
 

 

  

 

 

 

Rapport inzake overeengekomen specifieke 

werkzaamheden 'Reviews accountantscontrole 

SiSa 2021' 

  



 

 

 

 

Inlichtingen 

Auditdienst Rijk 

070-342 7700 

  

Colofon 

 

Titel Rapport inzake overeengekomen specifieke 

werkzaamheden 'Reviews accountantscontrole SiSa 

2021’ 

  

Uitgebracht aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

    

Datum 19 januari 2023 

    

Kenmerk 2023-0000012090 

    

Referentienummer 2022-BZK-003 

 

    

  



 

 

 

 

Inhoud 

 

1 Inleiding—4 
1.1 Context omtrent omvang SiSa review-werkzaamheden ADR 2021—4 
1.2 Doelstelling en overeengekomen specifieke werkzaamheden—4 
1.3 Afbakening object van onderzoek—5 

2 Bevindingen over reviews en specifieke regelingen—6 
2.1 Toename aantal specifieke uitkeringen—6 
2.2 Niet altijd rapportage over toereikendheid MenO beleid TOZO—6 
2.3 Controle specifieke uitkering exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden (H16) niet 

goed uit voeren vanwege ontoereikend controle-informatie.—6 
2.4 Bestedingsbegrip specifieke uitkeringen loopt uit elkaar bij C32 en C43—6 
2.5 Taken en verantwoordelijkheden in aanvraagprocedure niet altijd duidelijk bij C32—

7 
2.6 Uitvoering G2 en G4 door Gemeenschappelijke regelingen—7 

3 Bevindingen kwaliteitsborging—8 
3.1 Kwaliteitsmaatregelen bij de accountantsorganisaties—8 
3.2 Ontwikkelen/gebruiken werkprogramma—8 
3.3 SiSa-Coördinatoren—8 
3.4 SiSa-specialisten in het controleteam—8 
3.5 Verplichte vaktechnische consultatie bij specifieke SiSa-bevindingen—8 
3.6 Kwaliteitsbeoordeling voor afgifte verklaring gericht op SiSa—8 
3.7 Interne kwaliteitstoets na afgifte verklaring gericht op SiSa—9 
3.8 Opleidingen, nieuwsbrieven en presentaties binnen accountantsorganisatie—9 
3.9 Overige kwaliteit bevorderende maatregelen—9 

4 Verantwoording onderzoek—10 
4.1 Werkzaamheden en afbakening—10 
4.2 Selectie—10 
4.3 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging—11 
4.4 Referentiekader—11 
4.5 Verantwoordelijkheid gebruikers—11 
4.6 Verspreiding rapport—12 

5 Ondertekening—13 

6 Bijlage 1, in de reviews betrokken regelingen—14 
 



 

 

 

  4 van 15 | Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden 

'Reviews accountantscontrole SiSa 2021' 

1 Inleiding 

1.1 Context omtrent omvang SiSa review-werkzaamheden ADR 2021  

Single information, Single audit (SiSa) is de manier waarop medeoverheden 

(provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk 

verantwoording afleggen over de besteding van de aan hen verstrekte specifieke 

uitkeringen. De specifieke uitkeringen worden verantwoord in de SiSa-bijlage als 

onderdeel van de jaarrekening van de medeoverheid.  

 

De ministeries die SiSa-middelen verstrekken, maken bij de vaststelling van de 

specifieke uitkeringen gebruik van deze door accountants gecontroleerde SiSa-

bijlagen en de uitkomsten van de accountantscontrole die de accountants opnemen 

in de tabellen van fouten en onzekerheden. De controleverklaring van de 

accountants van de medeoverheden geeft zekerheid over de getrouwheid en de 

rechtmatigheid van de door de medeoverheden ingediende SiSa-verantwoordingen. 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een 

systeemverantwoordelijkheid voor de SiSa-controles. Uit hoofde van deze 

verantwoordelijkheid heeft het ministerie van BZK de Auditdienst Rijk (ADR) 

verzocht reviewwerkzaamheden uit te voeren op een deel van de 

accountantscontroles op de SiSa-bijlagen. Deze opdracht is vastgelegd in de 

opdrachtbevestiging Reviews accountantscontrole SiSa 2021 (21 september 2022, 

2022-0000233869). Dit document beschrijft de werkzaamheden die wij voor deze 

deelwaarneming hebben uitgevoerd.  

 

De SiSa-reviews worden uitgevoerd als sluitstuk van het MenO beleid van de 

betrokken ministeries. De reviews zijn een deelwaarneming waaruit de bevindingen 

kunnen worden betrokken bij de terugkoppeling van BZK naar de ministeries die 

specifieke uitkeringen verstrekken. Deze ministeries kunnen op basis van de 

bevindingen zelf conclusies trekken en eventueel maatregelen treffen richting de 

medeoverheden en accountants. 

 

1.2 Doelstelling en overeengekomen specifieke werkzaamheden 

Opdracht 

Wij hebben de opdracht van BZK een onderzoek uit te voeren naar de opzet en de 

uitvoering van de accountantscontrole betreffende de SiSa-bijlagen.  

De opdrachtgever was waarnemend Directeur-generaal DGOBDR. 

 

Doelstelling  
Het doel van deze opdracht is BZK met een rapport inzake overeengekomen 
specifieke werkzaamheden informatie te verstrekken die — samen met andere 
beschikbare informatie — als input kan worden gebruikt bij:  

• de invulling van de systeemverantwoordelijkheid door BZK inzake SiSa; 

• de terugkoppeling van BZK inzake de accountantscontrole naar de ministeries die 
specifieke uitkeringen hebben verstrekt, als sluitstuk van het MenO beleid.  

Een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is 
geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. Een opdracht tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden omvat niet het door de 
accountant verkrijgen van informatie met als doel, in welke vorm dan ook, een 

oordeel te geven of een assurance-conclusie te trekken. Het rapport bevat daarom 
geen samenvattende conclusie of eindoordeel over de SiSa-verantwoordingen of 

SiSa-systematiek.  



 

 

 

  5 van 15 | Rapport inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden 

'Reviews accountantscontrole SiSa 2021' 

Aan onze bevindingen mogen geen conclusies verbonden worden die verder reiken 
dan de door ons gereviewde controledossiers bij de door ons onderzochte 

accountantsorganisaties. 

Overeengekomen specifieke werkzaamheden  
De ADR heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
  

• 24 reviews op de controledossiers van accountants (met maximaal circa 5 

regelingen per review). Oorspronkelijk waren 25 reviews gepland. Door  

langdurige ziekte van een accountant, bleek in een laat stadium van de 

uitvoering van het onderzoek, dat deze review geen doorgang kon vinden. Op 

basis van eerder onderzoek bij dit kantoor in voorgaande jaren en de 

bevindingen bij de reeds uitgevoerde 24 reviews, is geconstateerd dat de 

resultaten van de 25ste review niet meer van invloed zouden zijn op het 

totaalbeeld. Daarom is mede vanwege het belang van een tijdige oplevering van 

deze rapportage en na overleg met de opdrachtgever, afgezien van de 

uitvoering van de 25ste review;  

• Informatie verzameld over de opzet en de werking van de 

kwaliteitsborgingssystemen van de accountants die SiSa-controles uitvoeren; 

• Rapporteren over de bevindingen uit de reviews en de opzet van het 

kwaliteitsborgingsysteem gericht op en beperkt tot Sisa regelingen, bij de  

gereviewde accountantsorganisaties.  

Wij hebben voor de door BZK geselecteerde regelingen onderzocht of de opzet en 

uitvoering van de accountantscontrole conform de beroepsstandaarden en de 

aanwijzingen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021 waren.  

BZK heeft de regelingen voor de reviews geselecteerd op basis van een 

gezamenlijke risicoanalyse met de betrokken departementen. BZK en ADR hebben 

in overleg bepaald welke controledossiers van accountants werden betrokken in de 
review.  
 

1.3 Afbakening object van onderzoek 

Geselecteerde controledossiers en geselecteerde regelingen  

Objecten van onderzoek zijn de voor een review geselecteerde controledossiers van 

accountants met betrekking tot de controle van door BZK geselecteerde SiSa-

regelingen.  

 

De rechtmatigheid van de besteding van de specifieke uitkeringen zelf is geen object 

van onderzoek bij de reviews. De ministeries kunnen daarvoor de afgegeven 

controleverklaringen van de accountants van de medeoverheden gebruiken.   

De aansluiting tussen de tabel zoals door het CBS ontvangen van de medeoverheid 

enerzijds en de tabel zoals vastgelegd in de gereviewde controledossiers van de 

accountant anderzijds valt wel binnen de scope van ons onderzoek. 

Informatie over de kwaliteitsborgingssystemen  
Object van onderzoek is de opzet van de kwaliteitsborgingssystemen bij de 

accountantsorganisaties die SiSa-bijlagen controleren. Wij hebben de informatie 

hierover opgevraagd middels standaard-vragenlijsten. Wij hebben de antwoorden in 

de ingevulde vragenlijsten bij de reviews besproken met de betrokken organisaties 

in relatie tot onze waarnemingen bij de voor een review geselecteerde 

controledossiers.  

 

In dit rapport beperken wij ons tot categorisering van de antwoorden en eventuele 

bevindingen over afwijkingen tussen de invulling van de vragenlijsten en 

vastleggingen in de gereviewde dossiers. 
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2 Bevindingen over reviews en specifieke 

regelingen 

2.1 Toename aantal specifieke uitkeringen 

Het aantal specifieke uitkeringen is afgelopen jaren significant toegenomen. Een 

algemeen geluid vanuit de gereviewde accountants is dat dit leidt tot steeds grotere 

druk en drukte. Zij geven aan dat ook de door hen gecontroleerde medeoverheden 

dit zo ervaren.  

  

2.2 Niet altijd rapportage over toereikendheid MenO beleid TOZO  
De nota verwachtingen accountantscontrole Sisa 2021 schrijft voor dat de 
accountants de toereikendheid van het MenO-beleid inzake de Tijdelijke 

ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) controleren en daarover 
rapporteren in hun verslag van bevindingen. Tijdens de review hebben wij (net als 
voorgaand jaar) vastgesteld dat een aantal accountants deze controle wel heeft 
uitgevoerd maar daarover niet heeft gerapporteerd. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde zelf ook vast dat deze rapportage in een 
aantal gevallen ontbrak. SZW bood de betrokken accountants aan om de rapportage 
op dit punt te herstellen. De betrokken accountants hebben hier gebruik van 

gemaakt. 

 

2.3 Controle specifieke uitkering exploitatietekorten ijsbanen en zwembaden 

(H16) niet goed uit voeren vanwege ontoereikende controle-informatie. 

Medeoverheden hadden in voorkomende gevallen de mogelijkheid om ijsbanen en 

zwembaden te compenseren voor exploitatietekorten als gevolg van de sluiting in 

verband met de lockdowns als gevolg van de COVID 19 crisis. Veel medeoverheden 

hebben hier gebruik van gemaakt. Vanwege diverse redenen blijkt het vaststellen 

van het exploitatietekort door medeoverheden in de praktijk lastig te zijn. De 

oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld dat ijsbanen en zwembaden (nog) geen eigen 

gecontroleerde jaarstukken beschikbaar hebben, of deel uitmaken van een groter 

complex, waarin de afzonderlijke exploitatie van de ijsbaan of het zwembad niet 

zichtbaar was.  

 

Enkele van de gereviewde accountants hebben niet gerapporteerd over het 

ontbreken van gevalideerde documentatie om de daadwerkelijke exploitatietekorten 

vast te stellen. Zij hebben hieraan ook geen conclusies verbonden voor hun  

oordeelsvorming. 

 

2.4 Bestedingsbegrip specifieke uitkeringen loopt uit elkaar bij C32 en C43 

Medeoverheden kunnen via de specifieke uitkering Ventilatie scholen (C32) aan 

scholen een subsidie geven om de ventilatie op scholen te verbeteren. Bij een 

review hebben wij vastgesteld dat deze subsidie bij aanvang van twee projecten is 

verstrekt en uitbetaald aan de betreffende scholen en als besteed is verantwoord in 

de SiSa-bijlage. De daadwerkelijke besteding door de realisatie van het project kan 

in voorkomende gevallen echter pas in 2022 plaats vinden. Dit gezien de datum van 

beschikken en uitbetalen. De gemeente kan door in de SiSa bijlage aan te geven dat 

het geen einddeclaratie betreft aangeven dat er nog een eindafrekening inclusief 

een eventuele terugvordering kan plaatsvinden. Dit laatste is in een aantal gevallen 

niet gebeurd. 

  

Medeoverheden kunnen via de Regeling reductie energieverbruik woningen (C43) 

subsidie verstrekken om bewoners te adviseren over minder energieverbruik. Het 

betreft een subsidie door de Rijksoverheid van honderd euro per woning.  
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De medeoverheden hebben deze subsidie vaak toegekend aan organisaties voor 

meerdere woningen. De subsidie werd dan toegekend en (vooraf) uitbetaald via een 

factuur van die organisaties voor alle woningen ineens.  

Op basis van te realiseren aantallen en datum van facturering lijken niet alle 

adviezen in 2021 te kunnen zijn verstrekt. Een deel van de prestatie en daarmee 

dat deel van de besteding is dan in 2022 gerealiseerd. Door in de SiSa-

verantwoording aan te geven dat het geen einddeclaratie betreft, kan worden 

aangegeven dat er nog een deel zou kunnen worden terug gevorderd op basis van 

geleverde prestaties. De regeling geeft echter niet aan op welke wijze dit zou 

kunnen plaats vinden. We hebben ook vastgesteld dat een accountant onterecht had 

aangegeven dat het een einddeclaratie betrof.  

 

Bij de regelingen C32 en C43 komt het dus voor dat de medeoverheden het gehele 

toegezegde bedrag volgens de regeling toekennen en betaalbaar stellen aan 

gesubsidieerden zonder voorwaarden tot terugbetaling bij het niet (volledig) 

realiseren van de prestatie. Op grond van de regelingen is de medeoverheid zelf wel 

verplicht tot terugbetaling bij niet (volledig) realiseren van de prestatie. Hierdoor 

lopen het bestedingsbegrip vanuit de regeling en vanuit de toekenning door de 

medeoverheid uit elkaar. 

 

Deze problematiek is in voorkomende gevallen niet door de accountants 

geadresseerd. 

 

2.5 Taken en verantwoordelijkheden in aanvraagprocedure niet altijd duidelijk 

bij C32 

Bij de regeling C32 dient de gemeente de aanvraag voor subsidie in bij RVO. Voor 

de hoogte van de toe te kennen subsidie is onder andere het leerlingenaantal van de 

betreffende scholen bepalend. Het komt voor dat gemeenten en accountants 

veronderstellen dat deze parameter bij de toetsing van de aanvraag door RVO wordt 

gecontroleerd en schenken hier daarom geen aandacht aan bij de controle van de 

bestedingen op deze regeling.  

 

2.6 Controle G2 en G4 bij Gemeenschappelijke regelingen door zelfde 

accountant als accountant van de betrokken gemeente(n)  

Gemeenten maken veelal gebruik van Gemeenschappelijke regelingen voor de 
uitvoering van de participatiewet (G2) en de TOZO-regeling (G4). De betrokken 
accountants van de gemeenten geven dan auditinstructies aan de accountants van 
de gemeenschappelijke regelingen. De auditinstructies omvatten met name de te 

hanteren materialiteit voor de betrokken gemeenten en de te controleren specifieke 
uitkeringen. Het komt ook voor dat het betrokken kantoor zowel de gemeenten als 
de gemeenschappelijke regeling controleert. Veelal zien we in die gevallen dat de 
accountant ook dan auditinstructies naar zichzelf of collega’s stuurt, zodat in beide 

dossiers een complete audittrail zichtbaar is. In één geval hebben we dit niet 
aangetroffen.   
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3 Bevindingen kwaliteitsborging 

3.1 Kwaliteitsmaatregelen bij de accountantsorganisaties 

In 2021 hebben 19 accountantsorganisaties SiSa-controles uitgevoerd. Wij hebben 

bij de bij SiSa-controles betrokken accountantsorganisaties onze vragenlijst 

kwaliteitsborging uitgezet. Binnen deze accountantsorganisaties zijn diverse 

kwaliteitsmaatregelen toegepast. Deze maatregelen worden in dit hoofdstuk verder 

toegelicht.  

 

3.2 Ontwikkelen/gebruiken werkprogramma 

De accountantsorganisaties hanteren centraal ontwikkelde en/of bijgestelde 

werkprogramma’s voor de SiSa-controles, veelal ook met templates per SiSa-

regeling. Deze worden jaarlijks geactualiseerd en aangevuld op basis van nieuwe, of 

gewijzigde regelgeving. Hiermee wordt in opzet beoogd te borgen dat door 

controleteams de specifieke aspecten voor SiSa-controles worden meegenomen. De 

meeste accountantsorganisaties hanteren gedetailleerde vragenlijsten voor SiSa-

regelingen die al enige jaren bestaan en/of voor SiSa-regelingen met omvangrijke 

bestedingen. 

 

3.3 SiSa-Coördinatoren 

De accountantsorganisaties kennen in alle gevallen SiSa-coördinatoren, experts of 

specialisten op SiSa-gebied die voor de organisatie beschikbaar zijn om de 

controleteams te ondersteunen bij de controle van de SiSa-bijlagen. 

 

3.4 SiSa-specialisten in het controleteam 

Bij de meeste accountantsorganisaties met meerdere SiSa-klanten worden op SiSa-

gebied gespecialiseerde teams of teams met daarin SiSa-deskundigheid ingezet. 

Ook komt het voor dat SiSa-specialisten worden ingezet om meerdere 

controleteams te ondersteunen.  

 

3.5 Verplichte vaktechnische consultatie bij specifieke SiSa-bevindingen 

De accountantsorganisaties geven aan regels te kennen voor (verplichte) 

vaktechnische consultatie wanneer sprake is van twijfel over mogelijk verplichte 

rapportering van bevindingen, of wanneer sprake is van bevindingen die mogelijk 

leiden tot een ander dan een goedkeurend oordeel bij de te certificeren 

verantwoording. Dit zijn geen regels die specifiek voor SiSa-bevindingen gelden. 

 

3.6 Kwaliteitsbeoordeling voor afgifte verklaring gericht op SiSa  

De accountantsorganisaties kennen regels voor het uitvoeren van 

kwaliteitsbeoordeling voorafgaand aan het afgeven van een controleverklaring. Die 

regels hebben niet specifiek betrekking op SiSa, maar in voorkomend geval worden 

de SiSa-werkzaamheden wel in de kwaliteitsbeoordeling betrokken. Veel genoemde 

criteria voor kwaliteitsbeoordeling zijn: eerste controle bij een nieuwe controleklant, 

een andere dan goedkeurende controleverklaring, of de omvang van de declaratie 

voor de controle. Accountantsorganisaties met een kleiner aantal controleklanten 

maken veelal gebruik van extern ingehuurde specialisten voor het uitvoeren van 

kwaliteitsbeoordelingen. 
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3.7 Interne kwaliteitstoets na afgifte verklaring gericht op SiSa  

De meeste accountantsorganisaties voeren in het kader van de kwaliteitsbewaking 

achteraf interne kwaliteitstoetsen (IKT) uit op reeds afgeronde controledossiers. 

Deze dossiers worden op basis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie 

geselecteerd op basis van selectieregels (bijvoorbeeld op basis van risico-inschatting 

voor soorten controles, of roulerend over partners). In voorkomend geval maken 

ook de controlewerkzaamheden gericht op de SiSa-bijlage hier onderdeel van uit, 

maar dat is op zich geen criterium voor de selectie. Enkele accountantsorganisaties 

geven aan geen IKT achteraf toe te passen, bijvoorbeeld omdat dat zij bij elk 

controledossier een verplichte kwaliteitsbeoordeling vooraf kennen. 

 

3.8 Opleidingen, nieuwsbrieven en presentaties binnen accountantsorganisatie  

De accountantsorganisaties geven aan interne opleidingen over de controle van de 

SiSa-bijlage te verzorgen en/of specifieke briefings en nieuwsbrieven gewijd aan de 

ontwikkelingen op het gebied van SiSa om kennis te delen. Daarbij is ook 

aangegeven dat specifiek aandacht wordt besteed aan nieuwe Sisa-regelingen.  

De accountantsorganisaties met een beperkt aantal medeoverheden vullen dit in 

door frequente interactie tussen medewerkers die betrokken zijn bij SiSa-controles. 

 

3.9 Overige kwaliteit bevorderende maatregelen 

De meeste accountantsorganisaties maken gebruik van standaard lijsten van voor 

de controle door de klant op te leveren documentatie, of maken hierover vooraf 

afspraken met de klant. Enkele kantoren zijn gespecialiseerd in de markt voor 

medeoverheden. Andere maatregelen zijn kwaliteitskaders, handboeken, 

kennisdeling. 
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4 Verantwoording onderzoek 

4.1 Werkzaamheden en afbakening 

De voor de reviews geselecteerde controledossiers met de daarin opgenomen 

vastleggingen van de controlewerkzaamheden door de accountant vormden het 

object van onderzoek in samenhang met de kwaliteitsbewaking rondom die 

controledossiers. Onze opdracht beperkte zich tot de door de 

accountantsorganisaties uitgevoerde controlewerkzaamheden in het kader van de 

SiSa-bijlage.  

 

De werkstappen voor ons onderzoek bestonden uit:  

• inventariseren van SiSa-klantenbestanden 2021 van accountantsorganisaties;  

• inventariseren van de bestedingen op alle SiSa-regelingen met als doel na te 

gaan of in 2021 bestedingen van meer dan € 125.000 op niveau van individuele 

medeoverheid te verwachten zijn; 

• afstemmen met BZK over (de door BZK verzamelde) risico-inschattingen op 

regelingsniveau opgesteld door de betrokken ministeries zelf;  

• afstemmen met de ADR-collega’s belast met de jaarrekeningcontrole van de 

subsidieverstrekkende departementen over hun risico-inschattingen en 

aandachtspunten voor de selectie en uitvoering van de reviews;  

• maken van een voorstel voor de selectie van te reviewen controledossiers 

verspreid over de accountantsorganisaties en hun SiSa-klanten met daarin een 

zo breed mogelijke dekking van regelingen met hoge en minder hoge risico-

inschattingen waarop bestedingen van meer dan € 125.000 voorkomen;  

• afstemmen van deze selectie met BZK ter besluitvorming door BZK;  

• inventariseren van de opzet van de kwaliteitsborgingsystemen van de 

geselecteerde accountantsorganisaties;  

• 24 reviews uitvoeren op de geselecteerde controledossiers voor de besteding 

van circa maximaal 5 verschillende specifieke uitkeringen;  

• afstemmen van de bevindingen met de accountantsorganisaties; 

• rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden aan BZK.  

 

 

4.2 Selectie  

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden door middel van een accountants-

organisatiegewijze aanpak, waarbij in de eerste plaats inzicht is verkregen in de 

accountantsorganisaties die medeoverheden controleren. Door BZK is een selectie 

gemaakt van 28 in de review te betrekken SiSa-regelingen. Vervolgens is een 

combinatie gezocht van accountantsorganisatie en door hen gecontroleerde 

verantwoordingen van medeoverheden waarmee de geselecteerd regelingen met 

bestedingen van meer dan € 125.000 door 1 of meer medeoverheden konden 

worden geraakt. Met name het inventariseren van bestedingen per geselecteerde 

regeling op het niveau van medeoverheden was erg bewerkelijk.  

 

De verantwoordingen van medeoverheden vallen niet in de scope van ons 

onderzoek, omdat dit geen verantwoordingen aan het Rijk betreffen. Bij elke review 

is ernaar gestreefd om de meest omvangrijke bestedingen op de geselecteerde 

regelingen te raken om een zo groot mogelijke dekking van SiSa-regelingen binnen 

de 25 geplande reviews te bereiken. Dit met een maximum van circa 5 per review. 

Een overzicht van de in het onderzoek betrokken regelingen is opgenomen in  

bijlage 1. 
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4.3 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten 

van overeengekomen specifieke werkzaamheden. Bij het uitvoeren van deze 

opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) en 

hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants in acht genomen. 

 

Deze opdracht is geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. De 

opdracht omvat niet het door de accountant verkrijgen van informatie met als doel, 
in welke vorm dan ook, een oordeel te geven of een assurance-conclusie te trekken. 
Het rapport bevat daarom geen samenvattende conclusie of eindoordeel. 

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening 

van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van 

kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke 

kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht. 

4.4 Referentiekader  

Het referentiekader bestaat uit het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten 

en provincies (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), 

en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole SiSa 2021. In deze nota wordt de 

wet- en regelgeving genoemd die voor de accountant relevant is. Daarnaast is de 

accountant gehouden aan de regelgeving omtrent accountancy zoals opgesteld door 

de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Voor 

reviewers van de ADR is hetzelfde referentiekader van toepassing. 

 

We hebben de reviewwerkzaamheden uitgevoerd aan de hand van een uniforme 

checklist. Wij hebben onderzocht of uit de controledossiers van de geselecteerde 

accountantsorganisaties blijkt dat zij de algemene uitgangspunten volgens het 

referentiekader en de specifieke voorwaarden volgens de regelingen in de aanpak 

en de uitvoering van hun controles hebben verwerkt. We hebben onze bevindingen 

per review voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de betreffende 

accountantsorganisaties. 

 

4.5 Verantwoordelijkheid gebruikers 

Het bepalen van de toereikendheid en de geschiktheid van de in deze opdracht 

verrichte werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze 

rapportage ten behoeve van wie deze werkzaamheden zijn overeengekomen. Wij 

doen geen uitspraak over wat de bevindingen betekenen voor de verantwoordingen 

van de SiSa-middelen die bij de 24 uitgevoerde reviews in beeld waren, noch voor 

het totaal van alle SiSa-middelen waarover de ontvangers over 2021 

verantwoording hebben afgelegd. De gebruikers van deze rapportage zullen hierover 

een eigen afweging moeten maken waarbij gebruik gemaakt kan worden van dit 

rapport van overeengekomen specifieke werkzaamheden en andere bij de 

gebruikers beschikbare informatie. 

  

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden 

zouden hebben verricht zoals een controle-, beoordelings- of andere assurance-

opdracht, wij wellicht andere onderwerpen zouden hebben geconstateerd die voor 

rapportering in aanmerking zouden komen. 
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4.6 Verspreiding rapport 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 

de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. De 

opdrachtgever is Directeur-generaal DGOBDR. De opdrachtgever is eigenaar van dit 

rapport. 

 

Bij de overeengekomen specifieke werkzaamheden is rekening gehouden met de 

verwachtingen van de beoogde gebruikers. Conform afspraak zal opdrachtgever 

BZK, mede namens Financiën, het rapport delen met de andere belanghebbenden 

binnen het Rijk, te weten de ministeries van EZK, FIN, IenW, JenV, LNV, OCW, SZW 

en VWS.  

 

Voor openbaarmaking door het opdracht gevende ministerie van door de ADR aan 

dit ministerie uitgebrachte rapporten gelden de voorschriften uit de Wet open 

overheid. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht van door de 

ADR uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer. 

 

Dit rapport is met zorgvuldigheid en deskundigheid opgesteld waarbij rekening is 

gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Echter kan niet 

gegarandeerd worden dat hier geen onduidelijkheden in staan voor een niet-

beoogde gebruiker. In dat geval dient de niet-beoogde gebruiker contact op te 

nemen met de eigenaar van dit rapport. 
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5 Ondertekening 

Den Haag, 19 januari 2023 

 

 

 

Projectleider 

Auditdienst Rijk 
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6 Bijlage 1, in de reviews betrokken regelingen 

1. A5 Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van 

radicalisering, extremisme en terrorisme 

2. A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en 

handhaving 

3. B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden 

toeslagenproblematiek 

4. C13 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk 

vastgoed 

5. C30 Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde 

6. C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen 

7. C43 Regeling reductie energiegebruik woningen 

8. C47 Volkshuisvesting 

9. D13 Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing' 

10. D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde 

onderwijsvertragingen 

11. E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 

12. E52 Beschikbaarheidsvergoeding 2 

13. E56 Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik 

verkeersinfrastructuur 2021 

14. E72 Incidentele specifieke uitkering Transfercapaciteit station Nijmegen 

Heyendaal 

15. F2 Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie) 

16. F14 Regeling specifieke uitkering MIT 2021 

17. F18 MKB-programma Groningen 

18. G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeentedeel 2021 

19. G2B Idem, uitvoering door openbaar lichaam 

20. G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

_gemeentedeel 2021 

21. G4B Idem, uitvoering door openbaar lichaam 

22. H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport 

23. H15 Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute 

jeugd-ggz capaciteit 

24. H16 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden 

25. L1 Jong Leren Eten-uitkeringen 

26. L2 Regio deal Rotterdam Zuid 

27. L8 Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 

28. L16 Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma 

Natuur 
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