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Geachte leden van het algemeen en dagelijks bestuur,

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij hebben de jaarrekening 2019 gecontroleerd. De jaarrekening is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de WVS Groep. Wij hebben op 6 april 2020 een 
goedkeurende controleverklaring bij deze jaarrekening verstrekt.

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2019. Daarin zijn onze belangrijkste controlebevindingen 
samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat.

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is 
uitsluitend bestemd voor het algemeen en dagelijks bestuur en de algemeen directeur. Het is zonder onze voorafgaande 
toestemming niet toegestaan om dit accountantsverslag te publiceren. Dit geldt ook voor publicatie op uw website.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

I. Wetters MSc RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020’ gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte 

Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Managementsamenvatting

Hoofdstuk 1
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De jaarrekening 2019 van WVS Groep (verder: de jaarrekening) is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 

algemeen bestuur. Wij hebben deze jaarrekening gecontroleerd met als doel een onafhankelijk oordeel omtrent de 

getrouwheid hiervan af te geven. In deze samenvatting treft u de belangrijkste aspecten van deze jaarrekening en onze 

werkzaamheden aan. 

(Goedkeurende) controleverklaring 

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2019 van WVS Groep een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het eigen vermogen op 31 december 2019 en het resultaat over 2019. Daarnaast zijn de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties over 2019 rechtmatig tot stand zijn gekomen. Wij 

derhalve voornemens een goedkeurende controleverklaring bij deze jaarrekening te verstrekken.

Het goedkeurend oordeel bij de jaarrekening houdt in dat:

• De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de verslaggevingsvoorschriften, en meer specifiek het Besluit 

begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV), en dat de grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling consistent zijn toegepast.

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen, voldoen aan de inrichtingseisen van BBV 

voldoet en, voor zover wij kunnen overzien, geen tegenstrijdigheden met de jaarrekening bevat.

• De in de jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang 

zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals 

opgenomen in het normenkader 2019.

Naar aanleiding van onze controle zijn geen aanpassingen in de conceptjaarrekening doorgevoerd, noch is sprake van 

ongecorrigeerde materiële controleverschillen in de jaarrekening. Er bestaan geen verschillen van inzicht met het de 

algemeen directeur of het algemeen bestuur over de uitkomsten van onze werkzaamheden, de verslaggeving of de 

gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 

Impact coronavirus

Het coronavirus heeft ook invloed op WVS Groep. In de toelichting op de balans onder het kopje “gebeurtenissen na 
balansdatum” heeft de directeur de huidige impact en de plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te 
gaan toegelicht. Ook geeft de directeur aan dat het op dit moment niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed 
van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van het Werkplein. In onze controleverklaring hebben wij 
een toelichting op het coronavirus opgenomen en daarbij verwezen naar genoemde toelichting in de jaarrekening.
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Analyse vermogen en resultaat 

Het eigen vermogen van uw gemeenschappelijke regeling is in 2019 met een bedrag € 2.401.000 toegenomen, zijnde het 

gerealiseerd resultaat van € 2.601.000 voordelig en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘implementatie nieuw 

automatiseringssysteem. Begroot was een resultaat van € nihil. In het jaarverslag is een analyse opgenomen van de 

belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie en de begroting 2019. Deze positieve afwijking is vooral te danken aan niet 

bedrijfsvoering gerelateerde zaken zoals onder andere de versnelde uitstroom SW t.o.v. de toegekende Rijksbijdrage. 

Daarnaast was de compensatie regeling transitievergoeding nog niet opgenomen in de begroting. 

Interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in november 2019 een interim-controle uitgevoerd. 

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet en het bestaan van maatregelen van administratieve organisatie en 

interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening 

opgenomen gegevens. De bevindingen uit de interim-controle hebben wij gerapporteerd aan de algemeen directeur in een 

brief naar aanleiding van de interim-controle d.d. 8 januari 2020, die ook besproken is in het dagelijks bestuur. 

Geïdentificeerde fouten en tekortkomingen in de toelichtingen

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle gedroeg € 966.000 (2018: € 937.000), zoals uiteengezet 

in onze controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door de het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol.

Bij de controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen getrouwheids- en/of financiële rechtmatigheidsfouten 

geconstateerd.

Overige onderwerpen

• Wij merken volledigheidshalve op dat, hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van het risico van fraude 

in de jaarrekening, onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken van fraude. Wij hebben tijdens onze 

controle geen aanwijzingen gehad die wijzen op fraude.

• De bezoldiging van de algemeen directeur en het algemeen bestuur over 2019 alsook de informatieverstrekking 

hierover in de jaarrekening voldoen aan de bepalingen van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). 

• De eindejaarscontrole is in goede samenwerking met uw medewerkers verlopen. Bij aanvang van de jaarrekening-

controle waren de volledige jaarstukken in concept voorhanden. 

• Waar het onze onafhankelijkheid als certificerend accountant van WVS Groep betreft, concluderen wij op basis van de 

toetsing van onze dienstverlening aan het hiervoor geldende normenkader (de verordening inzake onafhankelijkheid 

van accountants bij assurance-opdrachten), dat deze is gewaarborgd.

Goedkeuringstolerantie

Fouten 1% van het totaal van de lasten € 966.000

Onzekerheden 3% van het totaal van de lasten € 2.898.000
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Analyse vermogen en resultaat

Hoofdstuk 2
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Vermogen

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 2.601.000 voordelig en is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de 
balans. Gedurende 2019 is er niks aan de algemene reserve onttrokken. Een gedeelte van het resultaat over 2018 is 
toegevoegd aan het algemene reserve. Het restant is gebruikt voor het vormen van 3 bestemmingsreserve, namelijk 
Viering 50 jaar WVS (€ 50.000 euro), compensatie transitievergoeding (€ 1.345.000) en implementatie nieuw 
automatiseringssysteem (€ 500.000). Een gedeelte van de bestemmingsreserve ‘implementatie nieuw automatiserings-
systeem’ is al gebruikt voor het dekken van de kosten. Dit resulteert in het volgende verloopoverzicht:

Resultaat

Het saldo van baten en lasten bedraagt €2.601.000 voordelig. Begroot was een saldo van € nihil. Het saldo wordt 
beïnvloed door enkele (aanvullende en deels incidentele) baten welke in de (herziene) begroting nog niet konden worden 
voorzien. Deze positieve afwijking is vooral te danken aan niet bedrijfsvoering gerelateerde zaken zoals onder andere de 
versnelde uitstroom SW t.o.v. de toegekende Rijksbijdrage. Daarnaast was de compensatie regeling transitievergoeding 
nog niet opgenomen in de begroting. 

Het vermogen is in 2019 met 

€2.401.000 toegenomen.

Het saldo van baten en lasten 

bedraagt € 2.601.000 voordelig 

Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat Totaal

Stand 1-1-2019 1.730.000 0 2.742.000 4.472.000

Vermeerderingen 2019 847.000 1.895.000 2.601.000 5.343.000

Verminderingen 2019 0 - 200.000 - 2.742.000 - 2.942.000

Stand per 31-12-2019 2.577.000 1.695.000 2.601.000 6.873.000
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Overige onderwerpen

Hoofdstuk 3
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Rechtmatigheid

Bij de controle van de jaarrekening 2019 hebben wij geen financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd. 

Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet de accountant kijken naar de lastenoverschrijdingen per programma.

Voor WVS Groep betreft dit slechts 1 programma. Op het programma is een begrotingsonderschrijding op de lasten van 

circa € 1.754.000 (1,8% van de totale begrote lasten) te constateren. Op de investeringsuitgaven is er eveneens geen 

sprake van een begrotingsoverschrijding, waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheden.

Europese aanbestedingen

Uit de controle van de naleving van de Europese aanbestedingsregels blijken geen bevindingen die impact hebben op ons 

oordeel over de rechtmatigheid 2019. 

WNT

In de Wet normering topinkomens (WNT) is vastgelegd dat de externe accountant de naleving van de WNT-voorschriften 

inzake de bezoldiging van topfunctionarissen en de toelichting hieromtrent in de jaarrekening dient te toetsen. Wij hebben 

als onderdeel van de jaarrekeningcontrole vastgesteld dat WVS Groep de voorschriften van de WNT in acht heeft 

genomen en dat de toelichting in de jaarrekening het op dit punt vereiste inzicht geeft. 

Het WNT-maximum wordt bepaald op basis het ministersalaris en is voor 2019 vastgesteld op € 194.000. Naast de 

bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen dienen gemeenschappelijke regelingen het salaris van overige medewerkers 

(inclusief - wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan – ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven 

deze norm openbaar te maken. Tenslotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding 

voor topfunctionarissen van € 75.000.

In 2019 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de 

grensbedragen.

Niet naleven wet- en regelgeving

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving. 

Bij de controle van de jaarrekening 

2019 hebben wij geen financiële 

rechtmatigheidsfouten 

geconstateerd. 
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Bevestigingen van het bestuur

Wij hebben van het dagelijks bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen. Er zijn 

geen meningsverschillen met de algemeen directeur en/of het management geweest en er waren geen beperkingen bij de 

uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door de algemeen 

directeur en de medewerkers van de WVS groep de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot 

de benodigde informatie gehad.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht 

op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking 

als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij 

onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij terzake geen volledigheid pretenderen. Wij 

maken ten behoeve van de controle van de jaarrekening slechts in beperkte mate gebruik van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking binnen WVS Groep, aangezien wij onze controlebevindingen overwegend baseren op de in uw 

organisatie aanwezige brondocumenten, zoals facturen, bankafschriften en overeenkomsten. Uit de door ons uitgevoerde 

werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen. 

Fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het bestuur, inclusief het 

invoeren en onderhouden van interne-beheersingsmaatregelen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de financiële 

verslaggeving, de werking en de efficiency van de bedrijfsvoering, en de naleving van de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. Als accountants verkrijgen wij een redelijke, maar geen absolute, zekerheid dat de jaarrekening als geheel 

geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Wij hebben deze accountantscontrole 

professioneel-kritisch uitgevoerd, en professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder meer uit het 

identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden, en het verkrijgen van 

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge 

maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude 

hebben ontdekt. Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen wijzigingen aangebracht in onze initiële inschatting.

Wij adviseren wij u de frauderisicoanalyse periodiek expliciet te bespreken.

Tijdens de uitvoering van onze 

werkzaamheden zijn ons geen 

aanwijzingen voor fraude gebleken 

noch gemeld.



Inhoudsopgave 1 2 3 4 Accountantsverslag 2019            2004DCC3A2/AA/11© 2020 Deloitte The Netherlands

Bijlagen

Hoofdstuk 4

Bijlage A: Tijdsbesteding 2019                    12

Bijlage B: Reikwijdte van de controle           13



Inhoudsopgave 1 2 3 4 Accountantsverslag 2019            2004DCC3A2/AA/12© 2020 Deloitte The Netherlands

Bijlage A: Tijdsbesteding 2019

In verband met de NBA-aanbeveling uit het rapport ‘In het publieke belang’, rapporteren wij u over de uren die wij tot en met 17 maart 2020 hebben besteed aan 

de jaarrekeningcontrole 2019:

Begroot Gerealiseerd
aantal uren 

Procentueel

Eindverantwoordelijke accountant 30 32 107%

Controleleider 120 137 114%

Staff/assistenten 270 279 103%

Totaal 420 448 107%
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Bijlage B: Reikwijdte van de controle

De opdracht die u ons heeft verstrekt

Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gemeenschappelijke regeling en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening 
bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge afspraken met een opdrachtbevestiging met datum 8 november 2019. De doelstelling van de controle is het afgeven 
van een controleverklaring bij de jaarrekening van de WVS Groep. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de 
controle. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit 3 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 mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een 
gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeenschappelijke regeling 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

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/brief met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing.

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 het controleprotocol 2019. 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 materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2019.

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 voor de 
behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Scope van de opdracht

Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de WVS Groep.


