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Utrecht, 16 november 2016 Kenmerk

Opdracht 2016

Geachte auditcommissie,

Voor het overeenkomen van de opdracht tot controle van uw jaarrekening 2016 willen wij met u
afspraken maken over het honorarium. Onderstaand gaan wij kort in op enkele ontwikkelingen en het
effect daarvan op het honorarium. Deze effecten hebben wij reeds verwerkt in de concept opdrachtbrief.
Naar aanleiding hiervan hebben wij op 16 november 2016 een gesprek gehad met Bert de Brouwer en
Gerrit Woltjer. De vraag die aan ons is gesteld is een nadere toelichting te geven op de ontwikkelingen in
2016 en de impact hiervan op het honorarium.

Indexatie
In onze opdrachtbrief hebben wij een indexatie van 3% opgenomen. Deze algemene tariefstijging is de
vergoeding voor de toename van de loonkosten, opleidingskosten, kosten van toezicht, etc. Ter
toelichting verwijzen wij naar het accountancy beloningsonderzoek (https://www.accountant.nl/feiten-
en-cijfers/beloningsonderzoek/ ) waaruit kan worden afgeleid dat gemiddelde salarissen in 2015 met
5,9% zijn gestegen ten opzichten van 2014. De lage overall inflatie wordt primair veroorzaakt door de
daling van de energieprijzen.

Wijziging (Europese) aanbestedingswetgeving
In april 2016 is de nieuwe Europese richtlijn in werking getreden en per juli 2016 is de nationale
aanbestedingswet aangepast. Een van de belangrijke wijzigingen vanuit de richtlijn is dat het
onderscheid tussen 2A en 2B (verlicht regime) niet meer van toepassing is. Dit betekent dat (vanaf 18
april 2016) volledige toetsing van toepassing is en volledig in de rechtmatigheidscontrole betrokken
moet worden. Bijvoorbeeld wordt dit effect zichtbaar in voormalige 2B dienstverlening zoals inhuur die
nu volledig aan de (Europese) aanbestedingsregels moet voldoen.

WNT
Vanuit voorgaand jaar is gebleken dat, met name vanwege de zeer lage controletolerantie (nihil) en
complexiteit van de wet- en regelgeving specialistische inzet in de controle benodigd is, waarbij iedere
euro getoetst moet worden gegeven de zeer lage controletolerantie. Per 1/1/16 is de wet- en
regelgeving gewijzigd. Op basis van de inzet vanuit voorgaand jaar is de inzet voor 2016 geraamd en
meegenomen in fee voor de jaarrekeningcontrole.
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VPB
Vanaf 2016 zijn gemeenten voor het eerst onderworpen aan de vennootschapsbelastingplicht. Dit
betekent dat voor 2016 een fiscale openingsbalans opgesteld is/wordt door u, waarin de effecten van
invoering voor uw gemeente verwerkt zijn. Deze wordt vervolgens door de accountant getoetst, alsmede
de belastingpositie die (voor het eerst) in de jaarrekening 2016 opgenomen zal worden.

Intensivering controle
In afgelopen jaren heeft een belangrijke intensivering van de controle zich voorgedaan. Ingegeven door
de sterk toenemende eisen van toezichthouder(s), zijn de eisen in diepgang van controle en de
documentatie-eisen van controle sterk toegenomen. Op basis van de huidige eisen is ten opzichte van de
oorspronkelijke inzet een toename van het aantal uren (zonder ontwikkelingen in wet- en regelgeving
zoals invoering van taken in het sociaal domein). Wij nemen een belangrijk deel van deze inzet voor onze
rekening, bijvoorbeeld het niet meer kunnen steunen op de verbijzonderde interne controle. Op basis
van de inzet vanuit voorgaand jaar is de inzet voor 2016 geraamd en meegenomen in fee voor de
jaarrekeningcontrole. Het aantal uren t.o.v. de gerealiseerde uren 2015 hebben wij zelfs teruggebracht.
Voor beide betekent dit een uitdaging. De uitgangspunten voor de controle en het daarbij horende
honorarium zijn opgenomen in de opdrachtbrief.

Controle op het jaarverslag
In de huidige situatie wordt de jaarrekening gecontroleerd (daarop heeft de controleverklaring
betrekking) en wordt van het jaarverslag vastgesteld dat daarin geen strijdige informatie is opgenomen
(bijvoorbeeld afwijkende financiële gegevens in de programmaverantwoording). Voor boekjaren die
eindigen op of na 15 december 2016 moet op grond van de (aanstaande) wijziging in de
controlestandaarden (NV COS)  de accountant controlewerkzaamheden gaan verrichten (met ook
bepaalde mate van ‘assurance’) op alle informatie die in het boekwerk van de jaarstukken is opgenomen.
Dit betekent een substantiële toename van de omvang en diepgang van de controle 2016 ten opzichte
van 2015.

BBV wijzigingen
Voor de jaarrekening 2016 zijn de volgende wijzigingen in het BBV doorgevoerd welke van invloed zijn
op onze werkzaamheden:
1. Separate toelichting onder baten en lasten de heffing van de vennootschapsbelasting
2. Het verplaatsen van de balanscategorie “bijdragen aan activa in eigendom van derden” van de

financiële vaste activa naar de immateriële vaste activa;
3. Het vervallen van de categorie “Niet in exploitatie genomen bouwgronden”.
4. Nadere uitsplitsing van de ontvangen en nog te ontvangen voorschotbedragen met specifiek

bestedingsdoel naar verstrekker, te weten:
a. Europese overheidslichamen;
b. het Rijk;
c. overige Nederlandse overheidslichamen;

5. Uitbreiding verplichte toelichting aangaande bouwgronden in exploitatie.

Het vijfde punt zal naar verwachting de grootste impact hebben op de te besteden uren aangezien de
toelichtingen significant wijzigen en de toelichtingen integraal onderdeel uitmaken van onze controle.

Corruptie
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Corruptie is een onderwerp dat de afgelopen jaren in een toenemende mate de aandacht verdient.
Vanuit de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is in dit kader een
handreiking Corruptierisico’s opgesteld (zie
https://www.nba.nl/Documents/Praktijkhandreikingen/Consultaties%20praktijkhandreikingen/NBA-
handreiking%20-113x-Corruptierisicos-accountant-wat-nu.pdf)
Wij als beroepsgroep worden geacht deze handreiking op te volgen en in dat kader voldoende
werkzaamheden uit te voeren om vast te stellen dat het risico wordt gemitigeerd dan wel dat dit risico
zich niet heeft voorgedaan. In dit kader heeft EY een corruptie auditplan opgesteld dat we desgewenst
met u kunnen delen.

Wij zijn overeengekomen dat als er zich omstandigheden voordoen die naar verwachting leiden tot
(belangrijke) wijziging in kosten, wij u daarover direct zullen informeren. Conform de gemaakte
afspraken wordt toestemming vooraf gevraagd op bovenstaand budget voor de controle van 2016
alvorens deze werkzaamheden te verrichten. Na akkoord wordt de opdrachtbrief afgewikkeld en
verstuurd en kunnen de werkzaamheden voor het controlejaar 2016 starten.

Wij zien met vertrouwen uit naar een voortzetting van onze prettige relatie.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

drs. J.M.A. Drost RA


