Sectorcommissie Decentrale Overheden
De NBA-Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) is een platform van accountants die
werkzaam zijn voor en bij decentrale overheden. Dit vanuit een behoefte aan overleg en
afstemming tussen sectoraccountants maar ook met andere betrokkenen.

SDO- en BADO-notities


BADO-notitie - De verbijzonderde interne controle bij decentrale
overheden - februari 2019



SDO-notitie - Uitvoering van de controle op
aanbestedingsrechtmatigheid bij de jaarrekeningcontrole van
decentrale overheden - januari 2019

PDF 1,17 MB



SDO-notitie - Controle interne beheersing Jeugd en Wmo voor
gemeenten en accountants - januari 2019

PDF 1,54 MB



BADO-notitie - Gebruik maken van de controles van andere
accountants

PDF 731,35 kB



BADO-notitie - PGB-verantwoording/controle door gemeenten
maart 2018

PDF 147,62 kB



WGDO-notitie - Good practice controle taakvelden BBV - januari
2018

PDF 194,57 kB



WGDO-notitie - Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) - PDF 223,52 kB
december 2017

Actueel

PDF 722,59 kB



Nieuwe website voor commissie BBV - 8 januari 2019



Controllers bij gemeenten wijken nogal eens van regels af (FD) - 3 december
2018



Schade door fraude ambtenaar Helmond groter - 9 november 2018



Goedkeurende verklaring rechtmatigheid voor 87 procent gemeenten - 17
oktober 2018



Databank gemeentefinanciën online - 20 augustus 2018

Over de Sectorcommissie Decentrale Overheden en
de Werkgroep
Accountants in de (semi)publieke sector worden geconfronteerd met een veelheid aan
sectorale regelgeving, (vaktechnische) vraagstukken en ontwikkelingen. Als beroepsgroep
is het van belang om eenduidige standpunten te bevorderen over relevante vraagstukken
en daarover effectief te communiceren naar de betrokkenen. De pluriforme SDO wil
daartoe:
een platform bieden waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met
andere betrokkenen bij decentrale overheden, en;
fungeren als aanspreekpunt voor normstellers, toezichthouders en toetsers voor
decentrale overheden.

De Sectorcommissie is als werkgroep van start gegaan omdat de toezichthouders op
gemeenten (de provincies) in 2013 in overleg wilden met de accountants van gemeenten
over de ook toe actuele situatie van de grondexploitaties (GREX). Dit overleg van
accountants is verder gegaan in de WGDO, die in april 2014 zijn startbijeenkomst had als
werkgroep, met de afspraak dat bij een gerealiseerde relevante externe rol en positie in
de sector, instellen als officiële door het bestuur ingestelde permanente NBAsectorcommissie als logisch vervolg zou plaatsvinden.
In de accountantsmarkt voor decentrale overheden zijn de nodige ontwikkelingen gaande
met herpositionering van de oorspronkelijke 3 grote kantoren en nieuwe (kleinere)
toetreders. Mede in verband met het bespreken/afstemmen van actuele ontwikkelingen
en regelgeving en het bevorderen van het delen van specifieke sectorkennis zijn/worden
nieuw toegetreden kantoren verzocht om lid te worden van de WGDO, die in de huidige

situatie uit ca. 30 leden bestaat.
Om e.e.a. werkbaar en representatief te houden naar de toekomst is m.i.v. 1 januari 2018
uit het bestaande overleg een sectorcommissie als kerngroep geformeerd. Voor de
afstemming en het draagvlak in de sector zijn er daarmee twee op elkaar aansluitende
overleg gremia:
De Sectorcommissie (SDO) pluriform samengesteld, bestaat uit vijf vertegenwoordigers
van de 5 grotere kantoren op basis van het aantal controles van decentrale overheden (nu
Deloitte, PwC, EY, BDO, BTB), een vertegenwoordiger van de twee gemeentelijke
accountantsdiensten, twee vertegenwoordigers van de kleinere andere/SRA-kantoren in
de markt, en een vertegenwoordiger van de interne auditors van gemeenten. Gewerkt
wordt aan een nog te realiseren uitbreiding met bijvoorbeeld een concerncontroller (aibvacature). Van de 5 kantoren neemt tevens een tweede vertegenwoordiger deel om
daarmee ook de mogelijkheid te hebben vraagstukken concreet uit te werken in notities of
andere uitingen.
De Werkgroep (WGDO) bestaande uit de SDO en alle kantoren actief op de markt van
decentrale overheden (voor zover bekend bij de NBA) komt 2 à 3 keer bij elkaar voor het
contact en afstemming met de sector, met daarnaast een actieve communicatie via deze
SDO-pagina op de NBA-site. Deze deelnemers zijn agenda-lid van de commissie en
kunnen deelnemen in projecten en werkgroepen van de commissie.
Vanuit de SDO is er afstemming met de portefeuillehouder publieke sector in het NBAbestuur en de drie NBA-ledengroepen.

Werkterrein
De Sectorcommissie vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants,
vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de
rol die daarbij wordt verwacht van de accountant. De Sectorcommissie voert daarom in
een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van beleid en nieuwe regelgeving,
vanuit het perspectief van relevantie en controleerbaarheid.
De meeste activiteiten van de Sectorcommissie liggen bij gemeenten. Maar ook provincies,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden van
overheden) vallen onder het werkterrein van de Sectorcommissie decentrale overheden.
Eén van de doelen van de Sectorcommissie is het onderhouden van contacten met diverse
partijen zoals de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden (cie BADO),
de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (cie BBV), ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Auditdienst Rijk (ADR), Algemene Rekenkamer,
Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
andere brancheorganisaties over regelgeving, normen, accountantscontrole,
verantwoording, toezicht en reviews. Daarnaast buigt de Sectorcommissie zich over
sectorspecifieke vaktechnische kwesties.

De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) beoordeelt de controleprotocollen in de sector.
De Sectorcommissie kan hieraan een bijdrage leveren.



Werkgroep Controleprotocollen (COPRO)

Aandachtsgebieden
Binnen het werkterrein richt de Sectorcommissie zich op bedrijfsvoerings, verslaggevings- en auditvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:
afstemmen met de cie BADO, BZK en de cie BBV over nieuwe betere regelgeving en
toepassing daarvan in de praktijk;
het signaleren van ontwikkelingen in de sector (bijvoorbeeld rondom
grondexploitatie, decentralisaties, SiSa) en de consequenties daarvan voor de
interne beheersing, verslaggeving en controle van decentrale overheden, en;
de kwaliteit van de bedrijfsvoering en accountantscontrole bij decentrale overheden.

Vergaderingen 2018
SDO:

8x per jaar op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur

WGDO:

3x per jaar op vrijdag van 11.00 - 13.00 uur
(aansluitend aan een SDO-bijeenkomst)

26 januari 2018 (SDO + WGDO)
18 februari 2018
6 april 2018
18 mei 2018 (SDO + WGDO)
29 juni 2018
5 oktober 2018
2 november 2018
7 december 2018 (SDO + WGDO)

Algemene publicaties

Publicaties


NOREA Werkgroep ENSIA (Eénduidige Normatiek Single Information Audit)
heeft update ontwikkelt van hun handreiking - 25 oktober 2018



B&G Magazine - Goede accountantsscontrole draagt bij aan transparantie - 1
maart 2018



VNG - Handleiding opdrachtgeverschap accountantscontrole - 31 maart 2017



Knelpunten sociaal domein vragen acties gemeente en GR - 22 september
2015



Gemeenterekening: naar een accountantscontrole 'op maat' - 6 juli 2015



VNG-rapport 'Vernieuwing van de begroting en verantwoording van
gemeenten' - 16 mei 2014

PML gemeenten


Publieke managementletter Gemeenten: Taak op taak, risico op risico

Websites


Commissie BADO



Commissie BBV



Waar staat je gemeente



Open spending



Nederlandse Vereniging voor Raadsleden



Data Financiën Gemeenten

Gemeentelijke Open Data Monitor


Hoe scoort uw gemeente op het gebied van open data?

Samenstelling Sectorcommissie Decentrale
Overheden (SDO)
drs. A.E. Gerritsma RA (voorzitter; PwC)
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drs. R.A.D. Knoester RA (Astrium Accountants)
drs. P. Peters (IPA-ACON)
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