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Verslag van bevindingen 2019 

Geacht bestuur, 

 

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2019 voor de Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk (verder: Ferm Werk) 

uitgevoerd. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen en aanbevelingen en is bestemd voor het bestuur van  

Ferm Werk. Graag lichten wij onze rapportage nader toe. 

 

Hoogachtend, 

 

Publiek Belang Accountants B.V. 

  

 

 

drs. M.E. Dubbelman RA 

Bijlagen: één 

cc: directeur gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
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Inleiding  Met de opdrachtbevestiging van 24 juli 2019 hebben wij opdracht gekregen voor de jaarrekeningcontrole 2019 van 
Ferm Werk. U ontvangt onze controleverklaring bij uw jaarrekening 2019 afzonderlijk. Dit verslag bevat onder meer 
onze bevindingen over: 

• De inrichting van uw financiële beheer en financiële organisatie: maken deze een getrouwe en rechtmatige 
verantwoording mogelijk? 

• (Eventuele) onrechtmatigheden in de jaarrekening. 

• Aandachtspunten en adviezen voor uw bestuur vanuit onze controle. 

Voor rapportering van bevindingen heeft uw bestuur geen ondergrens bepaald. Wij rapporteren de bevindingen die wij 
voor u relevant vinden. 

 

In het kort  • Het jaarrekeningproces is vertraagd, omdat de interne beheersing van Ferm Werk rondom het 
jaarrekeningproces nog niet op alle vlakken voldeed. Zonder maatregelen is het risico op herhaling in 2020 
groot. 
 

• De complexe systematiek van kostenverdeling is foutgevoelig en arbeidsintensief. Wij adviseren om de 
kostenverdeling sterk te vereenvoudigen. 
 

• De prettige samenwerking met uw medewerkers maakt dat de controle ondanks vertraging en extra 
inspanningen goed verliep. 
 

• De effecten die voortvloeien uit Corona beïnvloeden uw activiteiten in 2020 en verder. Verstrekkingen in het 
kader van noodmaatregelen kunnen invloed hebben op de controleerbaarheid en rechtmatigheid van uw 
financiële transacties in 2020. 

Onze conclusie  Wat gaat goed? 

• Met compacte en leesbare jaarstukken geeft Ferm Werk goed inzicht in de bereikte resultaten. De jaarrekening 
voldoet aan verslaggevingsregels. 

• De verbijzonderde interne controle van de inkomensverstrekkingen kent aandachtspunten voor tijdigheid, 
nauwkeurigheid en documentatie, maar de uitkomsten van de steekproeven wijzen niet op materiële 
onrechtmatigheden.  

• De afdeling Inkomen heeft in juni 2020 risicoanalyses en procesbeschrijvingen gemaakt, die de interne 
beheersing zullen verstevigen. Ferm Werk neemt stappen om de interne controle opnieuw in te richten. 
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Wat vraagt uw aandacht? 

• De jaarrekening en het dossier met onderbouwingen van jaarrekeningposten waren niet klaar bij de start van 
de controle op 6 maart 2020. Door grote inspanningen van uw medewerkers en met externe hulp zijn 
uiteindelijk op 22 mei de laatste stukken aan ons opgeleverd. Herinrichting van taken is nodig om vertraging in 
2020 te voorkomen.   

• Ferm Werk ziet bewust af van functiescheiding in een belangrijk deel van het proces van aanvragen en 
toekennen van een inkomensverstrekking. Stevigere compenserende maatregelen kunnen risico’s voor 
onjuiste verstrekkingen afdekken. 

• Maak frauderisicobeheersing en -preventie zichtbaar onderdeel van uw interne beheersing. 

• Verkrijg van de gemeente Woerden zekerheid over de betrouwbaarheid van uw IT-omgeving.  

 

Jaarrekeningproces  Uw jaarrekeningproces is niet volgens planning verlopen. Bij de start van de jaarrekeningcontrole was de jaarrekening niet 
controlegereed en waren belangrijke onderdelen van het jaarrekeningdossier nog niet beschikbaar. Ferm Werk heeft in de 
periode tot 22 mei samen met externe hulp alsnog de benodigde onderbouwingen van jaarrekeningposten en de 
jaarrekening gemaakt. Wij hebben de stukken in onze controle betrokken, tussen werkzaamheden voor andere 
jaarrekeningcontroles door.  

Het risico is groot dat zonder maatregelen ook het jaarrekeningtraject 2020 vertraagt. Dit kan worden voorkomen door: 

• Herinrichten van de taken rondom het opstellen van planning- en controldocumenten zoals de begroting, de 
kwartaalrapportages en de jaarstukken. 

• Vereenvoudigen van de administratie 

• Herzien en vereenvoudigen van de kostenverdeelsystematiek 

Ondanks de lange doorlooptijd van het jaarrekeningtraject 2019 en de extra inspanningen van uw en onze medewerkers, 
kijken wij terug op een prettige samenwerking, die ertoe leidt dat uw algemeen bestuur de jaarrekening alsnog op tijd kan 
vaststellen. 

Interne beheersing  Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie hebben wij een bredere blik op uw interne beheersing dan alleen het 
jaarrekeningproces. In dat kader doen wij aanbevelingen voor de interne beheersing van Ferm Werk. Een effectievere 
interne beheersing draagt bij aan het realiseren van uw strategische doelen. Ook maakt het tijdiger bijsturen mogelijk omdat 
eventuele afwijkingen sneller worden gesignaleerd. Daarnaast leidt een betere interne beheersing tot minder intensieve 
(systeemgerichte) controles en kunnen uw medewerkers minder steekproefposten controleren dan nu het geval is. 

Op 25 oktober 2019 hebben wij onze managementletter uitgebracht. De belangrijkste conclusie was dat Ferm Werk veel 
investeert in de verbijzonderde interne controle, maar dat de interne beheersing beter kan. In de laatste paragraaf van dit 
verslag van bevindingen 2019 informeren wij u in detail over de opvolging van eerdere aanbevelingen. 
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De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

• Ferm Werk heeft sinds eind 2019 goede voortgang geboekt bij het maken van risicoanalyses en het beschrijven 
van de processen van de afdeling Inkomen. 
  

• De verbijzonderde interne controle op het juist en rechtmatig uitvoeren van de Participatiewet is complex en 
veelomvattend. Diverse relevante (deel)processen zijn niet in de verbijzonderde interne controle betrokken. Wij 
hebben samen met uw medewerkers aanvullende controles gedaan om de betreffende werkprocessen alsnog te 
controleren. Wij hebben uw controller en het hoofd van de afdeling geïnformeerd over de mogelijkheden om de 
kwaliteit van de verbijzonderde interne controle verder te verstevigen. 
 

• In 2020 worden eerste stappen gezet om de administratie in Exact te vereenvoudigen. 

Wij adviseren om onze aanbevelingen die zijn opgenomen in de laatste paragraaf van dit verslag te verwerken in een plan 
van aanpak en om uw directie en bestuur periodiek te laten informeren over de voortgang van de verbeteringen. 

IT-omgeving  IT-beheersmaatregelen 
De uitkeringsadministratie van Ferm Werk is in belangrijke mate IT gedreven. Wij zijn vorig jaar nagegaan of de IT-
omgeving van Ferm Werk, die wordt verzorgd door de gemeente Woerden, zo is ingericht en beveiligd dat in continuïteit de 
betrouwbaarheid van informatie in de administratie van Ferm Werk is gewaarborgd. Dit is ook van belang omdat Ferm Werk 
beschikt over veel privacy gevoelige informatie. 

Door omstandigheden waarop Ferm Werk geen invloed heeft, kan de gemeente Woerden geen zekerheid bieden dat de 
algemene IT-beheersmaatregelen goed zijn opgezet en werken. Hierdoor loopt Ferm Werk beveiligings- en 
continuïteitsrisico’s.  

Uw verbijzonderde interne controle en onze externe controle hebben al rekening gehouden met het risico dat onvoldoende 
zekerheid kon worden geboden over de IT-omgeving van de gemeente. Daarom zijn de controles volledig gegevensgericht 
uitgevoerd, zonder te steunen op IT-maatregelen. 

Wij adviseren u om de gemeente Woerden te vragen zo spoedig mogelijk een ISAE 3402 type II rapportage aan Ferm Werk 
te verstrekken. Dergelijke rapportages zijn het product van een gestandaardiseerd onderzoek naar de betrouwbaarheid van 
de IT-omgeving van (IT-)serviceorganisaties. 

Rechtmatigheid  Begrotingsrechtmatigheid 
Het systeem van budgetbeheer en -bewaking met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur 
van budgetoverschrijdingen, heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het bestuur. Op 
grond van de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV zijn overschrijdingen van de begrote lasten op 
programmaniveau onrechtmatig. In enkele specifiek omschreven gevallen kan een overschrijding van de begroting invloed 
hebben op de strekking van de controleverklaring.  
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Mede om die reden adviseren wij om de begroting tussentijds aan te passen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. 
Met het oog op de omstandigheden die zijn gerelateerd aan Corona en de daarmee samenhangende hogere lasten en 
nieuwe regelingen, wint dit advies aan belang. 

In de jaarrekening 2019 van GR Ferm Werk is sprake van een begrotingsoverschrijdingen van € 693.000 op het 
programma Aanvullende dienstverlening. De met deze lasten samenhangende baten zijn met een vergelijkbaar bedrag 
hoger dan begroot. Daarom heeft de begrotingsoverschrijding geen invloed op ons oordeel over de jaarrekening. Overigens 
zijn ook de kosten van overhead overschreden met € 282.000. De totale lasten van Ferm Werk over 2019 zijn niet hoger 
dan begroot.  

Begrotingsafwijkingen die in formele zin onrechtmatig zijn maar niet meetellen voor het oordeel over de rechtmatigheid van 
de accountant moeten worden opgenomen in ons verslag. Het Algemeen bestuur moet deze afwijkingen bij het vaststellen 
van de jaarrekening expliciet autoriseren. 

Vanaf 2021 is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording 
Met ingang van 2021 dient het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Inmiddels is door de 
Commissie BBV een modelrechtmatigheidsverantwoording gepubliceerd. De standaardtekst zal door gemeenschappelijke 
regelingen opgenomen moeten worden in de jaarrekening, op het moment dat de wetgeving is aangepast. Uw organisatie 
moet een proces inrichten waarbij de directie zelf tot een oordeel kan komen over de financiële rechtmatigheid van 
transacties. 

Dit betekent dat: 

• Het Algemeen bestuur een normenkader vaststelt. 

• Het Dagelijks bestuur toetst aan het normenkader. 

• Het Dagelijks bestuur de rechtmatigheidsfouten en eventuele onzekerheden rapporteert in het jaarrekening. 

• De accountant de rechtmatigheidsverantwoording betrekt bij het accountantsoordeel over het getrouwe beeld van 
de jaarrekening 

• Het Algemeen bestuur met het Dagelijks bestuur spreekt over de bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid.  

De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft op 20 maart 2020 een notitie geschreven, 
waarin de gevolgen voor de accountantscontrole en de interne beheersing en interne controle bij decentrale overheden op 
hoofdlijnen worden geschetst. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar deze notitie. 

Door deze verandering raden wij aan om uw interne regelgeving te actualiseren en na te gaan of bepalingen nog relevant 
zijn, doublures op te lossen en bepalingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit vereenvoudigt de (interne) 
controle op rechtmatigheid en verkleint het risico op afwijkingen. 
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Onze risicoanalyse 
en 
controlewerkzaam-
heden 

 
 
De controlestandaarden schrijven voor dat wij u informeren over de belangrijkste risico’s die wij bij onze controle 
onderkennen. Onze controle heeft zich gericht op de betrouwbaarheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van baten, 
lasten en balansmutaties. Naast gebruikelijke controlerisico’s, zoals de volledigheid van opbrengsten, de juistheid van 
kosten en het voldoen aan verslaggevingsregels, geven wij in het bijzonder aandacht aan de risico’s die samenhangen met 
doorbreking van functiescheiding door de leiding. 

Onze risicoanalyse 
Vanuit deze risicoanalyse heeft onze controle zich in het bijzonder gericht op: 

• Rechtmatigheid van de aanbestedingen 

• Juistheid van inkopen en personele lasten 

• Volledigheid van de baten 

• Doorbreking van interne beheersing door het management 

• Voldoen aan de verslaggevingsregels van het BBV 

• Juistheid van de WNT-verantwoording 

Onze controlewerkzaamheden met betrekking tot fraude 
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude berust bij de directie en het bestuur. Het is 
onze verantwoordelijkheid om onze controle te plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de 
jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu worden veroorzaakt door fraude of door fouten. 

Omdat onze controle niet bestond uit een uitvoerige controle van alle transacties, die nodig zou zijn om fouten of fraude aan 
het licht te brengen, kan het zijn dat bij onze controlewerkzaamheden geen materiële fraude is geconstateerd. Al wordt door 
effectieve interne beheersingsmaatregelen de kans dat fouten of fraude voorkomen en onopgemerkt blijven, kleiner, die 
mogelijkheid wordt niet uitgesloten. Daarom kunnen wij niet garanderen dat eventuele fouten of fraude worden ontdekt. 

Tegen de achtergrond van het frauderisico werden controlewerkzaamheden uitgevoerd 
Onze werkzaamheden betreffen onder meer besprekingen met het bestuur, de directie, de controller en medewerkers van 
de administratie over de interne beheersingsmaatregelen, managementschattingen, bijzondere transacties buiten de 
normale gang van zaken, de Wet Normering Topinkomens en memoriaal boekingen. 

Op basis van onze frauderisicobeoordeling hebben wij de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd: 

• Het bespreken van de fraude-risicoanalyse met bestuur en directie. 

• Het bevragen van medewerkers naar frauderisicofactoren en de ‘tone at the top’. 

• Het evalueren van de organisatie- en governance structuur, de interne beheermaatregelen, de informatiesystemen 
en cultuur en gedrag in relatie tot fraude. 

• Het aanbrengen van onvoorspelbaarheid in onze controlewerkzaamheden. 

• Het evalueren van de rationaliteit van belangrijke ongebruikelijke transacties en het beoordelen van schattingen. 

• Het beoordelen van opzet, bestaan en werking van het aanbestedingsbeleid boven de Europese 
aanbestedingsgrens en het steekproefsgewijs vaststellen dat aan de verantwoorde bedragen geleverde prestaties 
ten grondslag liggen. 

• Het beoordelen van de aard van journaalposten en overige aanpassingen in de administratie. 
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• Het zorgen voor een professioneel kritische instelling van ons team. 

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2019 zijn geen aanwijzingen voor fraude gesignaleerd. 

Frauderisicoanalyse  

 

 Ferm Werk heeft in 2017 een frauderisicoanalyse opgesteld. De frauderisicoanalyse geeft inzicht in de mogelijke 
frauderisico’s voor Ferm Werk en benoemt de beheersmaatregelen die de gevolgen van frauderisico’s zoveel mogelijk 
moeten beperken. Wij geven in overweging om de frauderisicoanalyse uit te breiden met frauderisico’s op het gebieden van 
Inkomensverstrekkingen en cybercrime, mede in relatie tot de privacy gevoelige informatie waarover Ferm Werk beschikt. 

Ook raden wij aan om in 2020 de frauderisicoanalyse en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen een meer zichtbaar 
onderdeel te maken van uw interne beheersing en de frauderisicoanalyse geregeld te agenderen in directie- en 
bestuursvergaderingen. 

SiSa  Met de SiSa-bijlage legt u verantwoording af over de besteding van de middelen die u ontvangt van de gemeente. Wij 
hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2019. Op grond van 
het Besluit accountantscontrole decentrale overheden rapporteren wij over resterende fouten en onzekerheden van de 
specifieke uitkeringen die in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met onderstaande tabel, die wij ook moeten 
opnemen als geen fouten of onzekerheden resteren. 

 

 

 

Nummer en specifieke uitkering 
Fout of 
onzekerheid 

Financiële 
omvang in euro’s 

Toelichting 
fout/onzekerheid 

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 deel openbaar 
lichaam 2019 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

G3B Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende zelfstandigen) deel openbaar lichaam 
2019 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tijdbesteding 

 

 Eén van de maatregelen van onze beroepsgroep voor verdere verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole is 
dat de accountant aan het toezichthoudend orgaan van de gecontroleerde rechtspersoon rapporteert hoeveel uren hij 
verwacht te besteden en daadwerkelijk heeft besteed aan de uitvoering van de jaarrekeningcontrole. In overeenstemming 
met deze maatregel hebben wij onderstaand de geraamde tijdbesteding weergegeven ten opzichte van de werkelijke 
tijdbesteding. 

 

 

 

 

 

Functieniveau Begrote uren Werkelijk bestede uren 

Eindverantwoordelijk accountant 92 120 

2e accountant 86 114 

Overige medewerkers 280 322 

Totaal 458 556 
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Opvolging 
aanbevelingen 2018 

 
 
Aanbevelingen uit 2018 

 
Status 

 
Beoordeling follow-up 
 

Risicoanalyse en keycontrols bedrijfsprocessen 
Ferm Werk beschikt over beschrijvingen van de belangrijkste bedrijfsprocessen, zoals inkopen, 
betalen, personele kosten en financial reporting. De beschrijvingen zijn van enkele jaren 
geleden, waardoor de procesbeschrijvingen verouderd zijn. Wij adviseren: 

• de procesbeschrijvingen te baseren op een risicoanalyse per proces 

• de interne beheersmaatregelen (keycontrols) te beschrijven die de risico’s afdekken 
en de administratieve vastleggingen te beschrijven. 

• de geactualiseerde procesbeschrijvingen vast te stellen in uw directieteam 

• de geactualiseerde beschrijvingen te communiceren met uw medewerkers. 

 

 

Open 

Risicoanalyse en keycontrols processen afdeling Inkomen  
Ferm Werk voert voor de deelnemende gemeenten processen uit op het gebied van 
Inkomensvoorziening, Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie. De procesbeschrijvingen 
van de afdeling Inkomen dekken de verschillende deelprocessen rondom aanvraag, toekenning 
en beëindiging van uitkeringsstromen onvoldoende af. Ook beschikt Ferm Werk nog niet over 
beschrijvingen van de processen van Begeleide Participatie en Arbeidsparticipatie, zoals 
Detacheringsbanen en Garantiebanen. Wij adviseren om voor deze processen op basis van 
risicoanalyse keycontrols te definiëren en de processen te beschrijven, waaronder de 
administratieve verwerking. 
 

 

De processen van de 
Inkomensvoorziening zijn 
beschreven. De processen 
van Begeleide Participatie 
en Arbeidsparticipatie zijn 
nog niet beschreven. 
 
Een controleplan met 
werkprogramma’s voor de 
verbijzonderde interne 
controle moet nog worden 
opgesteld. 
     

Ontbreken van functiescheiding bij aanvraag uitkering  
Indien geen signalen aanwezig zijn die een mogelijk verhoogd risico veronderstellen, dan kent 
de poortconsulent toe zonder tussenkomst van een tweede functionaris. Wij adviseren u om de 
wenselijkheid hiervan na te gaan. Om risico’s te beperken en om een systeemgerichte 
controleaanpak mogelijk te maken, adviseren wij om de interne controle in het aanvraagproces 
te verstevigen, bijvoorbeeld door een tweede medewerker toekenningsbeschikkingen te laten 
beoordelen en autoriseren. Ook andere maatregelen zijn denkbaar.   
 

 

Open 

Afdeling Inkomen 
De effectiviteit van de verbijzonderde interne controle kan toenemen door: 

1. alle relevante (deel)processen in de interne controle te betrekken 
2. de verbijzonderde interne controlebevindingen systematisch te analyseren, schriftelijk 

te rapporteren en te bespreken in directie en het dagelijks bestuur.  
3. de kwaliteitsmedewerkers doen een steekproef op alle besluiten. De steekproefmassa 

bevat ook de besluiten die zij zelf al uit hoofde van hun rol bij de ‘niet-zelfbeslissers’ 
hebben genomen. Dit is een vorm van zelfcontrole. 

 

 

Open   

Bevoegdheid verstrekken uitkeringen 
Medewerkers die nog niet zijn geautoriseerd om zelfstandig beslissingen te mogen nemen, 
hebben hiertoe in de uitkeringsadministratie wel de mogelijkheid. Ons is aangegeven dat het op  
 

 

Open 
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werkprocesniveau niet mogelijk is om deze bevoegdheden in te regelen. Wij adviseren te laten 
onderzoeken hoe de bevoegdheden van deze medewerkers beperkt kunnen worden. 
 

Kostenverdeling 
De systematiek van kostenverdeling is complex. De kostenverdeling is in spreadsheets 
uitgewerkt, maar het blijft minder inzichtelijk hoe de systematiek is opgebouwd en functioneert. 
Wij adviseren u de kostenverdeelsystematiek sterk te vereenvoudigen. Dit vermindert de kans 
op fouten en verkleint de administratieve last. Daarnaast is de kostenverdeling voor 
verslaggevingsdoeleinden onnodig, maar mogelijk voor interne kostentoerekeningsdoeleinden 
wel wenselijk.  
 

 

Open 

IT-omgeving 
De gemeente Woerden is uw serviceorganisatie voor automatiseringsomgeving. De gemeente 
Woerden kan niet aantonen dat de IT-omgeving zo is ingericht en beveiligd dat in continuïteit 
de betrouwbaarheid van informatie in de administratie van Ferm Werk is gewaarborgd. 
Hierdoor heeft Ferm Werk geen zekerheid over de goede opzet en werking van algemene IT-
beheersmaatregelen. 
 

 

Ferm Werk heeft in het 
najaar van 2019 met de 
gemeente Woerden 
afspraken gemaakt over 
het verkrijgen van een 
ISAE 3402. 
 

Testgegevens 
Privacy regels bepalen dat testgegevens worden geanonimiseerd. Ferm Werk gebruikt 
productiegegevens in de test- en acceptatieomgevingen. Dat is een overtreding van de AVG. 
Wij adviseren Ferm Werk een beleidsstuk te maken dat het testen en accepteren van niet-
geanonimiseerde productiegegevens onder voorwaarden toestaat. Daarbij kunt u denken aan 
bepalingen dat alleen medewerkers testen en accepteren die zelf ook toegang hebben tot de 
productiegegevens. Ook kunt u denken aan ingeregeld toezicht en aan een goede isolatie van 
de omgevingen. 
 

 

Open 

Actualiseren van interne regelgeving 
De controle op de rechtmatigheid wordt vanaf 2021 de verantwoordelijkheid van uw bestuur. 
Door deze verandering raden wij aan om uw interne regelgeving te actualiseren en na te gaan 
of bepalingen nog relevant zijn, doublures op te lossen en bepalingen met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Dit vereenvoudigt de (interne) controle op rechtmatigheid en 
verkleint het risico op afwijkingen. 
 

 

Ferm Werk zou voor de 
jaarrekeningcontrole een 
toetsingskader maken voor 
de negen verordeningen 
die onderdeel zijn van het 
Normenkader 
rechtmatigheid, zoals de 
Verordening 
declaratieregeling 
maatschappelijke 
participatie voor minima en 
de Verordening individuele 
inkomenstoeslag. Dit is nog 
niet gebeurd. 

Integraal intern controleplan 
In het licht van het voorgaande punt adviseren wij om een integraal controleplan te schrijven 
waarin financiële- en rechtmatigheidsrisico’s richtinggevend zijn voor de te toetsen 
beheersmaatregelen en de daarmee samenhangende gegevensgerichte controles. Een 
dergelijk controleplan omvat de bedrijfsprocessen én de processen van de afdeling Inkomen. 
 

 

Open 
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Frauderisicoanalyse 
In 2017 is de frauderisicoanalyse geactualiseerd. Deze staat ter bespreking op de agenda van 
de auditcommissie. Wij raden u aan de frauderisicoanalyse na de bespreking met de 
auditcommissie verder in uw organisatie in te bedden, zodat deze ook een belangrijk onderdeel 
vormt van uw stelsel van risicomanagement. 
 

 

De frauderisicoanalyse is 
besproken in de 
auditcommissie, maar is 
nog geen onderdeel van 
uw risicomanagement. 

Rekeningcourantovereenkomst 
GR Ferm Werk en Ferm Werk NV hebben een rekeningcourantverhouding. Hieraan ligt geen 
overeenkomst ten grondslag. Wij adviseren om een rekeningcourantovereenkomst op te 
stellen, met daarin onder meer afspraken over limieten, terugbetaling en rente.  
 

 

Open 

Cybersecurity 
De interne analyse van de risico’s rond cybersecurity ontbreekt. Uw organisatie loopt hiermee 
het risico dat de interne beheersing kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. U geeft 
aan dat u de risico’s verbonden aan cyber en de bescherming van persoonsgegevens 
meeneemt in het proces van risicomanagement. Wij adviseren u aan de hand van een 
risicomatrix inzichtelijk te maken welke risico’s u loopt en welke interne beheersmaatregelen u 
hierop inregelt, en deze risico’s in te bedden in uw integrale stelsel van risicomanagement. 
 

 

Open 

 



 

Op alle opdrachten verricht door Publiek Belang Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing welke bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Publiek 
Belang Accountants is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 67229328. 

Lid van Coöperatie  
De Maatschappelijke Accountants 

Bijlage 1: De opdracht die u ons heeft verstrekt 
In het kader van de overeenkomst tussen Ferm Werk en Publiek Belang Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge 
afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging heeft uw bestuur ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de 
jaarrekening. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de 
risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole. 

Gezamenlijke risicoanalyse als basis 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeenschappelijke regeling (verder GR) mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een 
gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw organisatie en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van 
gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere 
controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico’s 
op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten. 

Interim-controle 

Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter 
dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Wij onderzoeken tijdens de 
interim-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een 
managementletter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. 

Volledigheidshalve merken wij op dat onze analyse en evaluatie is uitgevoerd in het kader van de door u verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing. 

Hierdoor is onze analyse en evaluatie beperkter dan dat deze zou zijn geweest in het kader van een opdracht tot het geven van een oordeel over de opzet, het bestaan, de 
effectiviteit en de efficiency van de interne beheersing als geheel en bestrijkt daarom niet noodzakelijkerwijze alle in de interne organisatie vervatte tekortkomingen. 

Jaarrekeningcontrole 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw 
beeld geeft en of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in uw controleprotocol. Ook stellen wij vast dat de posten in de 
jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden of 
onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de door het bestuur vastgestelde materialiteitsgrenzen.  

Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen rapporteren wij fouten en 
onzekerheden die de vastgestelde rapportagetolerantie overschrijden en overige bijzonderheden die naar onze mening van belang zijn om aan uw bestuur te rapporteren. 

 


