dat de WNT over 2021 niet is nageleefd 

en/of de toelichting op de WNT niet voldoet aan de gestelde 

vereisten.

Controleaanpak 

Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening 

opgenomen bezoldigingsgegevens van de binnen uw organisatie 

geïdentificeerde leidinggevende en toezichthoudende 

topfunctionarissen gecontroleerd met inachtneming van het 

controleprotocol WNT 2021. 

Bij onze controle hebben wij gebruikgemaakt van specialisten van 

ons landelijk WNT-kennisteam.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) 

Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 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 j Uitvoeringsregeling WNT. 

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, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. Dit hebben wij in onze controleverklaring ook kenbaar 

gemaakt.

Wet Normering Topinkomens (WNT) – inherent risico

Belangrijkste observaties:

► De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionaris van BsGW 

blijft onder de gestelde WNT-norm voor 2021. 

► Wij hebben de juistheid en volledigheid van de 

WNT-verantwoording gecontroleerd en hebben vastgesteld dat 

de toelichting voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
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Aandachtspunt

Als gevolg van de 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 kan dit inherent tot materiële financiële 

rechtmatigheidsfouten in de jaarrekening leiden. 

Controleaanpak 

Als onderdeel van de controle vragen wij uw organisatie om 

een inkoopanalyse uit te voeren. Hierin wordt nagegaan of bij 

de inkopen voldaan is aan de Europese aanbestedingsregels. 

BsGW heeft de interne aanbestedingsregels niet opgenomen 

in het normenkader, zodat onze controle primair toeziet op 

naleving van de Europese aanbestedingsregels. Het 

management heeft in 2021 een spendanalyse opgesteld.

Wij hanteren een volledig gegevensgerichte controleaanpak, 

waarbij wij — op basis van een overzicht met alle 

kostenboekingen per crediteur— integraal vaststellen in welke 

mate inkopen in 2021 al dan niet hebben plaatsgevonden in 

lijn met Europese aanbestedingsregels. 

Rechtmatigheid Europese aanbestedingen – inherent risico

INHOUD
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Belangrijkste observaties:

► Intern wordt door BsGW de check op de 

aanbestedingsrechtmatigheid voorbereid. Hiertoe wordt onder 

andere een dump aangeleverd van de crediteurenboekingen 

over het boekjaar, alsmede memo’s waarin nader wordt 

ingegaan op diverse inkopen. Wij stellen vast dat de 

voorbereiding van de spendanalyse verder verbeterd kan 

worden. Hierbij zou meer gerefereerd dienen te worden naar de 

aanbestedingsregelgeving en conclusies getrokken worden per 

materiële inkoop op basis waarvan management van mening is 

dat inkopen rechtmatig hebben plaatsgevonden.

► In voorgaand jaar rapporteerden wij dat de preventieve 

beheersmaatregelen rondom aanbestedingen voor verbetering 

vatbaar zijn. Deze observatie geldt ook voor 2021.

► Wij hebben geen overtredingen van de Europese 

aanbestedingsregels vastgesteld op basis van onze 

controlewerkzaamheden.

► Wij stellen vast dat veel inhuur rechtstreeks plaatsvindt bij de 

leveranciers zonder dat een aanbestedingsprocedure doorlopen 

wordt. Voor wat betreft inhuur heeft in het verleden een 

Europese aanbesteding plaatsgevonden, maar de geselecteerde 

leverancier kan veelal niet leveren vanwege de druk op de 

markt naar taxateurs. Mede op basis van toetsing door onze 

interne specialist stellen wij vast dat de inhuur rechtmatig heeft 

plaatsgevonden.
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Aandachtspunt proceskostenvergoedingen

In de afgelopen jaren is een trend zichtbaar dat meer bezwaren 

worden ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarden door “no cure 

no pay” kantoren, die de belangen behartigen van 

belastingplichtigen. Indien deze kantoren met succes bezwaar 

aantekenen, is BsGW een proceskostenvergoeding verschuldigd aan 

deze kantoren. De hoogte van de door BsGW uitbetaalde en uit te 

betalen proceskostenvergoedingen is in de afgelopen jaren 

aanzienlijk toegenomen. In 2021 heeft deze trend zich niet 

doorgezet, de verwachte proceskosten over 2021 bedragen 

€ 2,5 miljoen ten opzichte van € 2,7 miljoen over 2020.

Controleaanpak

BsGW heeft een analyse uitgevoerd op de in 2022 betaalde 

proceskosten die toezien op 2021 en eerder en heeft hiertoe een 

kortlopende schuld opgenomen. Wij hebben de volledigheid van deze 

verplichting vastgesteld.

Daarnaast heeft BsGW een voorziening opgenomen voor de 

nog te betalen proceskostenvergoedingen over 2021 en eerder. 

Deze voorziening is berekend gebruik makend van historische data. 

Wij hebben aan de hand van backtesting vastgesteld dat de 

voorziening betrouwbaar tot stand komt.

Verplichtingen
INHOUD

Belangrijkste observaties:

► In 2021 wordt eenzelfde systematiek gehanteerd ten aanzien 

van de proceskosten: de proceskosten tot en met april 2022 

worden verwerkt in de jaarrekening als kortlopende schuld en 

voor de nog uit te betalen vergoedingen wordt een voorziening 

opgenomen.

► De kortlopende schuld bedraagt € 412.000 (2020: € 426.000) 

en de voorziening bedraagt € 335.000 (2020 € 366.000).

Conclusie

Wij hebben beide posities gegevensgericht gecontroleerd. Wij 

stellen vast dat de posities betrouwbaar tot stand komen en dat 

een BsGW een gedegen schattingsproces kent om een inschatting 

te maken van de nog uit te betalen proceskostenvergoedingen. 

Er resteert een beperkt afloopverschil (€ 23.308) wat wij 

volledigheidshalve hebben opgenomen op ons overzicht van 

controleverschillen.
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Aandachtspunt

Wij hebben de controle van de financiële verantwoordingen 

van de deelnemers afgerond en hierbij goedkeurende 

controleverklaringen verstrekt d.d. 15  februari 2022. 

Controleaanpak 

Wij hebben gegevensgerichte cijferbeoordelingen uitgevoerd 

ten aanzien van de verschillende belastingsoorten waarbij wij 

nauwkeurige verwachtingen formuleren welke wij vervolgens 

afzetten tegen de realisatie. Daarnaast voeren wij 

aanvullende detailwerkzaamheden uit op de opgelegde en nog 

op te leggen heffingen 2021.

Controle financiële verantwoordingen heffingen en debiteuren deelnemers
INHOUD

Belangrijkste observaties:

Uit onze uitgevoerde werkzaamheden blijken de volgende 

observaties:

► Wij hebben goedkeurende controleverklaringen verstrekt met 

betrekking tot alle deelnemers.

Conclusie

Wij hebben goedkeurende verklaringen verstrekt bij de 

verantwoordingen. De controle is volgens planning verlopen en 

de verklaringen zijn tijdig verstrekt.
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Uw resultaat nader besproken

Het gerealiseerd resultaat over 2021 bedraagt € 1.565.000 

nadelig. Op grond van de door het algemeen bestuur vastgestelde 

uitgangspunten zou het gerealiseerde resultaat normaliter nihil 

bedragen. Door het negatieve resultaat voldoet het 

weerstandsvermogen niet meer aan de eis die hieraan gesteld is 

(minimaal eigen vermogen van € 1.190.000), om dit weer op het 

minimum peil te brengen is een additionele storting door de 

deelnemers noodzakelijk van € 1.565.000.

Het resultaat over 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting 

kan als volgt worden weergegeven:

Uw begrotingsbeheer

In de jaarrekening is in de paragraaf Overzicht van baten en lasten 

een analyse opgenomen van het gerealiseerde resultaat ten 

opzichte van de gewijzigde begroting. De meest opvallende 

afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting kunnen als 

volgt worden weergegeven:

De afwijkingen van de baten en lasten op gedetailleerd niveau zijn 

in de jaarrekening toereikend toegelicht. Belangrijke oorzaken van 

de afwijkingen betreffen de aanwezige vacatureruimte bij BsGW 

waardoor het voordeel op personeelskosten ontstaat, de hoge 

inhuur van met name van taxateurs mede als gevolg van Covid 

waardoor het nadeel op overige diensten door derden ontstaat en 

de hoger dan begrote kosten van de proceskostenvergoedingen.

Analyse financieel resultaat
INHOUD
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Bedrag (in €1.000) Begroting 
2021 na 
wijziging

Rekening 
2021

Afwijking

Totale lasten
Totale baten

21.695
2.175

23.304
2.219

(1.609)
44

Saldo van baten en 
lasten
Deelnemersbijdragen

(19.520)

19.520

(21.085)

19.520

(1.565)

-

Mutaties in reserves - - -

Gerealiseerd resultaat - (1.565) (1.565)

Omschrijving afwijking Voordelig Nadelig

Bedragen x € 1.000

1. Personeelskosten 1.115

2. ICT kosten 463

3. Overige diensten door derden 2.202

4. Kostenvergoedingen bezwaar 458

5. Onvoorziene kosten 302

6. Telefonie en datacomkosten 229
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Onze bevindingen in het kader van rechtmatigheid 

Bij onze controle op de rechtmatigheid hebben wij aandacht 

gegeven aan de volgende onderwerpen:

► De begrotingsrechtmatigheid

► De kredietrechtmatigheid

► Het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium

Begrotingsrechtmatigheid

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium 

toetsen wij of het budgetrecht van het algemeen bestuur is 

gerespecteerd. Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen 

ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen 

enkel de lasten omdat hierop een beoordeling en rapportering van 

de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota 

Rechtmatigheid. 

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn 

gekomen binnen de grenzen van de door het algemeen bestuur 

geautoriseerde begroting. BsGW kent slechts één programma 

waardoor de analyse uitgevoerd kan worden op totaalniveau. 

Wij constateren dat de totale lasten € 23.304.000 bedragen 

ten opzichte van een gewijzigde begroting van € 21.695.000. 

Derhalve is een overschrijding gerealiseerd van € 1.609.000. 

De afwijkingen van de lasten zijn in de jaarrekening toereikend 

toegelicht. Wij stellen vast dat de lasten binnen bestaand beleid 

passen. Wij merken de overschrijding aan als een formele 

begrotingsonrechtmatigheid, temeer daar deze adequaat zijn 

toegelicht. 

Kredietrechtmatigheid

Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen 

de grenzen van de door het algemeen bestuur geautoriseerde 

kredieten. Wij stellen vast dat er geen sprake is van 

kredietoverschrijdingen. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen 

opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik 

te voorkomen. Er zijn geen bevindingen die invloed hebben op de 

rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.

Overige aangelegenheden
INHOUD

Aanbiedingsbrief

Managementsamenvatting

Kernpunten

Analyse financieel resultaat

Overige aangelegenheden

Interne beheersing

Fraude

Continuïteit

Bijlagen



Accountantsverslag  |  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

10VERTROUWELIJK

Schatkistbankieren

Vanaf de invoering van de wet verplicht schatkistbankieren zijn alle 

decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar 

lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan 

te houden. Het drempelbedrag waarboven overtollige middelen in 

de schatkist aanbehouden dienen te worden is per 1 juli 2021 

verhoogd van € 250.000 naar € 1.000.000. Per 31 december 

2021 heeft BsGW een bedrag van € 660.000 (2020: € 162.000) 

uitgezet in de schatkist. 

BsGW heeft in de toelichting bij de jaarrekening adequaat 

gerapporteerd over het schatkistbankieren. Hierbij blijkt dat het 

drempelbedrag in 2021 niet is overschreden. Wij hebben 

vastgesteld dat hierover adequaat is gerapporteerd in de definitieve 

jaarrekening. Wel hebben wij een aantal controleverschillen 

geconstateerd met betrekking tot het schatkistbankieren, welke zijn 

gecorrigeerd.

Aanvaardbaarheid grondslagen

Naar onze mening zijn de door het dagelijks bestuur gekozen 

waarderingsgrondslagen aanvaardbaar en consistent toegepast met 

betrekking tot de significante jaarrekeningposten en bijzondere 

transacties. 

Dit geldt tevens voor het tijdstip waarop die transacties hebben 

plaatsgevonden, de periode waarin zij zijn verantwoord en de 

desbetreffende toelichtingen in de jaarrekening.

Het management heeft in de jaarrekening 2021 de voorschriften 

van het BBV gevolgd. Dit betekent dat geen materiële alternatieve 

verwerkingswijzen zijn gehanteerd. 

Wij spraken met management over de aanvaardbaarheid van de 

waarderingsgrondslag voor de opbrengstverantwoording van 

vervolgingskosten. Deze worden verantwoord op het moment dat 

deze daadwerkelijk ontvangen zijn (voorzichtig). Vanwege het 

risicoprofiel achten wij dit aanvaardbaar, echter adviseren wij 

management om deze grondslag in de nabije toekomst nader te 

analyseren.

Schattingsposten

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het maken van 

schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. Als accountant 

beoordelen wij deze door het dagelijks bestuur gemaakte 

schattingen. Wij kunnen ons met deze schattingen verenigen. 

Wij merken op dat de schattingselementen in de jaarrekening van 

BsGW qua omvang en complexiteit relatief beperkt zijn, dit met 

uitzondering van de schattingen rondom de hoogte van de 

voorziening voor proceskostenvergoedingen. 

Overige aangelegenheden
INHOUD
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Onze visie op uw interne beheersing en IT-omgeving

INHOUD

Geen significante tekortkomingen

Wij hebben inzicht verkregen in de opzet van de interne 

beheersomgeving. Wij hebben een gegevensgerichte 

controleaanpak toegepast waarbij deels gebruik is gemaakt van 

data analyse. Dit betekent dat wij de operationele effectiviteit van 

de (belangrijkste) interne beheersmaatregelen niet hebben 

getoetst. Dit geldt zowel voor de jaarrekeningcontrole als voor de 

controle van de financiele verantwoordingen van de deelnemers.

Uit de uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden zijn geen 

significante tekortkomingen in de interne beheersing gebleken. 

Wel hebben wij een aantal detailbevindingen, welke als bijlage bij 

dit verslag zijn opgenomen.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van 

een oordeel op de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw 

geautomatiseerde dataverwerking (of onderdelen daarvan). 

Wij hebben geen tekortkomingen geïdentificeerd ten aanzien van 

de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde 

gegevensverwerking.

Systemen heffingen

Wij hebben IT-auditwerkzaamheden uitgevoerd op relevante 

beheersmaatregelen van de IT-processen Manage Change, 

Manage Access en Manage Operations voor de IT-applicaties 

(Key2Belastingen en Ortax) die relevant zijn voor de controle van 

de financiële verantwoordingen inzake de afrekeningen met de 

deelnemers van BsGW. 

Cybersecurity

Cybergerelateerde dreigingen blijven zich ontwikkelen, en 

organisaties dienen dan ook continue aandacht te hebben 

voor het op peil houden van hun cybersecurityweerbaarheid. 

Wij hebben op basis van verkregen informatie vastgesteld dat er 

geen cyberincidenten zijn geweest met een mogelijk materiële 

impact op de jaarrekening 2021. 

Als onderdeel van cybersecurity in de 2021 jaarrekeningcontrole 

hebben wij, door middel van een interview met de key stakeholders, 

een begrip gevormd van de voor BsGW relevante cyberrisico’s. 

Wij hebben een begrip gevormd van de mate waarin de door BsGW 

genomen maatregelen om deze cyberrisico’s te mitigeren worden 

gemonitord en intern worden geëvalueerd en hoe hierover wordt 

gerapporteerd aan directie/those charged with governance. 

Wij hebben vernomen dat BsGW voor maatregelen in het kader van 

cybersecurity steunt op de dienstverlening van serviceprovider 

Centric, waar ook het beheer van de servers en applicaties is 

ondergebracht. In de volgende slides worden de aandachtspunten, 

aanbevelingen en onze toegekende prioriteit per onderdeel 

weergegeven.
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Onze visie op uw interne beheersing en IT-omgeving/cybersecurity
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Onze visie op uw interne beheersing en IT-omgeving/cybersecurity

INHOUD
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Fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving

INHOUD

Frauderisico’s en bevindingen

Wij hebben naast het risico management override geen specifieke frauderisico’s geïdentificeerd. 

Signalen & aanwijzingen

Wij bevestigen dat geen signalen/aanwijzingen bekend zijn geworden. 

Frauderisicobeheersing

Wij hebben geen bevindingen geconstateerd met betrekking tot uw frauderisicobeheersing. 
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Continuïteitsveronderstelling

INHOUD
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De jaarrekening van BsGW is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling gebaseerd op het oordeel van het 

management dat de onderneming haar activiteiten in de 

voorzienbare toekomst zal voortzetten en haar verplichtingen kan 

blijven voldoen.

Als accountant moeten wij oordelen of wij het eens zijn met de 

continuïteitsveronderstelling, de toelichtingen adequaat zijn en of er 

eventueel sprake is van gebeurtenissen of omstandigheden van 

materieel belang, die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de 

mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Als uitgangspunt van onze oordeelsvorming hebben wij van het 

management de onderbouwing opgevraagd van haar beoordeling 

omtrent de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te 

handhaven inclusief een afweging over het al dan niet aanwezig zijn 

van een situatie van materiële onzekerheid (management 

assessment).  Het management onderkent geen materiële risico’s ten 

aanzien van de continuïteitveronderstelling van BsGW, gezien de aard 

van de organisatie en het feit dat in de Gemeenschappelijke Regeling 

is vastgelegd dat de deelnemers ervoor zorgdragen dat BsGW te allen 

tijde beschikt over voldoende middelen om aan zijn verplichtingen 

jegens derden te voldoen.

De beoordeling (van het management) is gebaseerd op uitganspunten 

en verwachtingen of aannames over toekomstige ontwikkelingen. 

Alhoewel de verslaggevingsregels geen harde afgrenzing bevatten 

van de in ogenschouw te nemen periode hanteren wij als minimaal te 

beoordelen periode een jaar na het opmaken van de jaarrekening, 

welke meestal samenvalt met de datum van onze controleverklaring. 

Op basis van onze werkzaamheden en de verkregen informatie 

concluderen wij, als accountant, dat het hanteren van de 

continuïteitsveronderstelling door het management in de gegeven 

omstandigheden passend is, de toelichtingen adequaat zijn en dat 

geen sprake is van materiële onzekerheid.  Onze beoordelingsperiode 

betreft een periode van minimaal twaalf maanden vanaf de datum 

van de controleverklaring.
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In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit 

de controlestandaarden of andere regelgeving aan u moeten 

melden. 

Bijlagen
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Onze controle is gericht op het ontdekken van materiële fouten in de 

financiële verantwoording. Via de controleverklaring geven wij aan 

dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft, hetgeen inhoudt dat wij 

een redelijke mate van zekerheid hebben dat de jaarrekening geen 

materiële fouten bevat.

Op grond van het controleprotocol stelt het bestuur de 

goedkeuringstolerantie vast die de accountant bij zijn 

jaarrekeningcontrole dient te hanteren. Wij hebben onze controle 

uitgevoerd op basis van de gebruikelijke, hierna vermelde 

goedkeuringstolerantie. 

Op grond van het controleprotocol bedraagt de 

goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 233.000 (1% van de 

lasten) en voor onzekerheden € 699.000 (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 in het 

controleprotocol 2021 bepaald op € 233.000.

Bijlage: Controleverschillen 

INHOUD

Item/beschrijving van het 

controleverschil
Bedrag in € Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving

Reclassificaties inzake de 

jaarrekening en toelichtingen

n.v.t. Financiële afsluitproces waarin jaarstukken worden opgesteld kan verder 

worden verbeterd waarbij meer checks en balances worden ingebouwd die 

toezien op naleving van de verslaggevingsregels (BBV).

Fout met betrekking tot start 

afschrijven op vaste activa

64.744 Financiële afsluitproces waarin jaarstukken worden opgesteld kan verder 

worden verbeterd waarbij meer checks en balances worden ingebouwd die 

toezien op naleving van de verslaggevingsregels (BBV).

Gecorrigeerde controleverschillen 

MaterialiteitHome
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Bijlage: Controleverschillen

INHOUD

Ongecorrigeerde controleverschillen

Item/beschrijving van het 

controleverschil
Bedrag in € Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving

Voorziening proceskosten te hoog als 

gevolg van update oude jaren 

(overtoereikend)

23.308 Geen, het proces rondom schattingen met betrekking tot de voorziening 

proceskosten is op orde.

Turnaround: lasten 2020 zijn 

verantwoord in boekjaar 2021

35.054 Geen.
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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 volg ende beeld zien:

► H.E. (Edwin) Oostdijck, Externe Accountant, betrokken sinds boekjaar 2020

► S.H. (Steef) Dijkman, Senior Manager, betrokken sinds boekjaar 2019

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

Financiële relaties

Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met BsGW, evenals relaties van individuen (pe rsoonlijke 

onafhankelijkheid). Daarom voert EY werkzaamheden uit in Nederland en op onze buitenlandse locaties om vast te stellen of een covered person 

met betrekking tot BsGW of een EY-lidfirma verboden financiële regelingen heeft met BsGW. Er zijn geen bevindingen geconstateerd tijdens de 

audit en engagement periode.

Bijlage: Wij zijn onafhankelijk

INHOUD
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Bijlage: Wij zijn onafhankelijk

INHOUD

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 onafha nkelijkheid met 

betrekking tot BsGW. 
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Bijlage: Verbonden partijen

INHOUD

BsGW kent geen verbonden partijen welke voldoen aan de definities van het BBV. Wel kent BsGW gerelateerde partijen in de zin van deelnemers 

en bestuursleden. Ten aanzien van deze partijen hebben wij vastgesteld dat:

► De transacties met deze partijen toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening. 

► Geen sprake is van indicaties voor ongeautoriseerde transacties met deze partijen die indicaties geven voor fraude.

► Geen sprake is van indicaties dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet is nageleefd.

Naleving notitie verbonden partijen commissie BBV

In december 2014 heeft de commissie BBV haar notitie inzake verbonden partijen herzien. In deze notitie gaat de commissie BBV onder meer in 

op de definitie van verbonden partijen, de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen, rechtmatigheid en bestuur en 

toezicht.

Op grond van deze verslaggevingsvoorschriften dient in de paragraaf verbonden partijen onder meer de (verwachte) omvang van h et eigen 

vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar (2021) te worden opgeno men, 

alsmede de (verwachte) omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. Wij concluderen dat dit voor BsGW 

niet van toepassing is.
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Bijlage: Detailbevindingen

INHOUD

Bevinding en risico Oorzaak en aanbeveling Reactie management

1. Actualiseren procesbeschrijvingen

Opmerkingen boekjaar 2019

BsGW is gestart met het actualiseren van 

procesbeschrijvingen. Zoals ook intern tijdens de 

PeP audits is geconstateerd, worden bij een 

aantal procesbeschrijvingen nog oude 

functiebenamingen gebruikt. Tevens worden niet 

in alle gevallen de risico’s gerelateerd aan de 

processen geïdentificeerd en gedocumenteerd. 

Hierdoor bestaat de kans dat risico’s 

onvoldoende gemitigeerd worden. Voor de 

medewerkers van het team Planning & Control is

mogelijk onduidelijk 

welke beheersmaatregelen moeten worden 

getest.

Wij bevelen u aan om de procesbeschrijvingen in 

overeenstemming te brengen met de huidige 

processen, de risico’s in de processen in kaart te 

brengen en vast te stellen dat voldoende interne 

controlemaatregelen zijn geïmplementeerd om 

deze risico’s te mitigeren.

BsGW heeft de afgelopen periode diverse 

processen opnieuw geschreven en ook de 

interne controles zijn niet alleen geïntensiveerd 

ook een gedeelte van de uitvoering is 

gedecentraliseerd. Desalniettemin zijn nog niet 

alle processen naar de laatste actualiteit 

omschreven maar dit is wel onderhanden. Voor 

BsGW is het belangrijk om dit op te pakken met 

de inrichting van de nieuwe belastingapplicatie is 

Europees wordt aanbesteed
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Bijlage: Detailbevindingen

INHOUD

Bevinding en risico Oorzaak en aanbeveling Reactie management

2. Spendanalyse aanbestedingen

Opmerkingen boekjaar 2019

Er wordt door BsGW geen tussentijdse 

spendanalyse opgesteld. Ten tijde van de 

controle van de jaarrekening is deze alsnog 

intern voorbereid.

Het risico bestaat dat de organisatie gedurende 

het jaar onvoldoende inzicht heeft in de 

aangegane contracten en verplichtingen en dat 

de signaleringsfunctie voor tijdige aanbesteding 

niet effectief is. Dit kan tot gevolg hebben dat 

inkopen niet conform de geldende wet- en 

regelgeving worden aanbesteed. Daarnaast 

bestaat het risico dat door de organisatie 

aangegane verplichtingen niet volledig worden 

toegelicht in de jaarrekening. 

Wij adviseren om periodiek een spendanalyse uit 

te voeren over een periode van vier jaar. Een 

periodieke spendanalyse draagt bij aan het 

herkennen van eventuele kritische grenzen in 

een vroegtijdig stadium. Bij toekomstige inkopen 

en aanbestedingen 

kan hier dan op worden geanticipeerd. 

Daarnaast kan de kwaliteit van de spendanalyse 

op jaareinde verbeterd worden. Hierbij dient per 

spend van een crediteur een onderbouwde 

uitspraak gedaan te worden of de inkopen 

rechtmatig hebben plaatsgevonden.

Een periodieke spendanalyse wordt niet alleen 

uitgevoerd maar ook in het MT gebracht. 

Daarnaast maken de bevindingen ook onderdeel 

uit van de managementrapportage en zijn wij in 

2021 gestart met het vullen de contractmodule 

in TopDesk.
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Bijlage: Detailbevindingen

INHOUD

Bevinding en risico Oorzaak en aanbeveling Reactie management

3. Geen gespecificeerde gebruikersrechten

Opmerking boekjaar 2019

Wij hebben vernomen dat binnen BsGW een 

autorisatiematrix is opgesteld. Op basis van de 

uitgevoerde lijncontrole hebben wij vastgesteld 

dat de toekenning van gebruiksrechten niet 

uitgevoerd aan de hand van de autorisatiematrix. 

Wij hebben vastgesteld dat als aan een gebruiker 

in een applicatie rechten worden toegekend, er 

gebruik wordt gemaakt van een referentie 

gebruiker. 

Tevens wordt er geen review uitgevoerd op reeds 

toegekende autorisaties. Hierdoor bestaat het 

risico dat eventueel onjuist toegekende 

autorisaties niet gedetecteerd worden.

Wij adviseren u het proces rondom logische 

toegangsbeveiliging kritisch te beoordelen en op 

uniforme wijze in te richten. Binnen dit proces is 

het van belang aan te geven welke rechten een 

gebruiker nodig heeft of conform welk profiel 

deze ingericht dient te worden (met behulp van 

de autorisatiematrix). Daarnaast is het van 

belang de aanvragen met betrekking tot het 

aanmaken, muteren en verwijderen tijdig in te 

dienen. 

Aan de hand van de autorisatiematrix kan op 

vooraf vastgestelde momenten (bijvoorbeeld 

eenmaal per kwartaal) een controle worden 

uitgevoerd, om vast te stellen dat alle gebruikers 

nog terecht toegang hebben tot applicaties en 

beschikken over de juiste rechten zoals 

opgenomen in de autorisatiematrix.

Met ingang van 2021 heeft deze controle al 

plaatsgevonden en hierover is door CISO verslag 

uitgebracht. 
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Bijlage: Detailbevindingen

INHOUD

Bevinding en risico Oorzaak en aanbeveling Reactie management

4. Medewerkers uitdienst

Opmerking boekjaar 2019

Op basis van eerdere werkzaamheden hebben wij 

vastgesteld dat toegang tot het account van 

medewerkers die uitdienst treden, niet tijdig 

wordt geblokkeerd.

Verder hebben wij vernomen dat maandelijks 

vanuit de service provider een overzicht wordt 

verstuurd welke de actieve gebruikers bevat. 

BsGW evalueert dit overzicht aan de hand van de 

HR data en eventuele acties worden direct 

ondernomen. Wij hebben echter vastgesteld dat 

vastlegging omtrent deze review ontbreekt. 

Indien accounts van medewerkers die uitdienst 

zijn actief blijven, bestaat het risico dat deze 

worden gebruikt door ongeautoriseerde 

personen. Hierdoor is het mogelijk dat 

functiescheiding wordt doorbroken en/of data 

beschikbaar is voor onbevoegden.

Wij adviseren u een uniform proces in te richten 

waarbij wordt geborgd dat accounts op 

uitdienstdatum van de medewerker worden 

geblokkeerd. 

Ook raden wij u aan de periodiek uitgevoerde 

controle op actieve gebruikers consequent vast 

te leggen. Vanuit een (interne) 

kwaliteitsbewakende rol is het van belang dat de 

uitgevoerde werkzaamheden zijn vastgelegd en 

te allen tijde inzichtelijk kunnen worden 

gemaakt.

Voor het registreren en bijhouden van wijzingen 

hanteren wij TopDesk, zowel bij indiensttreding 

als bij een mutatie wordt actief gevraagd om –

indien van toepassing - een einddatum in te 

voeren. De onder 3 op P24 genoemde controle 

ziet ook toe op de integrale juistheid van de 

toegangsrechten. De controle frequentie wordt 

bovendien met ingang van 2022 uitgebreid. 

Hiernaast is inloggen via de thuiswerk 

voorziening alleen mogelijk via 2-staps 

verificatie en medewerkers die uitdienst gaan 

dienen hun telefoon uiterlijk op hun laatste 

werkdag in te leveren.
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Bijlage: Detailbevindingen

INHOUD

Bevinding en risico Oorzaak en aanbeveling Reactie management

5. Wachtwoordinstellingen iMuis

Opmerking boekjaar 2019

Wij hebben vernomen dat een geformaliseerd 

wachtwoordbeleid binnen BsGW ten aanzien van 

de applicatie iMuis ontbreekt.

Op basis van de uitgevoerde lijncontrole hebben 

wij vastgesteld dat wachtwoordinstellingen niet 

worden afgedwongen. Hetgeen inhoudt dat aan 

wachtwoorden geen eisen gesteld ten aanzien 

van lengte, complexiteit en geldigheid. 

Door het gebruik van accounts met zwakke 

wachtwoorden bestaat het risico dat 

wachtwoorden eenvoudig te raden zijn en 

ongeautoriseerde toegang verkregen kan 

worden. Hierdoor is het mogelijk dat 

functiescheiding wordt doorbroken en/of data 

beschikbaar is voor onbevoegden.

Wij adviseren u, waar mogelijk, Single 

Sign-on toe te passen in de applicaties. Tevens 

raden wij u aan een uniform wachtwoordbeleid 

te formaliseren waarin de wachtwoordeisen voor 

zowel het netwerk als de applicaties is 

omschreven. 

Hierbij dienen de wachtwoordeneisen zodanig te 

zijn afgedwongen dat deze wachtwoorden niet 

eenvoudig te raden zijn. Dit kan door 

bijvoorbeeld complexiteitseisen en een minimaal 

(voldoende) aantal karakters af te dwingen. 

Deze aanbeveling wordt opgepakt.
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6. Database toegang

Opmerking boekjaar 2019

Wij hebben vernomen dat IT-beheer van BsGW 

toegang kan hebben tot de database zonder dat 

hier expliciet een schriftelijke goedkeuring voor 

is verleend.

Het risico bestaat dat ongeautoriseerde 

wijzingen aan de data worden doorgevoerd in de 

database.

Wij bevelen u aan de toegang tot de database te 

beperken. Indien een IT-beheerder toegang 

heeft tot de database dient deze aanvraag in de 

helpdesk tooling “Helpi” te zijn geregistreerd en 

dient deze aanvraag te zijn geaccordeerd door 

de betreffende leidinggevende. Ook bevelen wij 

u aan om achteraf de doorgevoerde (data) 

wijzigingen te beoordelen.

In de autorisatiematrix zijn ook deze 

bevoegdheden meegenomen zie dus ook 

punt 3. P 24. Voor wijzigingen gebruiken wij 

bovendien TopDesk waarin alleen leidinggevende 

rechten wijzigingen verzoeken mogen indienen. 
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7. Uitbesteding IT-beheer

Het technische IT-beheer van de applicaties is 

uitbesteed aan een service provider. Bij uitbesteding van 

de IT-diensten vervalt echter niet de 

verantwoordelijkheid van BsGW over de betrouwbare 

uitvoering van IT. Zo is en blijft BsGW ook bij 

uitbesteding verantwoordelijk voor het treffen van 

voldoende beveiligingsmaatregelen en dat de 

privacybescherming van burgers is gegarandeerd.

Inzicht in de betrouwbare uitvoering van de IT-diensten 

door een service provider kan BsGW krijgen door eigen 

onderzoek (IT-audits) of door te vragen om een externe 

partij dit onderzoek uit te voeren en te rapporteren in 

een Third Party Memorandum (TPM) of ISAE-rapportage.

Vanwege het ontbreken van eigen onderzoek door BsGW 

en het ontbreken van een TPM of ISAE rapportage 

hebben wij niet kunnen vaststellen dat:

► De continuïteit van IT is gewaarborgd,

► Voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

Wij hebben niet kunnen vaststellen of accounts met 

verregaande rechten voldoende zijn beperkt.

► Privacybescherming van burgers is gegarandeerd.

BsGW heeft zodoende momenteel onvoldoende inzicht 

op de aanwezige risico’s en de beheersing van deze 

risico’s binnen haar IT. Het risico bestaat dat extern 

belegde IT beheersprocessen, die zijn belegd bij een 

service provider, niet betrouwbaar zijn ingericht. Het 

risico is hierdoor aanwezig dat onvoldoende 

beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de 

privacygevoelige gegevens van BsGW te beschermen.

Het risico bestaat hierdoor dat gegevens ongewenst, 

maar ook onontdekt, worden aangepast of gekopieerd 

voor andere doeleinden.

Wij bevelen u aan de toegang tot de database te 

beperken. Indien een IT-beheerder toegang heeft tot de 

database dient deze aanvraag in de helpdesk tooling 

“Helpi” te zijn geregistreerd en dient deze aanvraag te 

zijn geaccordeerd door de betreffende leidinggevende. 

Ook bevelen wij u aan om achteraf de doorgevoerde 

(data) wijzigingen te beoordelen.

Over 2021 is er een ISAE van 

centric gevraagd en ontvangen.
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8. Kwaliteit documentatie

Bij zowel formele documenten 

(controleprotocollen, normenkader) als 

‘reguliere’ controledocumentatie (waaronder 

aanbestedingsdocumenten als een spendanalyse 

en contracten-/verplichtingenadministratie) 

hebben wij geconstateerd dat de kwaliteit van de 

aangeleverde documenten verbetering behoeft. 

Dit blijkt eveneens uit het aantal bevindingen 

welke in 2021 geconstateerd is.

Het niet opleveren van ‘audit ready’ 

documentatie resulteert daarnaast in 

inefficiënties voor zowel BsGW als EY daar deze 

stukken teruggelegd worden en hierover vragen 

worden gesteld.

Management geeft aan dat dit mede het gevolg 

van is van de huidige onderbezetting van de 

financiële functie.

Wij bevelen u aan de op te leveren documentatie 

kritischer te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld 

door belangrijke documenten tevens door een 

derde persoon te laten reviewen.

Hier is mede als gevolg van Corona de 

onderlinge wisselwerking tussen EY en de 

ambtelijke organisatie debet geweest. Controles 

en afstemming hebben ondanks verzoek om naar 

locatie te komen vooral op afstand 

plaatsgevonden. BsGW zal de aanlevering nog 

kritischer moeten bekijken maar ook EY vraagt 

vaak stukken meermaals op ook op onderdelen 

die in voorgaande periodes zijn uitgewisseld. 
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9. Risicomanagement

BsGW communiceert jaarlijks als onderdeel van 

de paragraaf weerstandsvermogen risico’s en 

beheersmaatregelen. Structurele inbedding 

ontbreekt in 2021. De uitkomsten worden niet 

betrokken in periodieke rapportages richting het 

management, DB of AB. Het risico bestaat 

hierdoor dat wijzigingen in het risicoprofiel van 

BsGW niet tijdig worden gesignaleerd, 

gecommuniceerd en gemitigeerd.

Wij stellen derhalve voor om een risicoanalyse 

periodiek te actualiseren, te bespreken en een 

plaats te geven in de MARAP’s en BERAP’s en 

hierover in discussie te treden met het DB/AB.

Wij merken op dat in 2022 de kadernota 

risicomanagement en weerstandsvermogen is 

opgesteld. Hiermee onderstreept het 

management het belang van een adequaat 

risicomanagement. In de nota is het voornemen 

uitgesproken om risicomanagement in de 

reguliere P&C cyclus een plaats te geven. Wij 

achten dit een goede eerst stap naar een 

adequaat risicomanagement systeem.

Management is het eens met constatering. 

Bovendien wordt via een verkenningsnotitie door 

het Dagelijks Bestuur van BsGW aan het 

Algemeen Bestuur verzocht of geconstateerde 

materiele afwijkingen ook via een 

begrotingswijzingsprocedure kunnen worden 

behandeld. 
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10. Ingebruikname activa

BsGW kent projectadministraties voor diverse 

projecten. Investeringen worden geregistreerd 

als activa in uitvoering en binnen elk project 

bestaan diverse sub-projecten. Bij afronding van 

een sub-project activeert BsGW elk sub-project 

en verschuift de investering van activa in 

uitvoering naar reguliere activa. Aan het begin 

van het volgende boekjaar wordt vervolgens een 

begin gemaakt met afschrijven. 

Sub-projecten worden niet identificeerbaar 

opgenomen in de financiële administratie. 

Daarnaast wordt het moment van ingebruikname 

niet formeel gedocumenteerd waardoor 

onderbouwing van het moment van 

ingebruikname in de praktijk niet goed mogelijk 

is.

Het risico wordt beperkt gezien het feit dat er 

pas wordt afgeschreven aan het begin van het 

volgende boekjaar (ten opzichte van het jaar van 

ingebruikname). In 2021 hebben wij een fout 

geconstateerd bij de start van de afschrijving.

Ondanks het beperkte risico bevelen wij u aan 

om het moment van ingebruikname formeel te 

documenteren en hier een formele vastlegging 

van te doen zodat het helder is wanner activa 

gereed is en wanneer hierover afgeschreven 

dient te worden.

Management is het eens met de constatering, 

BsGW is aan het ontwikkelen van alleen 

lijnorganisatie naar lijn- en projectorganisaties. 

De te hanteren principes zijn eind 2021 

vastgesteld door het MT en worden in 2022 

uitgerold binnen de organisatie. De principes zijn 

Prince2Based. Bijvoorbeeld bij project AHA 

worden deze principes gehanteerd. 
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