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Aanleiding opdracht

1.1 Algemeen
SiSa (Single information, Single audit) betekent eenmalige informatieverstrekking,
eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden
(provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk
verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. Alle specifieke
uitkeringen worden verantwoord in de SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt
van de jaarrekening van de medeoverheid.

De accountant van de decentrale overheid geeft in he_t kader van de
jaarrekeningcontrole, een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de
besteding van de in de SISA-bijlage verantwoorde specifieke uitkeringen. Hierdoor
kan de minister die de specifieke uitkering heeft verstrekt, onder meer beoordelen of
de besteding overeenkomstig het beoogde doel heeft plaatsgevonden en tevens of de
besteding rechtmatig was.

Het financiële belang en het aantal regelingen per ministerie zijn als volgt schematisch
weer te geven:

SZW 5.776,5 2

l&M 895,1 13

OCW 452,3 3

V&J 177,4 2

VWS 47,0 2

EZ 37,0 2

Totaal 7.386 24

Bron: OSU 2017 (9 november 2016): overzicht van de specifieke uitkeringen per
ministerie in 2016

De Auditdienst Rijk (ADR) wordt jaarlijks gevraagd onderzoek te doen naar de
kwaliteit van de accountantscontrole SiSa. Opdrachtgever is Mr. drs. R.R. ter Kuile,
directeur Bestuur, Financiën en Regio. Dit onderzoek ondersteunt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in zijn systeemverantwoordelijkheid
inzake SiSa en dient als onderbouwing voor het advies van BZK over het al dan niet
of gedeeltelijk gebruiken van de SiSa- verantwoordingsdocumenten door de
ontvangende ministeries bij de vaststelling van de specifieke uitkeringen.

1.2 Doelstelling
De SiSa werkzaamheden voor het controlejaar 2017 worden uitgevoerd door de ADR
in opdracht van BZK. Doel van de opdracht is:

• BZK te ondersteunen in zijn systeemverantwoordelijkheid inzake SiSa;
• BZK te ondersteunen bij de advisering van de ontvangende ministeries over

het al dan niet of gedeeltelijk gebruik maken van de SiSa
verantwoordingsdocumenten bij de vaststelling van de specifieke uitkeringen.
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L3 Onderzoeksvragen
1. Inventariseer nieuwe accountantsorganisaties, neem contact op met deze

accoritantrganisaties en v c ‘rragenjl kwaliteitborgirj
Sia in te “uien;

2. UpdaL ue v-anIijst kwaliteitsborging per accountantsornisaL....
2017 SiSa-klariten heeft;

3. Neem kennis van de uitkomsten van de interne reviews die de
accountantsorganisaties op basis van het eigen kwaliteitsborgingsysteem
heeft uitgevoerd en analyseer deze;

4. Voer minimaal vijf reviews uit op basis van een risicoanalyse, bijvoorbeeld
bij een nieuwe toetreder;

5. Rapporteer over de uitgevoerde werkzaamheden aan BZK.
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2 Impact ontoereikende accountantscontrole
SiSa- systematiek

Steunen op SiSa-systematiek
Bij 3 van de 6 accountantscontroles is een ontoereikend oordeel geconstateerd voor
het jaar 2017. Gezien de geringe impact van de ontoereikende oordelen adviseert de
ADR om voor het verantwoordingsjaar 2017 te steunen op de SiSa-systematiek. De
ministeries kunnen gebruik maken van de aangeleverde SiSa-bijlagen, die zijn
voorzien van een controleverklaring en een rapport van bevindingen.

Ontoereikend oordeel
Over verantwoordingsjaar 2017 hebben we bij 6 controledossiers onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van de accountantscontrole. We hebben 2 gemeenschappelijke
regelingen, 3 gemeenten en 1 provincie geselecteerd, waarvan twee controles zijn
uitgevoerd door 2 grote kantoren1,2 controles door middelgrote kantoren2en 2 door
relatief kleine accountantskantoren3.1 kantoor geeft dit jaar voor het eerst een
controleverklaring af bij een gemeente met SiSa-verantwoording. We constateren bij
3 van de 6 reviews dat de accountantscontrole voor zover relevant voor de SiSa
bijlage in eerste instantie ontoereikend is geweest. In 2 van de 3 gevallen gaat het
om het toepassen van het verkeerde verslaggevingsstelsel4,in 1 geval betreft een
incidentele fout doordat in de laatste versie van de jaarrekening de verkeerde SiSa
bijlage is bijgevoegd. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten uit 6
controledossiers.

Klein

jaarrekening

Ontoereikend,

kasstelsel in

plaats van baten

lastenstelsel

onvoldoende tot

uitdrukking

gekomen in

accountantscontr

01e

Geen

Geen

Aandachtspunten Inzake

Opdrachtgerichte

kwaliteitsbeoordeling en

evaluatie steunen op

werk van andere

accountant

Onzorgvuldigheid in

uitsturen auditinstructies

in verband met steunen

op werk van andere

accountant

1 Grote kantoren zijn een van de kantoren uit de big four, namelijk EY, Deloitte, PWC en KPMG
2 Middelgrote kantoren zijn de zogenaamde next five, namelijk BDO, Flynth, Accon avm, Baker Tilly Berk en

Mazars
3 Relatief kleine kantoren zijn kantoren met een kleinere totale omzet, dan de ‘big four’ en de ‘next five’ kennen.
4 Toepassen kasstelsel in plaats van het stelsel van baten en lasten

2.1

2.2

Provincie } Middeigroot Toereikend

Groot Toereikend

Middeigroot Ontoereikend,

vanwege

incidentele fout

verkeerde 515a

bijlage in finale

versie

KI&ne gemeente
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Groot Toereikend Geen

intoerikend, Gecn

kaseIseI in

plaats van baten

lastenstelsel.

onvoldoende tot

uitdrukking

gekomen in

accountantscontr

01e

2.3 Impact beperkt
In 1 geval hebben we een ontoereikend oordeel gegeven, omdat in de finale versie
een verkeerde SiSa bijlage is bijgevoegd. Het verschil van EUR 211.648 in de
specifieke uitkering D9 onderwijsachterstandenbeleid is groter dan de
rapporteringstolerantie en had gerapporteerd moeten worden. Kennelijk is deze fout
in de laatste versie van de jaarrekening in de afsluitende cijferbeoordeling over het
hoofd gezien. Het kantoor heeft naar aanleiding van deze constatering de gemeente
gevraagd om alsnog de juiste SiSa bijlage toe te voegen aan de jaarrekening en deze
bij het CBS te deponeren. Tevens zijn 8 andere controledossiers van het kantoor op
dezelfde vestiging onderzocht of hier wel de gecontroleerde SiSa bijlage in de finale
versie is overgenomen, waardoor we op basis van onze werkzaamheden constateren
dat deze fout niet structureel is. De impact op het SiSa stelsel als geheel is daarom
beperkt.

We adviseren om deze bevinding, net als voorgaande jaren, via dit onderzoeksrapport
te delen met de betrokken accountantskantoren.

In 2 gevallen heeft de accountant onvoldoende tot uitdrukking gebracht dat de
gemeenschappelijke regeling voor specifieke uitkeringen G2 Participatiewet en G3
Bijstandsverlening het kasstelsel heeft toegepast in plaats van het baten- en
lastenstelsel. De impact is beperkt, omdat dit alleen een verschil in timing betreft en
het gebaseerd op onze werkzaamheden niet om een structurele fout gaat. Zie verder
hoofdstuk 4.

Wij adviseren BZK om de eventuele verschillen als gevolg van kasstelsel in plaats van
baten- en lastenstelsel voor het jaar 2017 te accepteren, aangezien het alleen impact
heeft op de timing van de verantwoorde kosten. Voor het jaar 2018 adviseren we
BZK om t.a.v. de in dit onderzoek geselecteerde gemeente en de gemeenschappelijke
regeling duidelijk te maken dat zij conform het stelsel van baten- en lasten dienen te
verantwoorden, zoals is bedoeld conform BADO5, BBV6 en nota verwachtingen
accountantscontrole. Daarnaast adviseren we om via BZK een brief uit te laten gaan
richting alle gemeenschappelijke regelingen, die een SiSa verantwoording uitbrengen
om er, naar aanleiding van dit onderzoeksrapport, nogmaals op te wijzen dat voor de
SiSa bijlage volgens baten- en lasten verantwoord moet worden.

5 Besluit accountantscontrole decentrale overheden
6 Besluit begroting en verantwoording
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3 Ontoereikend oordeel vanwege fout in de
verantwoording

31 D9 Onderwijsachterstandenbeleid verkeerd verantwoord
In de SiSa verantwoording 2017 worden t.a.v. de regeling D9
onderwijsachterstandenbeleid ten onrechte de cijfers gepresenteerd, die gaan
over het verantwoord ingsjaar 2016. Dit leidt tot een controleverschil van
211.648 euro. Deze fout betekent dat de afsluitende cijferbeoordeling niet
effectief is geweest. Wij constateren dat de controlewerkzaamheden wel zijn
verricht op de verantwoording 2017.

3.2 Onderbouwing ontoereikend oordeel
Deze constatering leidt tot een ontoereikend oordeel, vanwege de
rapporteringstolerantie van EUR 125.000, zoals genoemd in de nota verwachtingen
accou ntantscontrole

3.3 Aanvullend onderzoek
Het kantoor heeft naar aanleiding van deze constatering de gemeente gevraagd om
alsnog de juiste SiSa bijlage toe te voegen aan de jaarrekening en deze bij het CBS
te deponeren. Tevens zijn 8 andere controledossiers van het kantoor op dezelfde
vestiging onderzocht of hier wel de gecontroleerde SiSa bijlage in de finale versie is
overgenomen. Deze 8 controledossiers zijn door ons beoordeeld en we kunnen
bevestigen dat deze dossiers t.a.v. bovengenoemd punt wel op orde waren. De
impact op het SiSa stelsel als geheel is naar onze inschatting beperkt.
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4 Ontoereikend oordeel vanwege toepassen
verkcord versiagjevingssteIsel

In 2 gevallen heeft de accountant in de accountantscontrole onvoldoende tot
uitdrukking gebracht dat de gemeenschappelijke regelingen G2 Participatiewet en G3
Bijstandsverlening het kasstelsel heeft toegepast in plaats van baten- en lastenstelsel.

4.1 Ontoereikend oordeel accounta ntscontrole gemeente
De accountant van de gemeenschappelijk regeling heeft de verantwoording
gecontroleerd op kasbasis en in het oordeel verklaard dat de verantwoording conform
het BADO7 en de nota verwachtingen accountantscontrole is opgesteld en daarmee
impliciet verklaard dat conform baten- en lastenstelsel de verantwoording is
opgesteld. Het feit dat de afwijking wordt genoemd onder kop ‘beperking
verspreidingskring is misplaatst, aangezien deze afwijking, indien materieel, onder de
kop ‘oordeel’ thuis zou moeten horen en het de strekking van het oordeel zou
beïnvloeden. Het verschil tussen baten- en lasten en kasstelsel is volgens de
accountant in jaarrekeningverband niet materieel, maar heeft dit over
verantwoordingsjaar niet gekwantificeerd. Het feit dat de accountant deze
kwantitatieve analyse in 2015 wel heeft uitgevoerd en toen concludeerde dat het
verschil kleiner was dan EUR 100.000 vinden wij niet voldoende onderbouwing voor
de accountantscontrole over verantwoordingsjaar 2017.

4.2 Ontoereikend oordeel accounta ntscontrole gemeente
De accountant van de gemeente heeft in het dossier geen adequate reactie gegeven
op het feit dat de accountant van de gemeenschappelijke regeling heeft
geconstateerd dat op kasbasis is verantwoord. De accountant van de gemeente
geeft aan dat het verschil tussen kasstelsel en baten- en lasten niet materieel is,
maar heeft dit over verantwoordingsjaar 2017 niet zichtbaar gekwantificeerd.
Aansluiting van de SiSa bijlage met de gecontroleerde financiële administratie van
de betreffende gemeente is wat ons betreft niet voldoende om aan te tonen dat
SiSa-bijlage op basis van baten/lastenstelsel is opgesteld.
Nb. De SiSa bijlage van de gemeente sluit aan op de SiSa bijlage van de GR, die
volgens de accountant van de GR voor wat betreft G2 is opgesteld op kasbasis.

4.3 Onderbouwing ontoereikend oordeel
Aangezien in beide gevallen de accountant het verschil tussen baten- en lasten
ten tijde van de accountantscontrole niet zichtbaar heeft gekwantificeerd,
beoordelen we accountantscontrole voor zover verband houdend met de SiSa
bijlage als ontoereikend

4.4 Aanvullend onderzoek
Aanvullend hebben we voor de twee accountants van de twee andere gemeenten, die
ook gebruik maken van deze GR onderzocht hoe zij zijn omgegaan met het feit dat
door de GR op kasbasis is verantwoord. Schematisch kunnen we dat als volgt
weergeven.

7
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Accountant 8

Gemeente X opesteld conforri
baten- en laefl - Verschil
volgens accountant niet

materieel (<1251<) maar niet
geduld in dossier
(=ontoereikend)

Accountant 8

Gemeente Yopgesteld conform
- batenen Iasts erschlI

vfgèns accounknt j1t
materieel (<1251<) meer niet

geduld in dossier
(=ontoereikend)

Accountant A

Gemeenschappelijke
regeling 62

participatiewet en 6
bijstandsverlening

(=ontoereikend)

opgesteld volgens
kasstelsel

1
1

Accountant C

Gemeente Z opgesteld conforfll
baten en lasten- Accountant C

Correctie door gemeente
vanwege kas naar baten en
lasten 6701< (62) en 40K(G3)

Toelichting schema
Accountant B is controlerend accountant bij gemeente X en gemeente Y, waarbij
gemeente X onderdeel uitmaakt van onze review. Voor gemeente Y geldt dezelfde
constatering als bij gemeente X. Ook hier is het verschil volgens de accountant niet
materieel, maar is voor het verantwoordingsjaar 2017 niet gekwantificeerd.
Aangezien de casus bij de controle van gemeente Y vergelijkbaar is met de controle
van gemeente X, zijn we hier niet dieper op ingegaan. Bij de andere accountant C
(groot kantoor) bij een grote gemeente is wel geconstateerd dat voor regeling G2 en
G3 door de GR het kasstelsel is toegepast. Uit het controledossier blijkt dat accountant
C heeft gesignaleerd dat de accountant van de GR bij verspreidingskring heeft gemeld
dat bij G2 het kasstelsel is toegepast, zoals conform COS 600 verwacht mag worden.
Op initiatief van de accountant is het verschil tussen kasstelsel en baten- en
lastenstelsel gekwantificeerd, namelijk voor G2 participatiewet is het verschil 669.966
euro en voor G3 bijstandsverlening 40.079 euro. Dit is door de gemeente Z aangepast
in de SiSa bijlage van de gemeente.

Het geheel overziend schatten we op basis van de gesprekken met de controlerend
accountant A en B in dat de impact van een eventueel verschil tussen kasstelsel en
baten/lastenstelsel voor gemeente A en gemeente B niet over miljoenenomvang gaat.
We baseren ons op:

- Een kwantitatieve analyse van accountant A, die dateert van 2015. Het
verschil was toen kleiner dan 100.000. Kritische noot: had dit dan ook voor
het verantwoordingsjaar 2017 gedaan of maak inzichtelijk dat de situatie niet
anders is geworden.

- Accountant B geeft aan dat op basis van de gecontroleerde financiële
administratie van gemeente A en B duidelijk wordt dat wel baten- en lasten
is toegepast. Kritische noot: Dit is dan weer niet te rijmen met het (1) feit dat
accountant A beweerd dat gemeenschappelijke regeling G2 volgens kasstelsel
is opgesteld en dat de SISA bijlage van de Gemeenschappelijke regeling
aansluit met de SiSa bijlage van de gemeente en (2) dat accountant C ook
inderdaad een correctie laat doorvoeren vanwege een verschil, die groter is
dan de rapporteringstolerantie.
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4.5 Maximale impact timing issue
Gesteld dat het verschil wel boven de rapporteringstolerantie van 125K zou gaan voor
gemeente ,\ en gemeente dan zou ht ve Leri._ stelsel all een verschil
in timing ontstaan over de verantwoording van de kosten. Namelijk in jaar 2fl 7 of in
jaar L018. H.L :cgt niet iets over of het geld wordt besteed aan het doe VaÏI de
gemeenschappelijke regeling. Uit onze onderzoekswerkzaamheden van dit jaar en
afgelopen jaren hebben we geen indicatie dat het geld niet aan cle juiste doelen wordt
besteed. Het blijft dus beperkt tot een timingsissue. Het verantwoorden op basis van
kasbasis is voor zover wij kunnen overzien niet structureel, aangezien we dit bij de
andere GR’s die we dit jaar en voorgaande jaren hebben onderzocht niet hebben
aangetroffen dat op de SiSa-bijlage op kasbasis wordt verantwoord.
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5 Aandachtpunten

Onderstaande aandachtspunten zijn niet doorslaggevend geweest voor een
ontoereikend oordeel wat betreft de SiSa-bijlage, maar wel belangrijk genoeg om als
aandachtspunt naar voren te brengen.

5.1 Uitvoering Onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling (OKB) niet dynamisch
en reactie onvoldoende vastgelegd
De OKB heeft bij 1 review niet plaats gevonden tijdens de interim controle, waardoor
de gehele OKB per jaareinde is uitgevoerd. Hierdoor is geen sprake van een
dynamische OKB. Daarnaast zijn de bevindingen die uit de OKB naar voren gekomen
zijn op onderdelen onvoldoende zichtbaar afgewerkt door de verantwoordelijke
accountant.

5.2 Controleaanpak en evaluatie controlewerkzaamheden accountant
gemeenschappelijke regeling onvoldoende zichtbaar in dossier
Uit 1 review blijkt dat de controleaanpak met de accountant van de
Gemeenschappelijke regeling onvoldoende zichtbaar zijn vastgelegd. Daarnaast zijn
onvoldoende sporen in het dossier zichtbaar van de evaluatie van de bevindingen.

5.3 Auditinstructie werkzaamheden andere accountant niet uitgestuurd
Hoewel de definitieve auditinstructie tijdens de review aan de ADR is verstrekt, bleek
bij 1 review later dat er geen instructie is uitgegaan namens de accountant van de
gemeente naar de controlerend accountant van de Gemeenschappelijke Regeling
(GR).
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6 Kwaliteitssysteem

Kwaliteitsmaatregelen kantoren
Wij hebben bij 19 kantoren de vragenlijst kwaliteitsborging opgevraagd. Net als
voorgaande jaren zijn diverse kwaliteitsmaatregelen toegepast. Deze worden in dit
hoofdstuk verder toegelicht. Situatieafhankelijk worden kwaliteitsmaatregelen met
meer of minder diepgang toegepast. Bijvoorbeeld: bij een kleine klantenkring loont
het niet de moeite een uitgebreid gestandaardiseerde vragenlijst te ontwikkelen
voor de controle van de SiSa bijlage, zoals bij een aantal kantoren met SiSa
klanten wel gebruikelijk is. Overigens zien we dat bij de kantoren met weinig SiSa
klanten soms wel zwaar wordt ingezet op kwaliteitsmaatregelen. Dit kunnen we
verklaren omdat dezelfde vaktechnische kennis en kwaliteitsmaatregelen van
grote kantoren, die SiSa klanten afstoten, wordt overgeheveld naar kleine
kantoren door accountants die voor zichzelf beginnen.

We constateren dat de ontoereikende oordelen zich vooral voordoen bij de
kantoren waar we geen opvallende zware inzet op de kwaliteitsmaatregelen
constateren.

Gebaseerd op onze bevindingen zien we geen verband tussen het aantal
ontoereikende oordelen en de kantoren ingedeeld naar de omvang van het aantal
SiSa-klanten.

4 18%

10 33 8’/o 5

19 400 100% 9 3

In dit hoofdstuk gaan we in op de kwaliteitsmaatregelen van de 19
accountantskantoren, waarvan we vragenlijsten hebben ontvangen t.a.v. getroffen
kwaliteitsmaatregelen

6.1

In de onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan opgenomen.

5 295>30 gemeente?

provincieklanten

< 30 en > iO

gemeentef

provincieklanten

< 10 gemeente?

provincieklanten

Totaal

740/0

72

1

8 Op en van de genoemde aspecten van kwaliteitsmaatregelen meer diepgang
9 Gebaseerd op verantwoordingsjaar 2016/2017
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6.2 Ontwikkelen/gebruiken werkprogramma
Bij de kantoren, die een werkprogramma specifiek voor de SiSa-controle maken,
worden de controleteams ondersteund om invulling te geven aan de vaktechnische
vereisten (NVCOS) en de specifieke voorschriften voor SiSa (Nota verwachtingen
accountantscontrole 2017). Vanuit een centrale stafafdeling wordt het template
ontwikkeld, waarbij ieder jaar de laatste wijzigingen worden meegenomen. Hiermee
is in opzet voldaan aan de eis dat de specifieke aspecten ten aanzien van SiSa door
het controleteam in voldoende mate worden meegenomen in de reguliere
jaarrekeningcontrole. Bij 8 van de 19 accountantskantoren zien we dat een
behoorlijke investering is gedaan in de mate van detail van de vragenlijst. Bij de
andere 11 accountantskantoren zijn de werkprogramma’s minder gedetailleerd en
wordt meer verwezen naar wet- en regelgeving.

6.3 SiSa- Coördinatoren
Kantoren maken gebruik van SiSa-coördinatoren, zodat de controle van de SiSa
bijlage meer aandacht krijgt dan alleen via ‘papier’. Binnen het kantoor zijn experts
benoemd die voor de Organisatie beschikbaar zijn om de controleteams te
ondersteunen bij de controle van de SiSa-bijlage. Deze coördinatoren zijn
beschikbaar voor procedurele vragen, maar ook om te sparren over het verrichten
van de juiste inhoudelijke controle. Bij 5 van 19 accountantskantoren constateren we
dat zwaar ingezet wordt op de SiSa coördinatie vanuit de centrale vaktechnische
afdeling vaktechniek of door zware SiSa ervaring in het controleteam. Bij de andere
14 accountantskantoren is de SiSa coördinatie minder zwaar aangezet en maakt deze
onderdeel uit van een groter geheel van de coördinatie accountantscontrole publieke
sector.

6.4 SiSa-Specialisten in het controleteam
De meeste kantoren beschikken over SiSa specialisten. Gezien de specifieke wet- en
regelgeving die van toepassing is voor de SiSa-bijlage worden SiSa-specialisten
ingezet om meerdere controleteams te laten ondersteunen. Gezien de specifieke wet
en regelgeving kan het efficiënt zijn om SiSa-specialisten bij meerdere ‘SiSa-klanten’
in te zetten om alleen de SiSa-bijlage te controleren. Bij 2 van de 19
accountantskantoren zien we dat specifieke SiSa specialisten worden ingezet.

6.5 Verplichte vaktechnische consultatie bij specifieke SiSa-bevindingen
De regelgeving omtrent de SiSa-systematiek, met de verantwoording in de SiSa
bijlage als sluitstuk, is heel specifiek waarmee het risico op een verkeerde
interpretatie van de SiSa-systematiek aanwezig is. Een verplichte vaktechnische
consultatie helpt bij het voorkomen van een onjuiste interpretatie met een incorrecte
conclusie als gevolg. Bij 2 van de 19 accountantskantoren wordt specifiek genoemd
dat consultatie noodzakelijk is wanneer t.a.v. SiSa rapportagewaardige bevindingen
aan de orde zijn.

6.6 Review voor afgifte verklaring gericht op SiSa
Onafhankelijke collega’s doen een review op de SiSa-controlewerkzaamheden in de
controledossiers voorafgaand aan de afgifte van de controleverklaring (inclusief
rapport van bevindingen). Dit wordt ook wel de opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordeling (OKB), genoemd. Sommige kantoren doen dit integraal, andere
kantoren doen dit in beperkte mate (omvang en/of risicoprofiel SiSa-klant). Bij 1
kantoor is de OKB-er vrij om te besluiten om de SiSa-bijlage in de review te
betrekken. Een verplichte SiSa review (integraal dan wel in beperkte mate) van de
SiSa bijlage helpt bij de objectieve evaluatie van de significante oordeelsvormingen
van het opdrachtteam en de conclusies die zijn getrokken bij het formuleren van de
controleverklaring. Bij 3 van de 19 accountantscontroles wordt SiSa als specifiek
onderdeel van de review voor afgifte verklaring genoemd. Bij de andere kantoren
maakt dit onderdeel uit van de OKB, waar de SiSa- controle ook onderdeel van
uitmaakt.
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6.7 Review na afgifte verklaring gericht op SiSa
Een verplichte SiSa review (integraal dan wel in beperkte mate) van de SiSa bijlage

bij de iectiev evLatie •n de significant uo1’iûrminqeii n h@
opdrachttern en de conriusies die zijn getrokken bij het formuleren van de
controle1klaring. fntoren doen deze review achteraf integraal, ere kanLÜrn

doen dit in beperkte mate (omvang en/of risicoprofiel SiSa-klant). Bij geen van de
kantoren is een review achteraf specifiek toegewijd aan de controle van de SiSa
bijlage. Deze reviews achteraf zijn over het algemeen minder intensief.

6.8 Opleidingen, nieuwsbrieven en presentaties binnen kantoor
Kantoren geven intern opleidingen over de controle van de SiSa-bijlage. Bij sommige
kantoren gebeurt dat op het niveau van manager tot assistent. Daarnaast worden
binnen de meeste kantoren specifieke briefings en nieuwsbrieven gewijd aan de
ontwikkelingen op het gebied van SiSa.

Kantoren met een beperkt aantal medeoverheden als klant zien minder
mogelijkheden om bovenstaande kwaliteitsmaatregelen toe te passen.

6.9 Prepared bij dient
Bij 4 van de 19 accountantskantoren wordt de PBC (Prepared by Cliënt) genoemd
als hulpmiddel waar specifiek SiSa aan de orde komt.
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7 Nieuwe toetreders

1. Nieuwe toetreders

In 2017 zien we 6 nieuwe accountantskantoren, die in 2017 voor het eerst een
gemeente controleren. Van alle nieuwe toetreders hebben we een uitvraag gedaan
naar de kwaliteitsmaatregelen en een telefonische kennismaking gehad. Het valt
op dat in een aantal gevallen de kennis en kunde van kantoren met in het verleden
veel gemeenteklanten over gaat naar de nieuwkomers, door accountants die van
grote accountantskantoren overstappen naar kleine accountantskantoren.

Kantoor Aantal Aantal Toename
gemeenten gemeenten (Afname)
en en
provincies provincies
2016 2017

Deloitte 92 75 -17
BTB 80 87 7
EY 73 36 -37
BDO 61 66 5
PwC 32 31 -1
Hofsteenge Zeeman 22 28 6
Groep
IPA/ACON 14 17 3
Mazars 9 14 5
Vallei accountants 5 0 -5
RSM 4 5 1
Verstegen Accountants 4 7 3
Stolwijk Kelderman 3 4 1
KPMG 1 0 -1
ACAM 1 1 0
Auditdienst Den Haag 1 1 0
KSG-accountants 0 2 2
Astrium 0 13 13

Q concepts 0 1 1
Eshuis 0 2 2
Publieke sector 0 5 5
accountants
Crowe Horwarth 0 5 5
Foed erer
Totaal 402 400 -2

We constateren op basis van 6 onderzochte controledossiers, dat 1 van de 3
ontoereikende oordelen betrekking heeft op een nieuwe toetreder. De andere 2
ontoereikende oordelen zijn bij twee accountantskantoren die al een aantal jaar
ervaring hebben met SiSa klanten.
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8 Verantwoording onderzoek

8.1 Aanleiding
De Auditdienst Rijk (ADR) wordt jaarlijks gevraagd onderzoek te doen naar de
kwaliteit van de accountantscontrole SiSa. Opdrachtgever is Mr. drs. R.R. ter Kuile,
directeur Bestuur, Financiën en Regio. Dit onderzoek ondersteunt het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in zijn
systeemverantwoordelijkheid inzake SiSa en dient als onderbouwing voor het
advies van BZK over het al dan niet of gedeeltelijk gebruiken van de SiSa
verantwoordingsdocumenten door de ontvangende ministeries bij de vaststelling
van de specifieke uitkeringen.

8.2 Onderzoeksvraag
Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:
1. Update de vragenlijst kwaliteitsborging per accountantsorganisatie die in 2017

SiSa-klanten heeft;
2. Inventariseer nieuwe accountantsorganisaties, neem contact op met deze

accountantsorganisaties en vraag deze de vragenlijst kwaliteitsborging SiSa in te
vullen;

3. Neem kennis van de uitkomsten van de interne reviews die de
accountantsorganisaties op basis van het eigen kwaliteitsborgingsysteem
hebben uitgevoerd en analyseer deze;

4. Voer minimaal vijf reviews uit op basis van een risicoanalyse, bijvoorbeeld bij een
nieuwe toetreder;

5. Rapporteer over de uitgevoerde werkzaamheden aan BZK.

8.3 Selectie
De SiSa werkzaamheden vinden plaats door middel van een kantoorgewijze aanpak,
waarbij in de eerste plaats inzicht wordt verkregen in de accountantsorganisaties die
medeoverheden controleren. Vervolgens wordt bij de accountantsorganisaties het
interne stelsel van kwaliteitsbeheersing in beeld gebracht. Vooraf wordt door middel
van een vragenlijst kwaliteitsborging informatie opgevraagd over het stelsel van
interne kwaliteitsbeheersing specifiek gericht op de controle van de SiSa-bijlage.
Aansluitend worden bij een aantal accountantsorganisaties gesprekken gevoerd over
de controleaanpak t.a.v. de SiSa-bijlage.

De kantoorgewijze aanpak houdt in dat alle accountantskantoren die organisaties met
een SiSa-bijlage controleren in de reviews worden betrokken. Dat betekent dat ook
kantoren met slechts één of enkele kleine controleobjecten in het onderzoek worden
betrokken. Vervolgens worden op basis van een risicoanalyse 5
accountantsorganisaties geselecteerd voor een SiSa-review. Deze selectie is mede
gebaseerd op de kantoorgewijze aanpak, waarbij de volgende punten bepalend zijn
voor de selectie:
• Resultaten als gevolg van de beoordeling van het kwaliteitssysteem per

accountantsorganisatie;
• Nieuwe accountantsorganisaties voor de controle van medeoverheden;
• Uitkomsten van interne reviews binnen de accountantsorganisaties

gericht op de kwaliteit van de controle van de SiSa-bijlage;
• Het aandeel van de accountantsorganisatie/partner in het aantal

controles bij medeoverheden waar SiSa wordt toegepast;
• Omvang van de specifieke uitkeringen per geselecteerde medeoverheid;
• Spreiding over omvang accountantsorganisaties en omvang

gecontroleerde medeoverheid.
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Wanneer de geselecteerde gemeente een specifieke uitkering heeft ondergebracht bij
een gemeenschappelijk regeling dan wordt overwogen om ook de accountant van de
gemeenschappelijke regeling te betrekken in de review. De controle van de
gerneenschapp&ijke regeling.wordt dan ook direct object van onderzoek.

Voor de selectie van de specifieke uitkeringen is gebruik gemaakt van de kennis van
het kernteam10.De verantwoording ten aanzien van medeoverheden onderling valt
niet in de scope van ons onderzoek, aangezien dit geen verantwoording aan het Rijk
betreft. In onze selectie hebben we een brede spreiding over de verschillende
ministeries gekozen. De grootste massa is gerelateerd aan SZW, aangezien dit
ministerie het meest gebruik maakt van SiSa. Bij de selectie is ook gewaarborgd dat
per review de rechtmatigheid (R-indicator) en de deugdelijke totstandkoming (D
indicator) aan bod komen. Regelingen met aard “niet van toepassing” hebben we
logischerwijs niet geselecteerd. Bij elke review wordt er naar gestreefd om minimaal
één materiële regeling mee te. nemen. Bij alle reviews worden er max. vier regelingen
nader beoordeeld. Deze worden centraal geselecteerd. Er wordt één regeling in detail
beoordeeld, waarbij specifieke toetspunten uit de wet- en regelgeving worden
aangehaald (speldenprikmethode).

8.4 Oordeelsvorming per dossier
Per dossier wordt een reviewverslag gemaakt waarin de uitkomsten van de review
worden vastgelegd. We maken per dossier gebruik van een werkdocument
(referentiekader) met een scoresysteem voor (1) de opzet van de controle, (2) de
kwaliteit van de risicoanalyse, (3) de doorvertaling naar de controlemix, (4) de
concrete uitwerking voor 3 of 4 specifieke uitkeringen en (5) de doorvertaling naar
het rapport van bevindingen. De ADR komt per controledossier tot een oordeel over
het dossier en kent daarbij drie gradaties, te weten:
1. Een toereikende controle, waarbij in de accountantscontrole geen

tekortkomingen zijn geconstateerd voor zover deze verband houden met de
Si Sa- bijlage;

2. Een toereikende controle met aandachtspunten, waarbij in de controle
tekortkomingen zijn geconstateerd die belangrijk genoeg zijn om mee te geven
als aandachtspunt, maar voor de accountantscontrole van de SiSa-bijlage niet
materieel zijn;

3. Een ontoereikende controle, waarbij de tekortkomingen wel materieel zijn en de
controle onvoldoende is om voor de SiSa-bijlage op te kunnen steunen. In dat
geval faalt de SiSa-systematiek. Bij een ontoereikende controle kunnen
herstelwerkzaamheden door het betreffende kantoor uitkomst bieden (fase 2).

Schematisch kunnen we bovengenoemde drie gradaties in oordeelsvorming per
dossier als volgt weergeven:

Geen
tekortkomingen Tekortkomingen algemene aanpak

Van materel belang

Ja

Lkend

Van materieel belang Van materieel belang

10 Kernteam is het team dat zich primair bezig houdt met de coördinatie en het oplossen van knelpunten tijdens
de SiSa-review

Ja

Incident

Nee

1
Toereikend met

Nee

Waarneming uitbreiden en invloed
tekortkomi nu benal en

na n da c hts nu n tlenl

Ja 1 Nee Ja Nee

.1__
Toereikend met Toereikend met

lttbekdnd Jou ndachtsrauntlenl aandachtsountlenl
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8.5 Materialiteit
De ADR constateert een ontoereikende controle wanneer de accountant een materieel
aspect -‘ : moenom: in de contiole. In kwantitatieve
verwezen naar de algemene uitgangspunten, zoaV qenoemd in het BADO11,waarbij
de jaarrekeningmaterialitei wordt md ii arLILç1 2 “goedkeuringstoleranties”. In
kwalitatieve zin kan ook een ontoereikende controle worden geconstateerd, waarbij
bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het structureel niet naleven van de voor SiSa
relevante wet- en regelgeving, zoals genoemd in de nota verwachtingen
accountantscontrole 2015, het ontbreken van een goed onderbouwde controleaanpak
of anderszins een evident gemis van een op basis van ‘professional judgement’
gemaakte risico-inschatting en opvolging hiervan tijdens de controle.

8.6 Gehanteerde Standaard
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden
voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht is
uitgevoerd.

8.7 Verspreiding rapport
De opdrachtgever, directeur directie Bestuur en Financiën, is eigenaar van dit 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. Conform afspraak
zal opdrachtgever BZK, mede namens Financiën, het rapport delen met
belanghebbenden binnen het Rijk, te weten SZW, I&M, VWS, OCW, V&J en EZ.

In de ministerraad is besloten dat het opdracht gevende ministerie waarvoor de ADR
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

Net als vorig jaar wordt het rapport gedeeld met de geselecteerde medeoverheden
zelf en met de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het rapport wordt ook toegestuurd
aan de betrokken accountantskantoren. De gemeenten kunnen voor meer informatie
terecht bij de desbetreffende controlerend accountant. BZK stuurt het
onderzoeksrapport, met indien van toepassing de gespecificeerde bijlage met de
uitkomsten van de uitgevoerde reviews, ter kennisgeving ook naar de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

11 Besluit accountantscontrole decentraie overheden

20 1 Bevindingen kwaliteit accountantscontrole SiSa



9 Ondertekening

Den Haag, 11 december 2018

Rijk

Irs. A. Slot RA
Projectleider SiSa review
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