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In het kader van de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente
Leusden brengen wij u met deze management letter verslag uit over onze bevindingen naar aanleiding van
onze interim-controle.

Utrecht, 15 januari 2020
Kenmerk: 1.050.045/NS/TV/50

Voor een nadere omschrijving van onze opdracht, de reikwijdte en aanpak van onze controle en overige
afspraken verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging.
In deze rapportage richten wij ons met name op mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de
processen die wij hebben onderzocht in het kader van de controle van de jaarrekening. Onze management
letter is daarom van nature kritisch van aard. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de interne
beheersing en het zelfcontrolerend vermogen van uw organisatie.
Wij vertrouwen erop u met deze management letter naar aanleiding van onze interim-controle 2019 van
dienst te zijn geweest.
Wij willen de medewerkers in uw organisatie bedanken voor de prettige samenwerking en zijn
vanzelfsprekend graag bereid een nadere toelichting te verstrekken.
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door
het document genavigeerd worden.
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BEHEERSING IT: BEPERKT VERBETERD

DETAILBEVINDINGEN



In het kader van onze controle hebben wij de effectiviteit
van de voor onze controle relevante processen
beoordeeld.



Tijdens onze interim-controle hebben wij beperkt
verbetering in de inrichting en uitvoering van de IT
General Controls geconstateerd. Zie hiervoor hoofdstuk 4.



Voor een organisatie met de omvang van de gemeente
Leusden zou de norm moeten zijn dat de processen in
opzet, bestaan en werking (inclusief IT) goed werken en
getoetst worden door de VIC.



Op onderdelen (met name autorisaties) resteren voor
2019 dezelfde bevindingen en aanbevelingen, waardoor
ook voor de controle 2019 niet gesteund kan worden op
de beheersmaatregelen in de applicaties en processen.



Wij constateren dat gemeente Leusden over het algemeen
in control is, maar dat dit bij specifieke processen niet
altijd meetbaar is. Wij kunnen niet altijd steunen op de
interne beheersing in de processen; de VIC en onze
controle zijn daarmee hoofdzakelijk gegevensgericht en
achteraf.





De procesbevindingen liggen grotendeels in lijn met de
bevindingen uit de management letter 2018.

De belangrijkste bevindingen zijn voor zowel
Key2Financiën als de Raet-applicaties:
 De wachtwoordeisen voldoen aan de minimale te
stellen eisen (verbetering).
 Er is sprake van gebruikers met beheer-rechten welke
formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie
(ongewenst).

SAMENWERKING BLNP







VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE

Sinds 2017 werkt de gemeente Leusden op vier
samenwerkingsterreinen (financiën, P&O, juridisch, ICT)
samen met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten
(BLNP).
Verdere intensivering van de BLNP-samenwerking
gerealiseerd gedurende 2019 in de vorm van een
samenwerking op het gebied van de verbijzonderde
interne controle (VIC).
VIC-werkzaamheden worden kruislings gereviewd door (de
VIC-medewerkers van) één van de andere gemeenten.

DASHBOARD

AANDACHTSPUNTEN

KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN



Onze conclusies in relatie tot de vereisten vanuit de
controle-standaard (COS) 610 zijn in 2019 ongewijzigd.



Samenwerking met de VIC is verder verbeterd.
De voortzetting van de tijdige afstemming
werkzaamheden en selecties zorgen voor een efficiënte
controle.



De meerwaarde van de VIC voor de organisatie & onze
controle kan nog worden vergroot door ‘aan de voorkant’
explicieter aandacht te geven aan de opzet en inrichting
van de AO/IB per proces alsmede de advisering
daaromtrent.

SIGNIFICANTE PROCESSEN

IT-BEHEERSING

1

Planning & Control: Actualiseren nota’s

2

Planning & Control: Beheersing memoriaalboekingen

3

Planning & Control: Procesbeschrijvingen

4

Inkopen: Prestatielevering

5

Inkopen: Ontbreken van verplichtingenadministratie

6*

Inkopen: Betaalomgeving

7

Inkopen: Procuratiebevoegdheden

8

Inkopen: Naleving aanbestedingsregels

9*

Salarisproces: Controle mutaties salarissen

10

Salarisproces: Inrichting salarisadministratie

11

Subsidies: Toetsing subsidieaanvraag

12

Omgevingsvergunningen: Periodieke aansluiting
vergunningenadministratie

*)

Opgevolgd in 2019

INTERNE CONTROLE
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2.1 Samenwerking BLNP

Onze waarnemingen
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Evaluatie BLNP samenwerking
De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten werken sinds 2017 in steeds verregaande mate samen in het “BLNP-verband”
(hierna: “BLNP”). Op de vier samenwerkingsterreinen (financiën, P&O, juridisch, ICT) is aan de samenwerking invulling gegeven. Dat leidt
tot initiatieven en resultaten die de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verminderen. De kwartiermakers dragen de filosofie uit om
medewerkers zoveel mogelijk te laten werken vanuit het perspectief van “één team voor 4 gemeenten”.
Als gevolg van de verschillende culturen en structuren was het aan het begin van het samenwerkingstraject even zoeken naar de juiste
wijze om elkaar te vinden. De onderlinge samenwerking tussen medezeggenschap, directie en projectleiding is naar gelang het proces
vorderde beter ontwikkeld en de gemeenten zijn dichter bij elkaar gekomen.
In het kader van de samenwerking is voor 2019 het gezamenlijke interne controleplan (ICP) genaamd Samenwerking Bedrijfsvoering
geactualiseerd.

Verdere
doorontwikkeling op
gebied van VIC

In 2019 heeft voorts een doorontwikkeling plaats gevonden in de vorm van samenwerking op het gebied van de verbijzonderde interne
controle (VIC). Hierbij is een model ontwikkeld, waarbij bepaalde werkzaamheden kruiselings worden gereviewd door
(de VIC-medewerkers van) één van de andere gemeenten. Hiermee vindt op onafhankelijke wijze een review plaats op de uitgevoerde VICwerkzaamheden, hetgeen wij onderschrijven.
Wij zien de samenwerking met de andere gemeenten als een positieve ontwikkeling. Door samen te werken kunnen de gemeenten de
genoemde processen verbeteren en efficiënter inrichten. Ook andere zaken zoals het omgaan met nieuwe regelgeving en ontwikkelingen,
waaronder de verwachte rechtmatigheidsverklaring door het college vanaf 2021, kunnen gezamenlijk worden opgepakt.

DASHBOARD

AANDACHTSPUNTEN

SIGNIFICANTE PROCESSEN

IT-BEHEERSING

INTERNE CONTROLE

2.2 Actualiteiten BBV (1/2)

Nog slechts 2 keer per
jaar V&A van de
commissie BBV

Voorziening voor
achterstallig onderhoud
verplicht

Meer aandacht voor
registratie activa en
asset management
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BBV Actualiteiten
De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording van gemeenten en provincies (BBV) lijken dit jaar beperkt. Wel gebruikt de
commissie BBV vanaf 2019 een nieuwe website, wat ook gevolgen heeft voor het stellen van vragen en de beantwoording. De commissie
heeft in 2019 besloten antwoorden op vragen per half jaar te publiceren. Elk halfjaar worden dan die vragen en antwoorden gepubliceerd
waarvan de commissie van mening is dat deze meerwaarde bieden voor iedereen ten opzichte van de notities. Wij lichten ter
voorbereiding op het jaarrekeningtraject 2019 hieronder enkele BBV ontwikkelingen kort toe.
Achterstallig onderhoud
In geval van achterstallig onderhoud waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties moet op basis van artikel 44 lid 1a
BBV een voorziening worden gevormd. Deze richtlijn is een aanscherping ten opzichte van eerder gepubliceerde notities. Deze bepaling
treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2019. Derhalve ligt meer nadruk op achterstallig onderhoud en de beheerplannen met
betrekking tot de gemeentelijke activa (ofwel assets). In dit kader wordt de noodzaak van een adequaat asset management (nog)
zichtbaarder. Onder asset management wordt verstaan “de systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie haar
bedrijfsmiddelen optimaal beheert (vanaf de investering) en prestaties, risico’s en kosten over de levensduur volgt met als doel een
optimale bijdrage te leveren aan de strategie van de organisatie”.
Belangrijke vragen voor gemeenten vanuit het perspectief van assetmanagement en de notitie MVA betreffen:
 Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer
hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig tot geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan
actueel?
 Bestaan er ten aanzien van deze assets actuele beheersplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en
met welke frequentie?
 Leiden de beheersplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern
gemonitord?
 Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud dan wel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in
meerjarenperspectief?
 Zitten hier mogelijk nog (significant) risico’s en mogelijke tekorten in?
Bij de interim-controle hebben we aandacht besteed aan assetmanagement en ons is medegedeeld dat voor de jaarrekeningcontrole 2019
wordt nagegaan in hoeverre de beschikbare beheersplannen nog aansluiten op de voorzieningen. Wij verzoeken u een goede analyse
(position paper) te maken ter onderbouwing van de omvang van de in de jaarrekening 2019 op te nemen onderhoudsvoorzieningen
(juistheid én volledigheid) aansluitend op geactualiseerde beheersplannen en daarin mee te nemen of sprake is van achterstallig
onderhoud. Dit dient mede ten behoeve van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.
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2.2 Actualiteiten BBV (2/2)

Nieuwe notitie
grondexploitatie

2019 laatste jaar
overgangsregeling
NIEGG’s
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Grondexploitatie
De commissie BBV heeft in juli 2019 een nieuwe notitie gepubliceerd; de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019). Sinds de
wijziging van het BBV in 2016 heeft de commissie BBV diverse uitingen gedaan en een veelheid aan vragen beantwoord over
grondexploitatie en grondbeleid en daarmee samenhangende problematiek. Om een en ander transparanter te maken is besloten de
verschillende uitingen samen te voegen in één document. Daarbij zijn niet alleen de bestaande notities over grondexploitatie en
faciliterend grondbeleid aangevuld en geactualiseerd, maar zijn ook hoofdstukken toegevoegd over het belang van het grondbeleid voor
raadsleden en over de paragaaf grondbeleid en de overige paragrafen. Hiermee wordt specifiek ingegaan op de informatiebehoefte voor de
raad.
Oude NIEGG’s
Voor de Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG’s) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen en rechtstreeks zonder
afwaardering zijn omgezet naar een materieel vast actief (ingangsdatum Wijzigingsbesluit artikel 2 lid 2) is 2019 het laatste jaar van de
overgangsbepaling. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar gehad. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden
op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een
duurzame waardevermindering vastgesteld dan dient dit uiterlijk 31 december 2019 te leiden tot een afwaardering van deze gronden.
Bij de interim-controle hebben we dit besproken en ons is medegedeeld dat geen sprake is van oude NIEGG’s waarbij een afwaardering van
toepassing is. Bij de vorige actualisering is dit reeds getoetst en niet aan de orde gebleken. Bij de actualisatie voor 2019 zal dit vanwege
het laatste jaar nogmaals worden getoetst.

1 nieuwe stellige
uitspraak

Warme gronden
Een nieuwe stellige uitspraak in het BBV heeft betrekking op de zogenaamde ‘warme gronden’. Dit zijn gronden die door de gemeente zijn
aangeschaft met oogmerk tot toekomstige ontwikkeling, maar nu nog geen operationele grondexploitatie zijn. Vanwege de grote opgaven
in diverse regio’s op het gebied van woningbouw, verwerven gemeenten soms gronden met het oog op gebiedsontwikkeling op langere
termijn. Dergelijke gronden, waarvan op voorhand vaststaat dat deze als bouwgrond gaat fungeren, maar waarvoor nog geen operationele
grondexploitatie is vastgesteld worden in de regel als ‘warme grond’ geduid. Deze gronden worden op de balans opgenomen onder de
materiele vaste activa tegen verwervingskosten. Ingeval de gronden nog geen bestemming hebben gekregen als bouwgrond dient (tijdelijk)
afwaardering plaats te vinden naar de waarde volgens de geldende bestemming.
Wij hebben dit besproken tijdens de interim-controle en ons is medegedeeld dat de gemeente Leusden bekend is met de notitie en bij de
jaarrekening aandacht heeft voor mogelijke warme gronden en de waardering hiervan toepast onder andere met in achtneming van de
hiervoor genoemde voorwaarden.
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2.3 Wet normering topinkomens
Belangrijkste
wijzigingen 2019 WNT
en algemene
bevindingen vanuit
controle boekjaar 2018

Meer dan de helft van
de WNTverantwoordingen
onjuist/ onvolledig

Onze bevindingen bij
de concept WNTverantwoording 2018
van uw gemeente
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Wet normering topinkomens
De regelgeving omtrent de WNT wordt ieder jaar aangepast en inmiddels is de regelgeving voor 2019 gepubliceerd. Hieronder hebben wij
de belangrijkste wijzigingen en onze algemene aandachtspunten vanuit de WNT-controle boekjaar 2018 op een rij gezet:
Het bezoldigingsmaximum van een topfunctionaris in fulltime dienstverband bedraagt per 1 januari 2019 € 194.000 (was € 189.000 in
boekjaar 2018);
 Sinds 1 januari 2018 is bepaald dat een functionaris ondanks het neerleggen van zijn/haar functie als topfunctionaris voor een periode
van vier jaar vanaf het tijdstip dat de functie niet langer wordt vervuld toch topfunctionaris blijft, indien aan specifieke voorwaarden
wordt voldaan;
 De bezoldigingscomponenten zijn aangescherpt/ verduidelijkt wat onder andere betekent dat het werkgeversdeel van
pensioenregelingen en het werkgeversdeel voor vervroegde uittredingen meetelt als WNT-bezoldiging en dat werkgeversbijdragen aan
opleidingsfondsen en dergelijke niet meetellen als WNT-bezoldiging;
 Onderdeel van de WNT-bezoldiging zijn tevens alle belastbare onkostenvergoedingen. Uit de WNT-controle 2018 is gebleken dat niet
voor alle Instellingen te allen tijde helder is wat belastbare en niet belastbare onkostenvergoedingen zijn. Belangrijk is dat de
kostenvergoedingen fiscaal juist worden verwerkt. Enkel indien onkostenvergoedingen zijn aangewezen als eindheffingsloon (“onder de
WKR zijn gebracht”) tellen deze niet mee als WNT-bezoldiging. Tijdige en juiste fiscale behandeling is dus essentieel.


Uit de controle over 2018 van de aan ons aangeboden WNT-verantwoordingen is in het algemeen gebleken dat meer dan de helft onjuist of
onvolledig waren. Dit betrof een mix van tekstuele, formele, maar soms ook materiële financiële fouten.
Tijdens de controle van de WNT-verantwoording 2018 van uw gemeente, hadden wij de volgende bevindingen:
De WNT verantwoording voldeed niet aan de eisen zoals gesteld in de Uitvoeringsregeling WNT (onjuist ‘format’ gehanteerd).
De beloning van beide topfunctionarissen week af van de werkelijke beloning volgens onderliggende bescheiden en salarisadministratie.
Het individueel bezoldigingsmaximum was niet correct opgenomen in de WNT-verantwoording.





Om een efficiënte controle van de WNT-verantwoording 2019 te bewerkstelligen, verzoeken wij u bij het opstellen van de
WNT-verantwoording 2019 rekening te houden met bovenstaande bevindingen. Wij zijn graag bereid eventuele vragen of onduidelijkheden
nader toe te lichten.
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2.4 Aanbestedingsrechtmatigheid
Landelijk blijkt dat
circa 15% van de
controleverklaringen
2018 ten aanzien van
rechtmatigheid niet
goedkeurend is als
gevolg van
onrechtmatige
aanbestedingen.
Risicogerichte
inkoopanalyse in lijn
met de SDO-Notitie.
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Toenemende aandacht voor aanbestedingsrechtmatigheid
In het kader van de rechtmatigheidscontrole blijft de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen een belangrijk
aandachtspunt. Landelijk blijkt dat circa 15% van de controleverklaringen 2018 (2017: 13%) ten aanzien van rechtmatigheid niet
goedkeurend is als gevolg van onrechtmatige aanbestedingen. Er is dan ook in toenemende mate aandacht voor de borging van
aanbestedingsrechtmatigheid bij gemeenten. Ook bij gemeente Leusden hebben wij bij de jaarrekeningcontrole van 2018 onrechtmatige
aanbestedingen geconstateerd en meegewogen in ons oordeel. Wij vragen dan ook extra aandacht voor aanbestedingsrechtmatigheid en
onderstaande aandachtsgebieden en risico’s in het bijzonder.
Risicogerichte inkoopanalyse t.b.v. de rechtmatigheidscontrole
Veelal blijkt dat het door de complexiteit van de aanbestedingswetgeving en de continue stroom aan jurisprudentie niet mogelijk is om de
aanbestedingsrechtmatigheid te borgen in de reguliere administratieve organisatie en interne beheersing. In het kader van de
jaarrekeningcontrole betekent dit dat er via controle achteraf vastgesteld dient te worden dat er geen onrechtmatige aanbestedingen
hebben plaatsgevonden. Om gemeenten en accountants in de sector praktische handvaten te geven op het gebied van
aanbestedingsrechtmatigheid heeft de NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) de SDO-Notitie Uitvoering van de controle op
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van decentrale overheden (Good practice, 17 januari 2019) uitgebracht.
Naast een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden bij een risicogerichte inkoopanalyse zijn in de notitie eveneens de volgende
aandachtsgebieden benoemd:
 Subsidies versus overheidsopdrachten
 Publiek publieke samenwerking
 Raamovereenkomsten
 ICT-contracten
 Inhuur personeel
 Projectontwikkeling grondexploitatie en gebiedsontwikkeling
 Onderhandelingspositie zonder aankondiging
 Dynamisch aankoopsysteem
 Openhouse / bestuurlijke aanbestedingen
Wat kan er zoal mis gaan?
Uit onze rechtmatigheidscontroles blijken de volgende punten regelmatig mis te gaan waardoor er onterecht niet Europees is aanbesteed:
 Het onterecht opknippen van opdrachten (verdelen over meerdere leveranciers / langere periode).
 Het ontbreken van een realistische raming (bijv. looptijd langer dan 4 jaar waarbij in de raming geen rekening is gehouden).
 Het onjuist aanbesteden van samengestelde / gemengde opdrachten (bv. een combinatie van investering en onderhoudscontracten).
 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een quasi inbesteding.
 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een sociale / specifieke dienst (Bijlage 14 bij richtlijn 2014/24).
 Een contract met een jaarlijks stilzwijgende verlengingsoptie niet aanmerken als een contract voor onbepaalde tijd.
 Het verlengen van een contract zonder verlengingsoptie.
 Het onjuist omgaan met significante wijzigingen van een contract gedurende de looptijd.
Wij adviseren u, in aanvulling op onze eerdere bevindingen en aanbevelingen, kennis te nemen van deze notitie.
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3. Bevindingen significante processen
3.1 Onze controle nog transparanter
3.2 Effectiviteit processen

3.1 Onze controle nog transparanter (1/3)

Eisen aan
accountantscontrole en
onze rapportages

Interne beheersing niet
altijd voldoende /
zichtbaar /
aantoonbaar. Welke
ambities heeft uw
gemeente?
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Onze aanpak afhankelijk van uw ambitie en interne beheersing
De afgelopen jaren is veel discussie (geweest) over de eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole, wat direct en indirect ook
gevolgen heeft voor de verwachtingen die wij als accountants hebben van onze klanten. Om inzicht te geven in de eisen die gesteld
kunnen worden aan de interne beheersing (en externe controle) hebben wij in onze managementletters van de afgelopen jaren hierover
uitgebreid gerapporteerd. Een goede interne beheersing, maakt immers ook dat de risico’s voor de organisatie geringer zijn en de externe
controle effectiever en efficiënter kan plaatsvinden. Wij hebben vanuit onze natuurlijke adviesfunctie hiermee willen bijdragen aan de
verbetering van uw bedrijfsvoering, onder andere door middel van procesanalyses, detailbevindingen/-aanbevelingen (voorzien van risico
en impact), schema’s over de kwaliteit van de IT–beheersmaatregelen, ons beeld van de VIC, etc.
Wij constateren echter dat uw gemeente, net als veel andere gemeenten, op korte termijn (nog) niet in staat is gebleken de interne
beheersing op het gewenste niveau te krijgen. Dit betekent niet dat uw gemeente niet in control is, maar wel dat deze niet zichtbaar /
aantoonbaar in de processen en systemen zit en dus de interne / externe controle hier niet op kan steunen. In onze visie zou de norm
moeten zijn dat alle (significante) processen in opzet, bestaan en werking (inclusief IT) gedurende het gehele jaar goed werken en intern
getoetst worden door uw VIC. Die norm kan er toe leiden dat gemeenten beter in control zijn en eventuele risico’s eerder signaleren.
Deze norm en dit niveau van interne beheersing vraagt echter wel de nodige inspanning en ambitie en de vraag is of en op welke termijn u
deze wil/kan realiseren.
Wij gaan daarom graag met u in gesprek over deze ambities, zodat wij onze controleaanpak daarop aan kunnen passen. Wij willen graag
voorkomen dat de lat in onze controle-aanpak te hoog ligt / niet haalbaar lijkt en wij desondanks elk jaar hierover blijven rapporteren.
Als bij voorbaat al duidelijk is dat uw organisatie (op korte termijn) niet kan of wil voldoen aan deze normen, kunnen wij ook onze
controle achteraf en meer gegevensgericht aanpakken. Deze afweging ten aanzien van uw ambitie ligt echter primair bij de gemeente,
zowel in de organisatie, het college als raad, ieder in haar eigen rol. Volledigheidshalve merken wij op dat de te maken keuze zowel
relevant is voor de (aantoonbaarheid van) interne beheersing als voor de omvang van uw accountantskosten.

Wij gaan graag het
gesprek aan over uw
ambities en de normen
die gesteld kunnen
worden aan uw interne
beheersing, in
samenhang met
controlekosten

Belangrijke vragen bij uw ambities ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn:
 Heeft u de ambitie om de interne beheersing (inclusief IT-maatregelen) naar bovengenoemd niveau te ontwikkelen (willen)?
 Bent u als organisatie / gemeente in staat dit gewenste niveau te bereiken, rekening houdend met uw omvang en specifieke situatie
(kunnen)?
 Vindt u het risico acceptabel dat de interne en externe controle vooral gericht is op controles achteraf (risico’s)?
 Op welke termijn denkt u dat de interne beheersing wel op niveau kan zijn en is daar een plan voor?
 Bent u bereid te investeren in uw bedrijfsvoering (risico versus doelmatigheid)?
 Wat is uw visie op deze aspecten in relatie tot de wijziging van de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverklaring?
 Wat verwacht u van onze dienstverlening en rapportages in relatie tot bovenstaande keuzes?
Wij stellen voor dat u uw afwegingen en ambities zo SMART mogelijk vastlegt in bijvoorbeeld uw interne controleplan. Wij stemmen
vervolgens onze aanpak hierop af. Wij maken daarbij onderscheid tussen een proces– of systeemgerichte aanpak versus een
gegevensgerichte aanpak.
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3.1 Onze controle nog transparanter (2/3)

Onderkende risico’s:
 Management
override
 EU-aanbestedingen
 Waardering grex
 ICT

Wij beoordelen
de volgende processen
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Onze inschatting van de risico’s
In het kader van de controle van de jaarrekening 2019 en onze aanpak hebben wij een zogenaamde initiële risico-inschatting gemaakt.
Wij zien de volgende potentiële risico’s in de controle van de jaarrekening van de gemeente Leusden:
 In onze controlestandaarden (NV COS) wordt expliciet het risico van management override (bewuste beïnvloeding door bestuur of
management van de jaarcijfers) als belangrijk te onderkennen theoretisch risico benoemd. Als accountant moeten wij in onze
werkzaamheden hier specifiek aandacht aan besteden. Wij zijn van mening dat binnen de gemeente de mogelijkheden, om buiten de
getroffen interne beheersmaatregelen invloed uit te uitoefenen op de in de jaarrekening gepresenteerde uitkomsten, beperkt zijn.
Om het resterende risico te beperken beoordelen wij schattingsprocessen en bijzondere journaalposten in detail.
 Het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels.
 Onjuiste waardering bouwgronden in exploitatie (materiele post met verschillende schattingselementen).
 De prestatielevering inzake WMO en Jeugd.
 De gevolgen van ongeautoriseerde handelingen in de IT-systemen.
Onze inschatting van belangrijkste processen
In onze aanpak is de insteek nog steeds, daar waar mogelijk te steunen op de interne beheersing in de significante processen van de
gemeente. Daarbij maken wij, indien mogelijk, gebruik van uw eigen verbijzonderde interne controle (VIC).
In het kader van onze controle hebben wij de volgende processen beoordeeld:
 De interne Planning & Control-cyclus
 Het subsidieproces
 Het inkoopproces (incl. aanbestedingen)
 Het personeelsproces
 De processen rondom grondexploitaties
 De processen rondom het sociaal domein
 Het belastingproces
 Het proces omtrent IT/automatisering
 De beheersing van verbonden partijen
Natuurlijk zijn er meerdere processen te onderkennen, ook met financiële gevolgen. Voorbeelden zijn het proces ten aanzien van treasury
en diverse kleinere (schattings-)processen.
Op basis de kwaliteit en omvang van voornoemde processen hebben wij deze niet procesmatig / systeemgericht getoetst, maar wij voeren
(achteraf) gegevensgerichte werkzaamheden uit in de vorm van steekproeven / deelwaarnemingen, cijferanalyses, verbands-controles,
etc. Bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole maken wij afspraken over de resterende werkzaamheden, aanpak en de hiervoor
benodigde informatie.
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3.1 Onze controle nog transparanter (3/3)

De beheersorganisatie
is in opzet voldoende.
Voor wat betreft onze
aanpak kunnen wij niet
steunen op de interne
beheersing; onze
aanpak is daarmee
gegevensgericht
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Samenvatting effectiviteit van de processen
In de overzichten op de volgende pagina’s geven wij weer in hoeverre de processen voldoen aan de genoemde normen (zie ook hoofdstuk 4
ten aanzien van de IT-omgeving) en welke detailbevindingen wij per proces hebben geconstateerd.
Vanzelfsprekend geven wij, evenals in voorgaande jaren, vanuit onze natuurlijke adviesrol aanbevelingen op welke wijze verbeteringen in
de interne beheersing mogelijk zijn. Dit ligt per proces vast in de detailbevindingen. Voor een nadere bestuurlijke duiding van de
aanbevelingen en adviezen is hierbij de volgende scenario-indeling aangegeven:
 Scenario 1: Adviespunt raakt niet de effectiviteit van controle, wel de efficiency van de bedrijfsvoering/jaarrekeningcontrole.
 Scenario 2: Adviespunt raakt wel de effectiviteit van controle, c.q. leidt tot een onvoldoende beheerste interne omgeving en
onderliggende risico’s zijn niet significant.
 Scenario 3: Adviespunt raakt wel de effectiviteit van controle, c.q. leidt tot een onvoldoende beheerste interne omgeving en
onderliggende risico’s zijn significant.
Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de beheersorganisatie van de gemeente
(voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening) in opzet voldoende scoort, rekening houdend met de uitkomsten van de
werkzaamheden van de VIC. Omdat de AO/IB en IT General Controls niet altijd goed zijn opgezet of goed werken, kunnen wij voor wat
betreft de insteek van onze controle nog niet altijd op de processen steunen. Er zijn in onze aanpak daarom aanvullende gegevensgerichte
werkzaamheden noodzakelijk.
hoog 

Detailbevindingen

IMPACT

Wij hebben enkele
leerpunten onderkend:
detailbevindingen

KORTE OMSCHRIJVING DETAILBEVINDINGEN

4

11
1

8

9
5
7

2

10

 laag

3

6

1

Planning & Control: Actualiseren nota’s

1

2

Planning & Control: Beheersing memoriaalboekingen

1

3

Planning & Control:Procesbeschrijvingen

2

4

Inkopen: Prestatielevering

3

5

Inkopen: Ontbreken van verplichtingenadministratie

2

6*

Inkopen: Betaalomgeving

1

7

Inkopen: Procuratiebevoegdheden

2

8

Inkopen: Naleving aanbestedingsregels

3

9*

Salarisproces: Controle mutaties salarissen

2

10

Salarisproces: Inrichting salarisadministratie

1

11

Subsidies: Toetsing subsidieaanvraag

2

12

Omgevingsvergunningen: Periodieke aansluiting
vergunningenadministratie

1

*)

 laag
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3.2 Effectiviteit processen

PROCES

OPZET
AO/IB
2019

AO/IB
2018

ITGC’S
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VIC

CONCLUSIE TEN AANZIEN VAN DE CONTROLEAANPAK
Er is sprake van een adequaat functionerende planning & control cyclus, echter een goede beheersing omtrent memoriaalboekingen ontbreekt.

Planning & Controle

Toetsing subsidieaanvraag niet zichtbaar, verbeterpunten net zoals voorgaand boekjaar onderhanden. Er is wel sprake
van een toetsing achteraf op de vaststelling van de subsidies.

N.v.t.

Subsidies

Inkopen &
Aanbestedingen

Er is gestart met de registratie van de contracten. De implementatie van een verplichtingen administratie blijft een
aandachtspunt.

Personeel

Proces personeelskosten is voldoende adequaat.

Sociaal Domein

N.v.t.

N.v.t.

Gezien de wijze waarop gemeente Leusden het sociaal domein heeft ingericht is er voor gekozen om deze post
gegevensgericht te controleren.

Belastingen

N.v.t.

N.v.t.

Proces belastingen is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie GBLT.

Grondexploitatie

N.v.t.

Verbonden partijen

N.v.t.

ICT/automatisering

Verhuur

Niet
beoordeeld

N.v.t.

Proces is ontoereikend, meerdere bevindingen en
aanbevelingen. Risico x impact is hoog.

DASHBOARD

AANDACHTSPUNTEN

Proces grondexploitatie is onveranderd. Er is sprake van een controle vanuit de VIC, maar daarbij worden niet alle
schattingselementen gecontroleerd.

N.v.t.

Risicomanagement samenwerkingsrelaties / verbonden partijen niet structureel ingericht.

N.v.t.

Ten aanzien van ICT zijn door ons net zoals voorgaande boekjaren belangrijke aandachtspunten gesignaleerd
(zie hoofdstuk 4).

Wij hebben geen bevindingen met betrekking tot het proces Verhuur.

Proces is toereikend, één of enkele aanbevelingen
resteren. Risico x impact is middel.

SIGNIFICANTE PROCESSEN

IT-BEHEERSING

Proces is adequaat, enkel aanbevelingen ter verdere
optimalisatie. Risico x impact is laag.
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4. IT-beheersing
4.1 IT-beheersing
4.2 Bevindingen IT-beheersing | KEY2Financiën
4.3 Bevindingen IT-beheersing | Raet-applicaties

4.1 IT-beheersing

Wij beoordelen de
betrouwbaarheid en
continuïteit IT voor
zover relevant voor
de controle van de
jaarrekening
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IT-werkzaamheden en onze controlerende rol
Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn
gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking.
Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair
richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of
van onderdelen daarvan. De IT-auditwerkzaamheden zijn geïntegreerd in de controleaanpak van de jaarrekening.
Het inzicht in de betrouwbare werking van ICT-systemen en -applicaties en het gebruik daarvan door de organisatie, vormen een onderdeel
van de kwaliteit van de interne beheersing en de administratieve organisatie. Algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen
leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico’s op onbeheerste wijzigingen, ongeautoriseerde handelingen en
het optreden van verstoringen met impact op de gegevensverwerking.

Beoordeelde systemen:
 Key2Financiën
 Raet-applicaties
 Suite4SociaalDomein

De bevindingen zoals gerapporteerd in deze management letter zijn gericht geweest op het beoordelen van de opzet en het vaststellen van
het bestaan van algemene IT-beheersmaatregelen. Wij hebben in samenwerking met onze IT-auditors een aantal van deze maatregelen
beoordeeld voor Key2Financiën, Raet-applicaties en Suite4SociaalDomein. Dit om de (potentiele) risico’s van onbeheerste wijzigingen,
ongeautoriseerde handelingen en verstoringen te kunnen vaststellen voor die systemen die gekoppeld zijn aan de voor ons relevante
processen en posten (zie hoofdstuk 3).

Controle-aanpak
beoordeling ITomgeving

De BLNP-gemeenten werken samen in een ‘gasthouderschap’. Voor de IT-audit zijn de applicaties beoordeeld via de gemeente die
verantwoordelijk is voor het beheer. Hieronder staat dit samengevat:

Detailbevindingen
IT

Applicatie/Gemeente

Bunschoten

Key2Financiën

Beheer Leusden Beheer Leusden Beheer Leusden

Leusden

Nijkerk

Putten
Beheer Leusden

Raet-applicatie (Beaufort) Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Raet-applicatie (Youforce) Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Raet-applicatie (Gemal)

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Beheer Nijkerk

Suite4SociaalDomein

Nvt*

Nvt*

Eigen beheer

Eigen beheer

In dit hoofdstuk rapporteren wij onze bevindingen voor de genoemde applicaties. Daarnaast gaan wij, vanuit onze natuurlijke
adviesfunctie, in op een aantal actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO), het project
GGI-veilig en E-facturering.

* = Gemeente Bunschoten en Leusden hebben Sociaal Domein uitbesteed aan gemeente Amersfoort en BBS resp. SDO, derhalve was deze applicatie niet in scope voor de IT-audit
jaarrekeningcontrole.
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4.2 Bevindingen IT-beheersing | Key2Financiën
Logische toegangsbeveiliging K2F
(criteria 1-5) nog
deels ontoereikend
Change management
en Continuïteit
(criteria 6-7) nog deels
ontoereikend.

PROCES

2019

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1. Procedure autorisatiebeheer

1

Er ontbreekt een vastgestelde normpositie voor het toekennen van
rollen/rechten.

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte
autorisaties

2

Er is geen zichtbare periodieke review uitgevoerd op de juistheid van
rollen/rechten en de actualiteit van gebruikers in Key2Financiën voor
alle gemeenten in scope.

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

3

Er zijn gebruikers die niet verklaarbaar zijn vanuit
gebruikersdoeleinden.

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

4

De wachtwoordeisen in KEY2Financiën voldoen aan de minimale te
stellen eisen (6 van de 6 wachtwoordeisen).

5. Administrators en superusers

5

In Key2Financiën is 1 generiek financieel account en meerdere actieve
accounts van gebruikers welke formeel werkzaam zijn vanuit de
lijnorganisatie. Tevens beschikken ze over beheerrechten in de
administratie van andere gemeenten.

6. Wijzigingenbeheer updates & Gescheiden
omgevingen (ontwikkel-test-productie)

6

Voor 1 doorgevoerde wijziging vastgesteld dat deze beheerst in
productie is genomen (test en akkoord).

7

Key2Financiën continuïteit is (nog) niet geheel beoordeeld, gezien de
maatregelen onderdeel zijn de ISAE-verklaring van de leverancier
Microsoft Azure. Dit was ten tijde van de IT-audit nog niet beschikbaar.

7. Continuïteitsmaatregelen (fysieke
toegangsbeveiliging, back-up, monitoring en
periodieke hersteltest)

onvoldoende

DASHBOARD

2018
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AANDACHTSPUNTEN

*

verbeterpunten

SIGNIFICANTE PROCESSEN

voldoende

* = Key2Financiën continuïteit is (nog) niet geheel beoordeeld, gezien de maatregelen
onderdeel zijn de ISAE-verklaring van de leverancier Microsoft Azure. Dit was ten
tijde van de IT-audit nog niet beschikbaar.

IT-BEHEERSING
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4.3 Bevindingen IT-beheersing | Raet-applicaties
Criteria 3 en 5 zijn
integraal beoordeeld
voor de gemeenten.
Criteria 1, 2, 4, 6 en 7
zijn generieke
processen die eenmalig
zijn beoordeeld.
Logische toegangsbeveiliging Raet
(criteria 1-5) nog
deels ontoereikend
Change management
en Continuïteit
(criteria 6-7) nog deels
ontoereikend.

PROCES

2019

2018

KORTE OMSCHRIJVING RESULTATEN

1. Procedure autorisatiebeheer

1

Er ontbreekt een vastgestelde normpositie voor het toekennen van
rollen/rechten. Tevens wordt het proces rondom toekennen, wijzigen
en intrekken van rollen/rechten niet ten alle tijden zichtbaar en op
dezelfde wijze vastgelegd.

2. Periodieke controle op juistheid ingerichte
autorisaties

2

Er is geen zichtbare periodieke review uitgevoerd op de juistheid van
rollen/rechten en de actualiteit van gebruikers in de Raet-applicaties.

3. Identificatie van gebruikers voor toegang
tot systemen en data

3

In Beaufort bestaat een generiek account met beheerrechten dat door
meerdere eindgebruikers wordt gebruikt. In Gemal bestaat een
generiek account dat op basis van naam niet te verklaren is. In
YouForce bestaan 17 niet-persoonsgebonden accounts. Dit aantal is
niet beperkt tot een noodzakelijk minimum.

4. Wachtwoordbeleid (authenticatie)

4

De wachtwoordeisen van de Raet-applicaties voldoen aan de minimaal
te stellen eisen.

5

In Beaufort en Gemal zijn gebruikers met beheer-rechten actief welke
formeel werkzaam zijn vanuit de lijnorganisatie (applicatiebeheerders
met een dubbelfunctie op de afdeling personeelszaken,
salarisadministratie). Voor YouForce is niet inzichtelijk te maken welke
gebruikers beschikken over superuserrechten.

6

Raet wijzigingsbeheer en continuïteit zijn (nog) niet geheel
beoordeeld, gezien de maatregelen onderdeel zijn de ISAE-verklaring
van de leverancier. Dit was ten tijde van de IT-audit nog niet
beschikbaar.

7

Raet wijzigingsbeheer en continuïteit zijn (nog) niet geheel
beoordeeld, gezien de maatregelen onderdeel zijn de ISAE-verklaring
van de leverancier. Dit was ten tijde van de IT-audit nog niet
beschikbaar.

5. Administrators en superusers

6. Wijzigingenbeheer updates & Gescheiden
omgevingen (ontwikkel-test-productie)

7. Continuïteitsmaatregelen (fysieke
toegangsbeveiliging, back-up, monitoring en
periodieke hersteltest)

onvoldoende

DASHBOARD
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*

*

verbeterpunten

SIGNIFICANTE PROCESSEN

voldoende

* = Raet wijzigingsbeheer en continuïteit zijn (nog) niet geheel beoordeeld, gezien de
maatregelen onderdeel zijn de ISAE-verklaring van de leverancier. Dit was ten tijde
van de IT-audit nog niet beschikbaar.
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5. Bevindingen interne controle
5.1 Verbijzonderde interne controle

5.1 Verbijzonderde interne controle (1/2)

Met ingang van
verslagjaar 2021
moet het college
een (onderbouwde)
mededeling doen
omtrent rechtmatig
handelen

Mededeling door
college vraagt om
aanscherpingen in de
interne beheersing
t.a.v. rechtmatigheid

Three Lines of
Defense-model als
referentiekader

22

Vernieuwing accountantscontrole - rechtmatigheidsverklaring college
In het VNG-rapport ‘Vernieuwing accountantscontrole gemeenten’ (juli 2015) is benadrukt dat het college primair verantwoordelijk is voor
de naleving van wet- en regelgeving en dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor het toezicht hierop. In de huidige situatie, waarin de
accountant een rechtmatigheidsverklaring verstrekt, lijkt de verantwoordelijkheid bij de accountant te liggen of lijkt het erop dat het
college zich moet verantwoorden aan de accountant. Om daar verandering in aan te brengen heeft commissie Depla de aanbeveling gedaan
dat het college een rechtmatigheidsverklaring opneemt in de jaarrekening. Naar verwachting wordt dit met ingang van verslagjaar 2021
ingevoerd.
Belangrijk argument om de bedoelde vernieuwing door te voeren is het democratisch proces. Het college is immers uiteindelijk
verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en dan is het zinvol de discussie over de rechtmatigheid hiervan te laten
plaatsvinden tussen college enerzijds en gemeenteraad anderzijds. Het ministerie wil dit najaar starten met een pilot. Mede afhankelijk
van de resultaten van de pilot wordt besloten of en op welke wijze de rechtmatigheidsverantwoording wordt ingevoerd. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken betrekt de commissie BBV, de VNG, het IPO en de NBA in de nadere uitwerking van deze verplichting.
Om deze verplichting te kunnen invoeren moet de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO), de
Kadernota rechtmatigheid, etc. nog worden aangepast. Uitgaande van de invoeringsdatum 2021, betekent dit dat er nog ruim twee jaren
zijn om dit voor te bereiden. Dat betekent ook dat voor wat betreft de accountantscontrole de rechtmatigheidscontrole nog tenminste
voor de boekjaren 2019 en 2020 van toepassing is.
De wijziging in de verantwoordelijkheden ten aanzien van rechtmatigheid betekent niet dat er minder rechtmatigheidscontroles moeten
worden uitgevoerd, maar dat het college deze zelfstandig/intern moet inrichten, uitvoeren, controleren en rapporteren. In feite wordt de
verklaring van het college daarmee een zogenaamde In Control Statement (ICS) ten aanzien van rechtmatigheid. Als accountant toetsen wij
die werkzaamheden vervolgens, teneinde te kunnen controleren en verklaren dat de rechtmatigheidsverklaring van het college een
getrouw beeld geeft. Teneinde dit binnen de gemeente vorm te kunnen geven, kan qua interne beheersing het three lines of defence
model worden toegepast.
Three Lines of Defence-model
In de theorie van governance, bedrijfsvoering en risicomanagement wordt vaak het zogenaamde Three Lines of Defense-model (3LoD) als
referentie- en inrichtingsmodel gehanteerd. Dit referentiemodel is meer dan alleen een organisatiestructuur en het benoemen van rollen.
Het is een (internationaal gangbare) manier van (samen)werken en denken die kan bijdragen aan het versterken van de interne beheersing
en het managen van risico’s, inclusief het verlagen van de ‘cost of control’.
De huidige opzet van de 3LoD is in opzet aanwezig. Daarmee onderschrijven wij de gemaakte keuzes, waarbij wij een aantal afwegingen en
adviezen geven ten aanzien van de 3e lijn; de VIC. Vanzelfsprekend toetsen wij de structuur en taken niet specifiek, maar beoordelen wij
de ondersteunende processen en adviseren wij (vanuit onze natuurlijke adviesrol) over planning & control en risicomanagement.
Doormiddel van deze management letter beogen wij daarnaast op het niveau van processen en de jaarrekening een bijdrage te kunnen
leveren aan de optimalisering van de interne beheersing in alle drie de lijnen.
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5.1 Verbijzonderde interne controle (2/2)

BADO notitie
verbijzonderde interne
controle decentrale
overheid

23

Verbijzonderde Interne Controle
De afgelopen jaren is veel discussie geweest over de eisen die gesteld moeten worden aan de onafhankelijkheid, positie en kwaliteit van
de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en de wijze waarop accountants gebruik kunnen maken van de VIC. De commissie Bedrijfsvoering,
Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft op 14 februari 2019 de notitie De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheid
uitgebracht met als doel een handreiking te bieden aan decentrale overheden ten aanzien van de inrichting van de verbijzonderde interne
controle en de mogelijkheden voor de accountant om hiervan gebruik te kunnen maken.
Samenvattend worden in de notitie vier varianten beschreven:
1. de VIC als instrument om de aanlevering van stukken aan de accountant te verbeteren;
2. de VIC als onderdeel van het interne beheersingskader om toezicht te houden op de uitvoering van interne beheersingsmaatregelen;
3. de VIC als interne beheersingsmaatregel, waarop de accountant kan steunen bij zijn organisatiegerichte werkzaamheden;
4. de VIC als interne auditfunctie (IAF, zoals bedoeld in Standaard 610).

Ons beeld van de VIC

Ons beeld van de VIC
De VIC beoogt het vergroten van de transparantie met betrekking tot de wijze waarop haar bedrijfsvoering ingericht heeft. De VIC is
gericht op de werking van de financiële bedrijfsprocessen en heeft als primair doel vast te stellen of de administratieve organisatie en de
daarin vervatte maatregelen van interne controle voldoende waarborgen dat de financiële informatievoorziening juist en volledig is,
materieel niet afwijkt van de werkelijkheid en dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De VIC is gepositioneerd in het team Financiën. De VIC voert zijn onderzoeken onafhankelijk van het betreffende lijnmanagement uit op
basis een jaarlijks onderzoeksplan. Op basis van vooral wet- en regelgeving worden onderzoeken uitgevoerd in het kader van
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De geplande onderzoeken komen tot stand op basis van risico-inschatting, actualiteit
en bestuurlijke relevantie. In onze optiek komt de keuze van de geplande onderzoeken op een gedegen wijze tot stand, controleert de VIC
risicogericht en is de VIC gefocust op de belangrijkste onderdelen.

Variant: VIC als
onderdeel van het
interne
beheersingskader

De eisen die Standaard 610 stelt aan de externe accountant bij de beoordeling van de objectiviteit en competentie van de internal audit
functie zijn hoog. Volgens Standaard 610 moet de VIC voldoen aan het kwaliteitsniveau dat ook voor de controlerend accountants zelf
geldt. Wij concluderen dat het op dit moment niet realistisch is om te voldoen aan de eisen van de COS 610 c.q. dit op korte termijn ook
niet het streven is. Wel is de VIC reeds een belangrijk onderdeel van het interne beheersingskader om toezicht te houden op de uitvoering
van interne beheersingsmaatregelen; ofwel de tweede (voornoemde) variant.
Aanbevelingen
Wij constateren dat de VIC in de uitvoering van de werkzaamheden nu primair gericht is op het uitvoeren van de in het jaarplan
opgenomen (gegevensgerichte) testaantallen. In onze optiek kan de meerwaarde van de VIC voor de organisatie worden vergroot door ‘aan
de voorkant’ nog meer expliciet aandacht te geven aan de opzet en inrichting van de AO/IB per proces alsmede de advisering daaromtrent
(systeem-procesgericht).

DASHBOARD

AANDACHTSPUNTEN

SIGNIFICANTE PROCESSEN

IT-BEHEERSING

INTERNE CONTROLE

