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Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2017 van 

gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de 

belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de 

reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de 

jaarrekening 2017 van gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. 

De jaarrekening 2017 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke 

regeling BAR-organisatie. Wij zijn voornemens bij deze jaarrekening een controleverklaring met een beperking inzake de 

rechtmatigheid te verstrekken.  

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag 

is uitsluitend bestemd voor het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Deloitte Accountants B.V. 

 

 

 

Was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA 
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Onze belangrijkste bevindingen 

Verloop van de controle 

De jaarrekeningcontrole bij gemeenschappelijke regeling 
BAR-organisatie is op 12 februari 2018 gestart. Onze 

controle is uitgevoerd zoals overeengekomen in de 
opdrachtbevestiging d.d. 11 september 2017. 

Wij verstrekken een controleverklaring met een 
afkeurend oordeel bij de jaarrekening 2017 

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2017 van 
gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie uitgevoerd, 

en zijn voornemens een controleverklaring met een 
afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid bij deze 
jaarrekening te verstrekken, als gevolg van de geconsta-
teerde afwijkingen inzake Europese aanbestedingen. Dit 
afkeurende oordeel geldt alleen voor de rechtmatigheid; 
voor wat betreft de getrouwheid is er sprake van een 

goedkeurend oordeel. Op deze geconstateerde afwijkingen 

gaan wij nader in hoofdstuk 2 van dit verslag. 

Reikwijdte van de controle 

Met de opdrachtbevestiging van 11 september 2017 heeft u 
ons de opdracht gegeven tot het controleren van de 
jaarrekening 2017. De reikwijdte van onze controle staat 
omschreven in de opdrachtbevestiging voor 2017. Er is 
gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze 

sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van 

onze controle. Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke 
controleplanning hebben zich geen wijzigingen van 
materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. 

Wij achter de reikwijdte van onze controle voor 2017 
voldoende voor de doelstelling van onze controle. 

Geïdentificeerde fouten en tekortkomingen 

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze 
controle bedroeg € 673.968. 

Goedkeuringstoleranties 

Fouten 1% van het totaal van 

de lasten 

€    673.968 

Onzekerheden 3% van het totaal van 
de lasten 

€ 2.021.904 

 

Rapporteringstoleranties 

Fouten en onzekerheden €      50.000 

 

In de jaarrekening zijn de volgende geïdentificeerde en 

ongecorrigeerde fouten en onzekerheden opgenomen die de 
rapporteringstolerantie overstijgen: 

 Onrechtmatige opdrachtverstrekkingen (niet-naleven 
regelgeving EU-aanbesteden). 

 Onzekerheid prestatielevering. 

Bovenstaande ongecorrigeerde fouten en onzekerheden zijn 
nader toegelicht in de hoofdstukken 2 en 3 van dit 

accountantsverslag. 

1. Hoofdpunten van de controle 2017 
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Onafhankelijkheid  

Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van 
gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, en voor 

zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op de 
van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van 

onafhankelijkheid. 

Ons zijn geen relaties bekend tussen  
Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of 
dochterondernemingen of de member firms van  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectievelijke 

zuster- en/of dochterondernemingen en gemeenschappelijke 
regeling BAR-organisatie, die naar ons professionele oordeel 
mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. 

Bijlage B bevat een nadere uiteenzetting van onze 
onafhankelijkheid. 
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Als onderdeel van de jaarrekening-

controle is onderzoek gedaan naar de 

naleving van de Europese aanbeste-

dingsregels. Tijdens het onderzoek is 

gebruikgemaakt van de door de 

organisatie uitgevoerde interne-

controlewerkzaamheden, en zijn 

aanvullende waarnemingen verricht. 

In samenwerking met uw organisatie 

zijn de belangrijkste leveranciers 

onderzocht wat betreft de rechtmatig-

heid van de uitgaven in boekjaar 

2017. 

Geconstateerde fouten 

Tijdens de controlewerkzaamheden zijn opdracht-

verstrekkingen aangetroffen die op basis van de aard en 

omvang Europees aanbesteed hadden moeten worden, 

maar die niet Europees zijn aanbesteed. Er is in deze 

gevallen sprake van een rechtmatigheidsfout die meeweegt 

in ons oordeel bij de jaarrekening 2017 van de BAR-

organisatie. 

Er zijn totaal negen opdrachtverstrekkingen aangemerkt als 

onrechtmatig; de omvang van de uitgaven in boekjaar 2017 

behorende bij deze opdrachtverstrekkingen is € 1,2 mln. 

Eén van geconstateerde onrechtmatigheden betreft 

hetzelfde contract dat als onrechtmatig is aangemerkt in 

boekjaar 2016. Over deze geconstateerde onrechtmatigheid 

hebben wij u in ons accountantsverslag 2016 geïnformeerd. 

Rechtmatigheid volgende jaren 

Zoals in de voorgaande alinea beschreven, is sprake van als 

onrechtmatig aangemerkte uitgaven in boekjaar 2017, als 

gevolg van een onrechtmatige opdrachtverstrekking. Een 

belangrijk deel van deze opdrachten loopt door in 2018 en 

latere jaren. Van de organisatie begrijpen wij dat deze 

contracten niet tussentijds opgezegd zullen worden, 

waardoor de uitgaven in 2018 en in de jaren daarna ook 

nog onrechtmatig zullen zijn. 

De organisatie heeft de keuze om de onrechtmatige 

uitgaven in volgende jaren nu vast te laten meetellen als 

rechtmatigheidsfout. De onrechtmatige uitgaven in 

toekomstige jaren met betrekking tot deze contracten 

bedragen naar verwachting € 1,1 mln. 

De organisatie heeft ervoor gekozen om deze onrecht-

matige uitgaven in toekomstige jaren in dit jaar te laten 

meewegen als rechtmatigheidsfout, zodat deze in 

toekomstige jaren niet wederom meegewogen hoeven te 

worden in het rechtmatigheidsoordeel.  

2. Rechtmatigheid EU-aanbestedingen 
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Dit geldt uiteraard niet voor uitbreidingen of verlengingen 

van deze opdrachten in volgende boekjaren. 

Drie van de contracten die zijn aangemerkt als onrecht-

matig zijn begin 2018 stilzwijgend verlengd. Omdat deze 

verlenging heeft plaatsgevonden in boekjaar 2018, kunnen 

de uitgaven die volgen uit deze verlengingen niet worden 

meegenomen in de fout over 2017. De uitgaven die volgen 

uit deze verlengingen zullen derhalve in 2018 meetellen als 

rechtmatigheidsfout. 

Anders dan goedkeurend oordeel 

Onze controleverklaring bij de jaarrekening van de GR  

BAR-organisatie bevat zowel een oordeel inzake de 

getrouwheid als een oordeel inzake de rechtmatigheid. 

De omvang van de geconstateerde rechtmatigheidsfouten is 

groter dan onze materialiteit, die is gebaseerd op 1% van 

de lasten van uw organisatie, waardoor er voor wat betreft 

de rechtmatigheid geen sprake is van een goedkeurend 

oordeel. Wanneer de geconstateerde fouten tussen de 1% 

en 3% van de lasten blijven, is sprake van een oordeel met 

beperking. Wanneer de geconstateerde fouten de grens van 

3% overstijgen, is sprake van een afkeurend oordeel. 

De totale rechtmatigheidsfout bedraagt € 2,3 mln. Dit 

betreft meer dan 3% van de lasten, waardoor er sprake is 

van een afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid. 

Ten slotte adviseren wij u in de interne procedures en 

processen maatregelen te treffen die het risico op onjuiste 

aanbestedingen fors verlagen. 
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Als onderdeel van de jaarrekening-

controle is onderzoek gedaan naar de 

prestatielevering. Tijdens het 

onderzoek is gebruikgemaakt van de 

door de organisatie uitgevoerde 

interne-controlewerkzaamheden, en 

zijn aanvullende waarnemingen 

verricht.  

Prestatielevering 

De GR BAR-organisatie ontvangt en betaalt op jaarbasis een 

groot aantal facturen. Voordat facturen betaald kunnen 

worden, dient een functionaris binnen uw organisatie te 

verklaren dat er een tegenprestatie is geleverd door de 

crediteur die de factuur heeft verstuurd. Zonder deze 

verklaring wordt de factuur niet betaald. Als onderdeel van 

onze controle hebben wij middels een steekproef 

beoordeeld welke documentatie ten grondslag ligt aan deze 

prestatieverklaring van de functionaris. 

Onzekerheid  

Gedurende het jaar zijn er diverse onderliggende 

documenten opgevraagd die de prestatielevering aantonen. 

Deze uitvraag is met name gedaan vanuit de verbijzonderde 

interne controle. Het onderzoek op de facturen levert op dat 

van één factuur geen documentatie in uw organisatie 

aanwezig is die aantoont dat er een tegenprestatie is 

geleverd. Omdat er geen bewijsdocumentatie is, is sprake 

van een onzekerheid. Er is immers achteraf niet aangetoond 

of er wel of geen tegenprestatie is geleverd. Omdat deze 

onzekerheid voortkomt uit een steekproef, dient de 

onzekerheid geëxtrapoleerd te worden naar de volledige 

massa. De totale onzekerheid na extrapolatie die meeweegt 

in ons oordeel bedraagt € 73.636. Dit bedrag hebben wij 

opgenomen in bijlage A van dit accountantsverslag. 

 

 

  

3. Prestatielevering 
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Over het resultaat van de GR BAR zijn 

vragen gesteld vanuit de gemeente-

raad van Ridderkerk. Ook is in januari 

2018 een raadsinformatiebrief over dit 

onderwerp aan de gemeenteraad van 

Barendrecht gestuurd. Op 15 maart 

2016 heeft het algemeen bestuur van 

de GR BAR-organisatie de “Notitie 

herijking doelstellingen BAR” vast-

gesteld. Eén van de doelstellingen 

gaat over het resultaat van de GR 

BAR. 

Doelstelling acceptabele kosten 

Eén van de doelstellingen uit deze notitie betreft de 

doelstelling ‘acceptabele kosten’. Als prestatieafspraak is 

opgenomen: “We organiseren de samenwerking binnen de 

door de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten”. 

Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie. Als 

indicator is opgenomen: budgetafwijking BAR-begroting op 

totaalniveau. Als norm is opgenomen < 1%. 

Onduidelijkheid interpretatie gemaakte afspraken 

Wij constateren dat de gemaakte afspraken rondom deze 

indicator op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen 

worden. Er bestaat op twee onderdelen onduidelijkheid: 

 Periode waarvoor de norm geldt: Wat wordt bedoeld 

met meerjarig? Gezien het gebruik van het woord: 

‘meerjarig’, ligt het voor de hand dat dit, overeen-

komstig het Besluit begroting en verantwoording, vier 

jaar is. 

 Heeft de norm < 1% betrekking op de gemiddelde 

totale lasten van vier jaar of op de totale lasten van vier 

jaar? 

Voorts kan een politieke discussie worden gevoerd over de 

vraag of het resultaat ten opzichte van de initiële begroting 

of ten opzichte van de begroting na wijziging moet worden 

geanalyseerd. Wanneer wordt gekozen voor een analyse ten 

opzichte van de initiële begroting, is er, overeenkomstig het 

Besluit begroting en verantwoording, geen ruimte meer 

voor tussentijds begrotingswijzigingen.  

Wij adviseren u om nadere afspraken te maken over de 

interpretatie van de bestuurlijke afspraken in de 

vastgestelde notitie. 

 

4. Resultaten GR BAR-organisatie 
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Resultaten GR BAR-organisatie 2014-2017 

Wanneer wij het resultaat overeenkomstig de regelgeving 

van het Besluit begroting en verantwoording ten opzichte 

van de begroting na wijziging per jaar en voor vier jaar 

inzichtelijk maken, dan geeft dit het volgende beeld: 

 2014 2015 2016 2017 Totaal 

Totale lasten 

begroting na 

wijziging 

€ 62.616.700 € 70.227.300 € 70.167.500 € 66.444.700 € 269.456.200 

Gemiddeld: 

€   67.364.050 

Resultaat €      364.900 €      788.100 €       20.100 -/- €      713.100 €        460.000 

Resultaat 

t.o.v. lasten 

begroting na 

wijziging 

0,58% 1,12% 0,03% -/- 1,07% 0,68% 

Bovenstaand overzicht laat zien dat er in 2014, 2015 en 

2016 sprake is van een positief resultaat, en dat in 2017 

sprake is van een tekort. Voor de periode van vier jaar is 

sprake van een overschot van € 460.000.  
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Een van de belangrijke opbrengsten-

stromen van de GR BAR-organisatie, 

naast de opbrengsten vanuit de 

deelnemende gemeenten, betreft de 

detacheringsopbrengsten. Als 

onderdeel van de jaarrekeningcontrole 

hebben wij de volledigheid van deze 

opbrengstenstroom beoordeeld.  

Ontbreken van functiescheiding 

In onze managementletter hebben wij u reeds geïnformeerd 

over het ontbreken van functiescheiding in het proces 

rondom de detacheringsopbrengsten. Doordat deze 

functiescheiding niet wordt afgedwongen, bestaat het risico 

dat de facturatie, en daarmee de opbrengst zoals 

verantwoord in de jaarrekening, niet volledig is. Tijdens de 

interim-controle hebben wij geconstateerd dat dit risico zich 

in 2017 meerdere keren heeft voorgedaan. 

Er zijn, zowel door de organisatie als door ons, aanvullende 

werkzaamheden uitgevoerd om uit te sluiten dat de in de 

jaarrekening 2017 verantwoorde opbrengsten onvolledig 

zijn. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden 

concluderen wij dat de detacheringsopbrengsten in de 

jaarrekening niet materieel onvolledig zijn. 

 

Detachering om niet 

Wij hebben geconstateerd dat één persoon wordt 

gedetacheerd bij de N.V. BAR Afvalbeheer zonder dat hier 

een detacheringsvergoeding voor wordt ontvangen. In het 

getekende contract was wel een detacheringsvergoeding 

vermeld. Dit contract is gedurende de looptijd van de 

controle met terugwerkende kracht aangepast; er is daarom 

geen sprake van een afwijking. De loonkosten van deze 

medewerker worden als gevolg van deze gewijzigde 

afspraak via de GR BAR-organisatie doorbelast naar de 

deelnemende gemeenten, in plaats van via de  

N.V. BAR Afvalbeheer.  

Detacheringsovereenkomsten N.V. BAR Afvalbeheer 

De overeenkomsten die worden aangegaan inzake de 

detachering van medewerkers aan de N.V. BAR Afvalbeheer 

worden getekend door de medewerker die wordt 

gedetacheerd, een vertegenwoordiger van de GR  

BAR-organisatie, en een vertegenwoordiger van de  

N.V. BAR Afvalbeheer. Wij constateren dat in meerdere 

gevallen de vertegenwoordiger van de GR BAR-organisatie 

en de vertegenwoordiger van de N.V. BAR Afvalbeheer 

dezelfde persoon zijn, en adviseren u om in deze gevallen 

een tweede functionaris van de BAR-organisatie mee te 

laten tekenen, om de schijn van partijdigheid tegen te 

gaan. 

 

 

5. Detacheringsopbrengsten 
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Het grootste deel van de lasten van 

uw gemeenschappelijke regeling 

betreft de salarislasten. Per 

balansdatum is er sprake van een 

aantal geschillen met (voormalig) 

medewerkers. 

Geschillen 

De BAR-organisatie heeft een groot aantal medewerkers in 

dienst. Conform het jaarverslag zijn er per  

31 december 2017 in totaal 854 medewerkers in dienst van 

de GR BAR-organisatie. Bij een dergelijke omvang van het 

personeelsbestand komt het voor dat er sprake is van 

meningsverschillen met medewerkers, die soms resulteren 

in een vertrekregeling of een gang naar de rechter. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Per balansdatum is sprake van een aantal geschillen met 

(ex-)werknemers. De financiële impact van een aantal van 

deze geschillen is bij het opstellen van de jaarrekening nog 

onvoldoende betrouwbaar te schatten. Er is daarom, 

conform de verslaggevingsregels, geen voorziening voor 

opgenomen in uw jaarrekening 2017. Wel is een toelichting 

opgenomen onder de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen, waarin het bestaan van deze geschillen met 

medewerkers wordt benoemd.  

In 2017 vertrokken medewerkers 

Tijdens de controle hebben wij geconstateerd dat er in 2017 

afspraken zijn gemaakt met vier medewerkers die per 

balansdatum geen werkzaamheden meer verrichten voor de 

GR BAR-organisatie. De financiële gevolgen van deze 

afspraken waren niet opgenomen in de concept-

jaarrekening 2017, maar naar aanleiding van de controle is 

dit alsnog gebeurd. Deze financiële gevolgen zijn deels 

opgenomen onder de overlopende passiva en zijn deels 

opgenomen als voorziening. 

Wij hebben van het dagelijks bestuur de bevestiging 

ontvangen dat er geen sprake is van overige (voormalige) 

medewerkers die in 2017 uit dienst zijn getreden of met wie 

in 2017 een conflictueuze situatie is ontstaan waarvan de 

financiële gevolgen in 2018 zijn of worden verwerkt, buiten 

de zes medewerkers voor wie een toelichting is opgenomen 

onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

Begrotingsrechtmatigheid 

6. Geschillen met medewerkers 
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De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn 

gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de 

Gemeentewet en moeten dor het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling zelf nader worden ingevuld en 

geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting 

en via de verordening op het financieel beheer ex-artikel 

212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer 

en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten 

binnen de begroting blijven, en dat het dagelijks bestuur 

belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig 

meldt aan het algemeen bestuur, zodat het algemeen 

bestuur hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een 

besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende 

waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur 

van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat het 

dagelijks bestuur inbreuk maakt op het budgetrecht van het 

algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in 

de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV. Een 

overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar 

hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden 

meegewogen in zijn oordeel. Essentieel is dat het algemeen 

bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenover-

schrijdingen die zijn gecompenseerd door direct 

gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen 

passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij 

openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel 

van de accountant. Het algemeen bestuur heeft middels het 

Controleprotocol 2015-2019 nadere regels opgesteld. 

De organisatie heeft de begrotingsoverschrijdingen 

opgenomen vanaf pagina 47 van de jaarrekening. Er is 

sprake van een onrechtmatige begrotingsoverschrijding van 

€ 1,7 mln.  

In overeenstemming met de Kadernota Rechtmatigheid, het 

Bado en het Controleprotocol 2015-2019, telt deze 

overschrijding niet mee in het oordeel van de 

controleverklaring wanneer deze bij de behandeling van de 

jaarrekening alsnog door het algemeen bestuur wordt 

geautoriseerd. De accountant moet deze kosten-

overschrijdingen – waarvan het dagelijks bestuur in de 

jaarrekening moet aangeven dat het algemeen bestuur deze 

nog dient te autoriseren – in het verslag van bevindingen 

aan de orde te stellen. 

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden 

dat er geen sprake is van onrechtmatigheden die meetellen 

voor het oordeel van de accountant. 

Overschrijding externe inhuur 

Uw organisatie heeft geconstateerd dat er in 2017 sprake is 

geweest van budgetoverschrijdingen ten aanzien van inhuur 

voor een bedrag van € 659.000. Na deze constatering heeft 

uw organisatie actie ondernomen, met als doel de 

overschrijding te minimaliseren, en is uw bestuur 

geïnformeerd over het door de organisatie uitgevoerde 

onderzoek. De overschrijdingen zijn met een tussentijdse 

begrotingswijziging geautoriseerd door het algemeen 

bestuur. Door de organisatie zijn maatregelen getroffen om 

7. Overige bevindingen 
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toekomstige overschrijdingen op inhuur tijdiger te kunnen 

constateren. 

Bevestigingen van het dagelijks bestuur 

Wij hebben van het dagelijks bestuur een ondertekende 

schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen. 

Meningsverschil met het management of beperking in 
de reikwijdte van de controle 

Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur 

geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering 

van onze controle. Naar onze mening is ons bij de 

uitvoering van onze controleopdracht door het dagelijks 

bestuur en de medewerkers van de gemeenschappelijke 

regeling BAR-organisatie de volledige medewerking 

verleend, en hebben wij volledige toegang tot de benodigde 

informatie gehad. 

Wet Normering Topinkomens (WNT) 

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met 

ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de 

openbaarmaking van topinkomens in de publieke en 

semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte 

van de bezoldiging van topfunctionarissen, en tevens aan 

de ontslagvergoedingen. 

Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat 

rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke 

mate uit publieke middelen zijn gefinancierd, beloningen 

van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als 

deze de in de wet gestelde maximale bezoldiging niet te 

boven gaan. Daarnaast dienen gemeenschappelijke 

regelingen de salarissen openbaar te maken van overige 

medewerkers die een bezoldiging ontvangen boven deze 

norm. 

Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een 

maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van 

€ 75.000. in 2017 is voor geen van de topfunctionarissen en 

overige medewerkers sprake van een overschrijding van de 

grensbedragen. 

Naleving van wet- en regelgeving overig 

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandig-

heden in verband met het niet-naleven van wet- en regel-

geving anders dan hetgeen reeds in dit accountantsverslag 

is opgenomen. 

Betrouwbaarheid en continuïteit van de 
automatiseringsomgeving 

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een 

oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair 

gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouw-

baarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. 

Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe 

onderdelen, die wij onderzocht hebben in het kader van de 

jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen 

volledigheid pretenderen. 

Fraude 

In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle 

ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het 

management van de organisatie. Wij merken op dat onze 

controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van 

fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het 

betrekken van frauderisico’s in de planning en uitvoering 

van zijn controleopdracht. 

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controle-

team en met het management van de gemeenschappelijke 

regeling BAR-organisatie, waarbij wij de nadruk hebben 

gelegd op de eventuele vermoedens van materiële 
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onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van 

het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat 

er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het 

management of werknemers die een belangrijke rol spelen 

bij de maatregelen van interne beheersing of anderen, in 

het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn voor 

de jaarrekening, zijn betrokken. 

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd 

die erop gericht waren het risico van het ‘omzeilen’ van de 

internebeheersingsmaatregelen door het management te 

detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op 

memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante 

en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevens-

analyses onderzocht. 

Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van 

risico’s van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken 

dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken 

hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de 

jaarrekening 2017 hebben wij geen aanwijzingen verkregen 

die erop duiden dat er sprake is geweest van fraude. 

Verenigbaarheid jaarverslag en jaarrekening 

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere 

Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) 

720 is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit 

te voeren met betrekking tot het jaarverslag van de 

gemeenschappelijke regeling.  

Wij hebben, voor zover wij kunnen beoordelen, vastgesteld 

dat de verklaringen van het dagelijks bestuur zoals 

opgenomen in het jaarverslag verenigbaar zijn met de 

beweringen en verklaringen die in de jaarrekening zijn 

opgenomen. 
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Aard van de controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. N.v.t. 

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode N.v.t. N.v.t. 

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t. 

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t. 

(Sub)totaal getrouwheidsfouten N.v.t. N.v.t. 

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten N.v.t.  

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels die tot lasten in boekjaar 

2017 hebben geleid (EU-aanbesteding/Fido/etc.) 

€ 1.182.107  

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels die tot lasten in toekomstige 
boekjaren leiden en zijn vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen (EU-aanbesteding/Fido/etc.) 

€ 1.104.663  

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.  

Overige rechtmatigheidsfouten N.v.t.  

Totaal rechtmatigheidsfouten € 2.286.770  

Bijlage A – Overzicht niet-gecorrigeerde 
controleverschillen 
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Aard van de onzekerheden Rechtmatigheid Getrouwheid 

Onzekerheid prestatielevering €  73.635 €  73.635 

(Sub)totaal onzekerheden in de getrouwheidscontrole € 73.635 € 73.635 

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid N.v.t.  

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/etc.) N.v.t.  

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.  

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid N.v.t.  

Totaal onzekerheden in de rechtmatigheidscontrole € 73.635  

Bijlage A – Overzicht niet-gecorrigeerde 
controleverschillen 
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Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke 

regeling BAR-organisatie 

Bevestiging onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de 
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) 
opgenomen in de “Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)”, en vormen 

een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant 
moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte 
ingebed. 

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van 
gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie in overeenstemming met de 
Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van 
mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is 
aangetast. 

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te 

waarborgen 

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke 
positie bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een 
integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de 
gehele organisatie van toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersings-
maatregelen.  

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de 

maatregelen die bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke 
positie: 

 Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande 
onafhankelijkheidsvereisten en de risico’s ten aanzien van de bedreiging 

van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn 
verwerkt. 

 Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin 
aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij 
Deloitte. 

 Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de 
toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften. 

 Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en 
werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de onafhanke-
lijkheidsvoorschriften naleven. 

 De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk 
zijn voor het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, 
de tijdige bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het 

gehele stelsel van waarborgen. 

 Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is 
vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid 

van de accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke 
wijze met potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er bedrei-
gingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze 
bedreiging voor de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van 

deze beoordeling, inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 
‘onafhankelijkheidsevaluatie’), wordt in het dossier opgenomen. 

 Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen 
Deloitte wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting 
van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de 
bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een raad van 

commissarissen of audit comité, overwegen wij ook één van deze beide 

instanties te raadplegen. 

Bijlage B – Onafhankelijkheidsbevestiging 
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 Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en 
bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften. 

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door 

de externe toezichthouder getoetst. 

Interne roulatie 

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging 
vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde 
leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke 
controle van een controlecliënt meewerken.  

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien 

uit de langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij 
de controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze 
bedreiging weg te nemen. 

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om komend boekjaar 
teamleden bij gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te rouleren. 

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met 
gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële 
relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en 
gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie die van invloed kunnen zijn op 
onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen zaken gebleken die 
aan u gerapporteerd dienen te worden. 

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid 

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoor-
delijke accountant de met governance belaste organen informeert over 
geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een 
bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het 
controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan gemeenschappelijke 
regeling BAR-organisatie of een bij de gemeenschappelijke regeling 
betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de 

regels.  

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die 
een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt, 
en zijn daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor 

de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.  
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