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1 Aanleiding voor deze notitie 
Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die 
maatregelen. De Tozo-regeling is vormgegeven als een specifieke uitkering G4 aan gemeenten en 
dient te worden verantwoord in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening.  
 
De Tozo-regeling kan worden uitgevoerd door: 

1. Individuele gemeenten zelf. 
2. Mandatering van de uitvoering aan een uitvoerende (centrum) gemeente of gemeentelijke 

samenwerking of gemeenschappelijke regeling. In dit geval is sprake van niet volledige 
uitbesteding want behoudt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de rechtmatige 
uitvoering van de Tozo-regeling.  

3. Delegatie van de uitvoering aan een gemeenschappelijke regeling. In dit geval is sprake 
van volledige uitbesteding en heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de 
rechtmatige uitvoering van de Tozo-regeling overgedragen aan de gemeenschappelijke 
regeling.  

 
In deze notitie spreken wij van de gemeente als uitvoerende organisatie, mits dat anders is 
vermeld. In hoofdstuk 8 besteden wij aandacht aan de aandachtspunten die voortkomen uit de 
verschillende vormen van gemeentelijke samenwerking.  
 
De NBA heeft een actieve rol gehad door mee te denken bij de ontwikkeling van het 
normenkader van de Tozo met oog voor de uitvoerbaarheid door gemeenten en de 
controleerbaarheid door accountants. Dit heeft o.a. zijn weerslag gekregen in het onderscheid in 
fundamentele en belangrijke rechtmatigheidscriteria, de hardheidsclausule voor Tozo 1, de 
formele onrechtmatigheid in geval de identiteit niet is vastgesteld op basis van een 
identiteitsbewijs, het aansluiten bij het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-) beleid van de 
gemeenten voor de afwikkeling van de IB-signalen en de documenten die gaan over de controle 
achteraf, de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2020 van januari 2021 alsook de 
aanpassingen hierin. Daarnaast heeft de NBA in samenwerking met Ministerie van SZW, VNG 
en gemeente Rotterdam Tozo-webinars voor gemeenten en accountants gehouden op 3 en 5 maart 
2021. Voor de vastlegging van specifieke aandachtspunten en de antwoorden op de vragen uit de 
webinars wordt verwezen naar de ‘Q&A’s Tozo-webinars van 3 en 5 maart 2021’. 
 
In deze notitie geven wij aandachtspunten mee voor de accountantscontrole van de Tozo (SiSa-
regeling G4, G4A, G4B).  
 
Als gevolg van onduidelijke situaties in de uitvoering en de accountantscontrole van de Tozo-
regeling wordt Hoofdstuk 9 van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2021 nog 
aangevuld op 4 onderwerpen: 

- hoe om te gaan met onduidelijkheden in de norm; 
- voorliggende voorzieningen; 
- vergunningen; 
- verantwoording en vaststelling rijksvergoeding bij Sisa tussen medeoverheden.  

De voorgestelde aanpassingen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2020 zijn reeds 
verwerkt in deze SDO notitie, ondanks dat de aangepaste Nota Verwachtingen 
Accountantscontrole 2020 nog niet definitief is. Mochten er nog wijzigingen optreden in de Nota 
Verwachtingen Accountantscontrole 2020 van april 2021 dan zal deze SDO notitie daarop 
worden aangepast.   
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2 Tozo documentatie 
Voor de documentatie over de Tozo-regeling wordt verwezen naar websites van de rijksoverheid, 
VNG en Divosa.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-
provincies/nieuws/2021/02/11/beleidsregel-hardheidsclausule-tozo-1  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/01/20/nota-verwachtingen-
accountantscontrole-definitieve-versie-20-januari-2021 
 
Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2020 | Circulaire | Rijksoverheid.nl 
 
Definitief tabel van fouten en onzekerheden 2020 | Circulaire | Rijksoverheid.nl 
 
Definitief invulwijzer SiSa | Circulaire | Rijksoverheid.nl 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/02/08/nieuwsbrief-ibi-nr-100 
 
https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-tot-1-april-2021  
 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking_tozo.pdf  
 
https://vng.nl/artikelen/vng-forum   
 
https://www.divosa.nl/onderwerpen/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-
tozo 
 
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de financiële rechtmatigheid c.q. verantwoording 
van de Tozo kunnen worden gemaild naar financieringtozo@minszw.nl. 
 
Voor de FAQ’s over de Tozo en het terugkijken van de Tozo-webinars van 3 en 5 maart 2021 
wordt verwezen naar de NBA website: 
 
https://www.nba.nl/nba-helpt/faqs-helpdesk-vaktechniek/ 
 
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2021/maart/webinar-tozo-regeling-coulant-
omgaan-met-twijfelgevallen/ 
 
https://www.accountant.nl/nieuws/2021/3/webinar-tozo-regeling-coulant-omgaan-met-
twijfelgevallen/ 
 
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot controle van de financiële rechtmatigheid van de 
Tozo kunnen worden gemaild naar: tozo@nba.nl.  



SDO Notitie 
Tozo aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole 

 

Koninklijke NBA 5 

3 Tozo-regeling gebaseerd op en afwijkend van de Participatiewet 

De Tozo-regeling voorziet in inkomensvergoeding / levensonderhoud en is gebaseerd op de 
Participatiewet (PW). De bedrijfskaptaalverstrekking is gebaseerd op de BBZ.  

De bepalingen van de PW zijn daardoor in belangrijke mate van toepassing op de Tozo-regeling, 
bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van de aanvrager. Het rechtmatigheidskader voor 
de Tozo wordt gevormd door 1) het algemene kader van de Participatiewet en 2) het kader van de 
specifieke Tozo-regelgeving.  
 
De bestaande controle- en verantwoordingsvoorschriften voor reguliere specifieke uitkeringen 
zijn ook van toepassing bij de Tozo-regeling. Voor zover in de Tozo-regeling geen afwijkende 
bepalingen zijn opgenomen gelden de bepalingen van de PW.  
 
Afwijkende bepalingen ten aanzien van de Tozo verantwoording zijn opgenomen in 
documentatie van het Ministerie van SZW (o.a. in de notitie Controle achteraf, rechtmatigheid en 
financiële verantwoording Tozo).  
 
Afwijkende bepalingen voor de accountantscontrole alsook nadere uitleg over interpretatie van 
het normenkader zijn opgenomen in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2020 van 
januari 2021 en de aanpassing daarop eind maart / begin april 2021. Het specifieke normen- en 
toetsingskader van de Tozo-regeling is ook onderdeel van het voorwaardencriterium dat geldt 
voor de verantwoording van de Tozo-lasten en Tozo-balansmutaties in de jaarrekening. 
 
Afwijkingen van de Tozo-regeling ten opzichte van de Participatiewet betreffen o.a.: 
- Onderscheid tussen fundamentele, belangrijke en formele rechtmatigheidscriteria. Dit staat 

toegelicht in de Nota Verwachtingen accountantscontrole paragraaf 9.2 en 9.12. Zie verder 
ook hoofdstuk 4 en 5 van deze notitie.  

- Bij de Tozo is het verlenen van bijstand aan de voorkant met name gebaseerd op eigen 
verklaringen van de aanvrager, waardoor de verstrekking snel kan. Hierdoor is controle 
achteraf belangrijk; de Tozo-uitvoeringsorganisatie moet hier M&O-beleid voor uitwerken. 
Dit staat toegelicht in de Nota Verwachtingen accountantscontrole paragraaf 9.10. Zie 
verder ook hoofdstuk 6 van deze notitie.  

- De gemeente moet zich inspannen om materiële afwijkingen in de SiSa-bijlage en de 
jaarrekening in het jaar van de Tozo-toekenningsbeschikking te voorkomen vanuit adequaat 
en toepasselijk M&O-beleid. Voor de Tozo-regeling kunnen correcties voortkomen uit de 
controle achteraf en opvolging van signalen. Deze controle achteraf kan op basis van de 
uitvoering van het M&O-beleid doorlopen na afloop van het boekjaar t en na afronding van 
de controle van de jaarrekening en SiSa bijlage over het boekjaar t. In dat geval dienen deze 
correcties in de opvolgende boekjaren t+1 en verder te worden verantwoord (in zowel de 
SiSa-bijlage alsook in de jaarrekening).  

- Bij de Tozo is het oordeel van de accountant over de controle achteraf vanuit adequaat en 
toepasselijk M&O-beleid belangrijk voor de vaststelling door het ministerie van SZW. De 
accountant rapporteert hierover in het accountantsverslag.  

- Onder Tozo 1, 2 en 3 behoeft de identiteit niet conform artikel 17 Participatiewet te worden 
vastgesteld op basis van een identiteitsbewijs. In dat geval volstaat dat de identiteit is 
vastgesteld op basis van DigiD in combinatie met BRP en / of Suwinet en rapporteren de 
gemeente en de accountant deze afwijking wel als een formele onrechtmatigheid in het 
overzicht van fouten en onzekerheden. Is de identiteit niet op juiste wijze vastgesteld op basis 
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van DigiD in combinatie met BRP en / of Suwinet dan is sprake van een fundamentele 
afwijking. Dit staat toegelicht in de Nota Verwachtingen accountantscontrole paragraaf 9.8. 

- Als de gemeenten voor de jaarafsluiting niet alle aanvragen heeft kunnen beschikken worden 
deze Tozo-lasten in t+1 verantwoord. Het realisatiemoment is het moment van beschikken. 
Dit staat toegelicht in de Nota Verwachtingen accountantscontrole paragraaf 9.13. 

- Jongeren tot 27 jaar zijn per 1 oktober 2020 (Tozo 3) niet uitgesloten van recht op Tozo. Voor 
Tozo 1 en 2 behoeft het recht op studiefinanciering niet getoetst te worden. Dit staat 
toegelicht in de Nota Verwachtingen accountantscontrole paragraaf 9.7. 

- Voor de toets op voorliggende voorzieningen volstaat dat de gemeente van de zelfstandige 
informatie heeft gevraagd over ontvangen middelen uit bestaande aanspraken op (een) 
voorliggende voorziening(en) en hierop heeft gecontroleerd. De gemeente hoeft geen 
onderzoek in te stellen naar een mogelijke aanspraak op een voorliggende voorziening. Dit 
wordt toegelicht in de aanvulling van de Nota Verwachtingen accountantscontrole van eind 
maart / begin april 2021.  

- Als de cliënt bij de aanvraag heeft verklaard de benodigde vergunningen te bezitten, dan 
behoeft de gemeente geen bewijsstukken op te vragen. Dit wordt toegelicht in de aanvulling 
van de Nota Verwachtingen accountantscontrole van eind maart / begin april 2021.  

- Als een gemeente de uitvoering van de Tozo-regeling via delegatie heeft ondergebracht bij 
een gemeenschappelijke regeling, dan baseert het ministerie van SZW de vaststelling van de 
Tozo-regeling van de gemeente op (afgetapte) verantwoordingsinformatie van de 
gemeenschappelijke regeling (G4B). In het kader van de vaststelling door het ministerie van 
SZW is het van belang dat zowel de gemeenschappelijke regeling als de accountant in de 
tabel van fouten en onzekerheden onderscheid maken naar de desbetreffende gemeente(n). 
Dit wordt toegelicht in de aanvulling van de Nota Verwachtingen accountantscontrole van 
eind maart / begin april 2021. Zie verder hoofdstuk 8 van deze notitie.  

Vragen en antwoorden ten aanzien van deze afwijkingen zijn behandeld in de NBA Tozo 
webinars en de Q&A’s:  https://www.nba.nl/nba-helpt/faqs-helpdesk-vaktechniek/.  

 

4 Verantwoording per Tozo-regeling 
De voorwaarden en toepasselijke rechtmatigheidscriteria verschillen voor Tozo 1, 2, 3 en 41: 
- Tozo 1 kent fundamentele, belangrijke en formele rechtmatigheidscriteria.  
- Tozo 2, 3 en 4 kennen fundamentele en formele rechtmatigheidscriteria. 
- Tozo 1, 2 en 3 kennen een specifiek formeel rechtmatigheidscriterium ten aanzien de 

identiteitsbewijzen.  
 
Let op: onder Tozo 4 vervalt dit formele rechtmatigheidscriterium en dient de identiteit ook te 
worden vastgesteld op basis van het identiteitsbewijs. Als dat niet gebeurt is sprake van een 
fundamentele fout.  
 
Het is belangrijk te realiseren dat: 

- De gemeente voor 2020 zelf een uitgebreide lijst van fouten en onzekerheden dient te 
rapporteren, met daarin onderscheid tussen Tozo 1, 2 en 3. Deze rapportering zal met name 
toezien op belangrijke en formele rechtmatigheidsfouten. Voor de overige (fundamentele) 
fouten is het uitgangspunt dat deze worden gecorrigeerd. 

                                                 
1 Tozo 4 gaat per 1 april 2021 in en zal doorlopen tot en met juni 2021.  
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- De accountant deze lijst van fouten en onzekerheden overneemt in het accountantsverslag 
naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2020.  

- Voor Tozo 1, 2 en 3 aan fundamentele rechtmatigheidseisen per definitie = altijd moet 
worden voldaan.  

- Formele rechtmatigheidseisen (zoals een handtekening) geen rol spelen in de vaststelling van 
de rijksvergoeding (met uitzondering van de identiteitsplicht). 

- Belangrijke rechtmatigheidseisen er alleen zijn onder Tozo 1. De accountant dient aan de 
geldende wet- en regelgeving van de Tozo te toetsen. Dit is de norm voor rechtmatigheid ook 
onder Tozo 1. Omdat dit gezien de gefaseerde invoering van de Tozo-regeling onredelijk kan 
zijn, omdat de norm niet duidelijk is, bestaat onder Tozo 1 onderscheid in fundamentele en 
belangrijke rechtmatigheidscriteria. Voor deze belangrijke criteria heeft het Ministerie van 
SZW onder Tozo1 een afwijkend standpunt ingenomen en is het belangrijk dat de gemeente 
wel de elementaire controles heeft uitgevoerd en goed gedocumenteerd, inclusief 
overwegingen die daarbij in acht zijn genomen, en daarmee toetsbaar voor de accountant.  

- Voor de bepaling van de rijksvergoeding onder Tozo 1 voor de belangrijke 
rechtmatigheidseisen de hardheidsclausule geldt.  

- Via het indienen van een bestuursverklaring een gemeente aanspraak kan maken op 
toepassing van de hardheidsclausule voor de afwijkingen inzake de belangrijke 
rechtmatigheidscriteria. De bestuurlijke verklaring is geen onderdeel van de gemeentelijke 
jaarverantwoording en SiSa-bijlage. 

- Het ministerie bij het vaststellen van de rijksvergoeding het aantoonbaar zijn van de 
rechtmatigheid als grondslag hanteert voor de afrekening; dit betekent dat voor afwijkingen 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen fouten en onzekerheden. In alle gevallen vindt 
terugvordering plaats.  

- Voor één specifieke post onder de Tozo sprake kan zijn van meerdere rechtmatigheids-
afwijkingen:  

o Deelafwijkingen worden allen meegewogen in het oordeel van de accountant. De 
uitwerking aan de hand van voorbeelden is opgenomen in de Nota Verwachtingen 
Accountantscontrole in paragraaf 9.12. 

o Een afwijking wordt één keer meegerekend in de foutevaluatie van de accountant en 
in de toerekening weegt de fundamentele afwijking het zwaarst voor het oordeel.  
 

5 Hardheidsclausule Tozo 1 
Op 5 februari 2021 heeft de Minister van SZW de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 
gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW 
bekend op welke wijze hij, met betrekking tot Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende 
verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1), gebruik maakt van zijn 
bevoegdheid vergoeding te verstrekken voor lasten waarvan de rechtmatigheid niet is 
aangetoond. 
 
Tozo 1 kent fundamentele, belangrijke en formele rechtmatigheidscriteria. Als gemeenten 
afwijkingen hebben op de belangrijke rechtmatigheidscriteria, kunnen zij een beroep doen op de 
toepassing van de hardheidsclausule door de minister. Voor de toepassing van de 
hardheidsclausule is vereist dat het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende 
bestuursverklaring afgeven, waarmee zij te kennen geven dat ondanks de verantwoorde fouten en 
onzekerheden, sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van de Tozo.  
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De gemeente kan er bij het opstellen van de jaarstukken van uitgaan dat de minister de 
hardheidsclausule gaat toepassen. Als middels de bestuursverklaring door een gemeente een 
beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule, behoeft in de balans geen terugbetalings-
verplichting te worden opgenomen aangaande de belangrijke onrechtmatigheden. 
 
De accountant heeft geen rol bij de bestuursverklaring die college en raad gezamenlijk indienen 
bij het ministerie van SZW om een beroep te doen op de hardheidsclausule. 
 

6 Controle achteraf en M&O-beleid 
Door de wijze van invoering is met name bij Tozo 1 sprake geweest van beperkte controle bij de 
aanvraag. Voor Tozo 1, 2, 3 en 4 wordt in zeer belangrijke mate gesteund op de eigen 
verklaringen van de zelfstandig ondernemer. Dit onderdeel van het toetsingskader van de 
Tozo-regeling geldt ook binnen het voorwaardencriterium dat geldt voor de verantwoording van 
de Tozo-lasten en Tozo-balansmutaties in de jaarrekening.  
 
Voor de controle achteraf maken gemeenten in belangrijke mate gebruik van 
bestandskoppelingen van het Stichting Inlichtingenbureau (IB) met daaruit voortvloeiende 
‘IB-signalen’, die zijn bedoeld om misbruik te detecteren. Gemeenten hebben o.a. hierdoor veel 
IB-signalen verkregen. Gemeenten die geen IB-signalen opvragen bij het IB moeten de controle 
achteraf zelf vormgeven door alsnog informatie bij de aanvrager op te vragen en deze zelf te 
verifiëren.  
 
In de notitie Controle achteraf, rechtmatigheid en financiële verantwoording Tozo is het belang 
van M&O-beleid uitgewerkt. In de Nota Verwachtingen Accountantscontrole is de rol van de 
accountant ten aanzien van het M&O-beleid uitgewerkt.  
 
De aard van de Tozo-regeling rechtvaardigt dat meer restrisico’s worden aanvaard dan bij 
reguliere omstandigheden gebruikelijk zou zijn, maar van gemeenten wordt verlangd dat de 
risico’s zoveel mogelijk worden geadresseerd met beheersmaatregelen. Dit vraagt bij gemeenten 
om adequaat en toepasselijk M&O-beleid, inclusief controle achteraf.  
 
Bij de vormgeving en toereikendheid van het M&O-beleid is ook het economisch principe van 
toepassing. Dit betekent dat de kosten en baten van het M&O-beleid mogen worden meegewogen 
en dit houdt in dat door gemeenten keuzes mogen worden gemaakt voor wat betreft de uitwerking 
van risico’s, de aanpak en bijbehorende inzet van mensen en middelen.  
 
De rol van de accountant is uitgewerkt in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole. Specifiek 
van belang voor de controle zijn: 
- Toets de opzet en het bestaan van adequaat - voor de Tozo toereikend - M&O-beleid. 
- Toets de werking door de opvolging van de IB-signalen door de gemeente te toetsen en 

daarmee tot een conclusie over deze beheersmaatregelen te komen of door (een deel van) de 
steekproefcontrole op de lasten door te trekken naar de werking van het M&O-beleid (dual 
purpose).  

- Rapporteer over opzet, bestaan en werking van het M&O-beleid in het accountantsverslag. 
- De controle ter opvolging van het gemeentelijke M&O-beleid kan doorlopen naar de jaren 

t+1 en verder en leiden tot correcties in de jaarverantwoording en SiSa-bijlagen in de jaren 
t+1 en verder.  
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7 Accountantscontrole Tozo-regeling 
Standaard 315.25 (A127 - A131) NV COS geeft aan dat de accountant risico's op een afwijking 
van materieel belang inschat op het niveau van de financiële overzichten en op het niveau van de 
transactiestromen. Dit geldt ook voor het proces voor de uitvoering van de Tozo-regeling.  
 
Op grond van de Nota Verwachtingen Accountantscontrole neemt de accountant kennis van de 
(fraude-) risicoanalyse die de gemeente dient op te stellen vanuit het normenkader en 
toetsingskader voor de Tozo-regeling. Voor de beoordeling van de procesgang kan de accountant 
de kennis aanwenden vanuit de controle van de Participatiewet en de BBZ. De accountant 
verwerft inzicht in het toetsingskader, dat voor Tozo 1, 2, 3 en 4 afwijkend is. Heel specifiek gaat 
het dan om de uitwerking van de rechtmatigheidscriteria op basis van de onderverdeling naar 
fundamenteel, belangrijk en formeel.  
 
Vervolgens verkrijgt de accountant begrip van de relevante interne controleomgeving en de 
interne beheersing. De accountant kan hiervoor een lijncontrole uitvoeren met inachtneming van 
de specifieke toetsingskaders en rechtmatigheidscriteria onder Tozo 1, 2, 3 en 4. 
 
Op basis van het verkregen begrip evalueert de accountant of kan worden gesteund op de werking 
van de interne beheersorganisatie. Daarbij neemt de accountant in acht dat het ten aanzien van de 
Tozo gaat om een incidentele nieuwe (crisis)regeling, met een nieuwe doelgroep, al dan niet 
materieel in (financiële) omvang en onder grote druk ingevoerd. De samenhang van deze 
aspecten weegt de accountant mee in de afweging of de controle systeemgericht in combinatie 
met gegevensgericht dan wel volledig gegevensgericht kan worden uitgevoerd. De omvang van 
de werkzaamheden is vervolgens afhankelijk van het ingeschatte risico.  
 
Rekening houdend met de hiervoor benoemde aandachtspunten zal de controle waarschijnlijk – 
en ook het meest efficiënt – gegevensgericht worden uitgevoerd. Voor de materialiteitsbepalingen 
gelden de uitgangspunten in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole. Voor de omvang van 
de steekproef is naast de materialiteit de risicoverwachting bepalend. Dit wijkt niet af van de 
overige SiSa-regelingen. 
 
Ten aanzien van de foutevaluatie is voorts het volgende van belang: 
- Evaluatie en rapportering van de afwijkingen per deelmassa Tozo 1, 2, 3 en 4;  
- De fundamentele rechtmatigheidscriteria wegen het zwaarst;  
- De rapportering van afwijkingen in het accountantsverslag van de accountant is identiek aan 

de tabel van fouten en onzekerheden die de gemeente / GR indient bij het CBS.  
 
In de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2020 wordt aandacht besteed aan specifieke 
omstandigheden met betrekking tot de Tozo die soms tot onduidelijke situaties voor gemeenten 
en accountants kunnen leiden. De accountant dient in principe aan de geldende wet- en 
regelgeving van de Tozo te toetsen. Dit is de norm voor rechtmatigheid. In zeer uitzonderlijke 
gevallen kan dit gecompliceerd zijn, omdat de norm niet duidelijk is. In dat geval is het belangrijk 
dat de gemeente: 
- een standpunt inneemt over haar interpretatie van de wet- en regelgeving;  
- de elementaire controles m.b.t. casus heeft uitgevoerd en dit goed heeft gedocumenteerd;  
- inclusief de overwegingen die daarbij in acht zijn genomen over de wijze van verantwoording 

van de Tozo in de SiSa.  
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De accountant toetst de overwegingen en documentatie van de gemeente, legt dit goed vast in het 
controledossier (inclusief de onderbouwing van zijn oordeel) en mag bij de oordeelsvorming het 
voordeel van de twijfel aan de gemeente geven, vanuit de intentie van de Tozo-regeling. Onder 
deze specifieke omstandigheden kan de accountant bij de Tozo regeling over deze casussen 
akkoord geven dat wil zeggen er behoeft geen onrechtmatigheid gerapporteerd te worden in de 
Tabel met fouten en onzekerheden. Verder geldt dat bij meerdere onrechtmatigheden in een 
dossier, rekening wordt gehouden met de rangorde van onrechtmatigheden. 
 

8 Uitvoering Tozo in samenwerkingsverbanden 
De Tozo kan worden uitgevoerd door een gemeente of in gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Wij behandelen hieronder de verschillende varianten en de 
consequenties daarvan voor de accountantscontrole: 
 
Variant 1 | Uitvoering door gemeente zelf 
- SiSa-regeling G4 van toepassing. 
- Materialiteit gelijk aan materialiteit jaarrekening gemeente. 

 
Variant 2 | Uitvoering is belegd bij andere gemeente (mandaat) 
- De deelnemende gemeenten hebben alleen uitvoering uitbesteed aan een andere (centrum) 

gemeente maar blijven op basis van het mandaat zelf verantwoordelijk en dienen ook zelf 
over de G4 te rapporteren in de gemeentelijke SiSa-bijlage.  

- Uitvoerende gemeente legt verantwoording af aan de deelnemende gemeente waarvoor 
uitvoering wordt verricht. 

- Voor de deelnemende / verantwoordende gemeenten blijft SiSa-regeling G4 van toepassing. 
- Materialiteit is gelijk aan de jaarrekening van de deelnemende / verantwoordende gemeente. 
- Elementen van controlestandaard 402/600 zijn van toepassing (zie ook NBA-handreiking 

1122): afzonderlijke instructies zijn niet (altijd) nodig omdat gebruik kan worden gemaakt 
van de SiSa invulwijzer en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole. 

- Wel dient de materialiteit te worden afgestemd. Wij adviseren de accountant van de gemeente 
waar de Tozo-uitvoering is belegd te communiceren over de uitgevoerde werkzaamheden. 

- Bij mandaat geldt in principe het M&O-beleid van de verantwoordende gemeente. Als 
uitvoering is uitbesteed en de uitvoerende (centrum) gemeente het M&O-beleid vormgeeft, 
zal de deelnemende gemeente daar iets van moeten vinden in relatie tot haar eigen M&O-
beleid. De uitvoerende gemeente laat het toe te passen M&O-beleid bij voorkeur vaststellen 
door de deelnemende gemeenten.  

 
Aanbeveling:  
Bij mandaat dient zowel de materialiteit als het M&O-beleid, dat gevoerd wordt door de 
gemeente waar uitvoering is belegd, met het college van de deelnemende / verantwoordende 
gemeente te worden afgestemd dan wel door dat college te worden vastgesteld. Tussen de 
deelnemende / verantwoordende gemeenten en de uitvoerende (centrum) gemeente dienen goede 
instructies te worden overeengekomen; dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven in een 
uitvoeringsovereenkomst. 
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Variant 3 | Uitvoering is belegd bij gemeenschappelijke regeling middels mandaat 
- De deelnemende gemeenten hebben de uitvoering uitbesteed maar blijven op basis van het 

mandaat integraal verantwoordelijk en blijven zelf over de G4 rapporteren in de 
gemeentelijke SiSa-bijlage.  

- De Tozo-stromen leiden niet tot een bate en een last bij de gemeenschappelijke regeling.  
- Verantwoording aan SZW vindt niet plaats door gemeenschappelijke regeling maar middels 

G4 regeling door de deelnemende / verantwoordende gemeente.  
- Materialiteit gelijk aan de jaarrekening van de deelnemende / verantwoordende gemeente. 
- Elementen van controlestandaard 402/600 zijn van toepassing (zie ook NBA-handreiking 

1122): afzonderlijke instructies zijn niet (altijd) nodig omdat gebruik kan worden gemaakt 
van de SiSa invulwijzer en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole. 

- Wel dient de materialiteit te worden afgestemd. Wij adviseren de accountant van 
gemeenschappelijke regeling te communiceren over de uitgevoerde werkzaamheden. 

- Bij mandaat geldt in principe het M&O-beleid van de verantwoordende gemeente. Als 
uitvoering via mandaat is uitbesteed en gemeenschappelijke regeling het M&O-beleid 
vormgeeft, zal de deelnemende gemeente daar iets van moeten vinden in relatie tot haar eigen 
M&O-beleid. De gemeenschappelijke regeling laat het toe te passen M&O-beleid bij 
voorkeur vaststellen door de deelnemende gemeenten.  

 
Aanbeveling:  
Bij mandaat dient zowel de materialiteit als het M&O-beleid, dat gevoerd wordt door de 
gemeenschappelijke regeling waar uitvoering is belegd, door het college van de deelnemende / 
verantwoordende gemeente te worden afgestemd dan wel door dat college te worden vastgesteld. 
Tussen de gemeenschappelijke regeling en deelnemende / verantwoordende gemeenten dienen 
goede instructies te worden overeengekomen; dit kan bijvoorbeeld worden vormgegeven in een 
uitvoeringsovereenkomst.  
 
Variant 4 | Uitvoering is belegd bij gemeenschappelijke regeling middels delegatie 
- De deelnemende gemeenten hebben de uitvoering aan de gemeenschappelijke regeling 

gedelegeerd. Bij delegatie hebben zij niet alleen de uitvoering uitbesteed maar ook de 
verantwoordelijkheid. De gemeenschappelijke regeling dient zich te verantwoorden over de 
G4 regeling middels de SiSa-bijlage. De deelnemende gemeenten vullen een ‘lege’ SiSa-
bijlage G4 verantwoording in.  

- De Tozo-stromen leiden tot baten en lasten bij de gemeenschappelijke regeling. 
- Verantwoording aan SZW vindt plaats door gemeenschappelijke regeling middels SiSa voor 

medeoverheden.  
- Materialiteit bedraagt 1% van de totale lasten van de gemeenschappelijke regeling.  
- De rijksvergoeding en bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering en 

verstrekkingen van de Tozo lopen door de gemeentelijke jaarrekening. Besluit tot 
verstrekking van de middelen aan gemeenschappelijke regeling is onderbouwing van de 
kosten.  

- Bij delegatie geldt in principe het M&O-beleid van de gemeenschappelijke regeling. In dat 
geval zal de gemeenschappelijke regeling het M&O-beleid vormgeven en zal ook een zeker 
afstemming plaatsvinden met de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling 
laat het toe te passen M&O-beleid bij voorkeur vaststellen door de deelnemende gemeenten.  
 

In de Nota verwachtingen Accountantscontrole is een proces van verantwoording voor de Tozo 
opgenomen dat afwijkt van de reguliere SiSa voor medeoverheden.   
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Als de gemeente de Tozo-regeling uitvoert in een gemeenschappelijke regeling, op basis van 
delegatie, is artikel 21, zesde lid Tozo van toepassing. In de “Invulwijzer SiSa” is dit 
verduidelijkt bij regeling G4B.  

- In dat geval kan voor de vaststelling door het ministerie van SZW over jaar t de (afgetapte) 
verantwoordingsinformatie in aanmerking worden genomen. Dit is de SiSa bijlage, regeling 
G4B die de gemeenschappelijke regeling heeft ingediend over het jaar t, zijnde het boekjaar 
waarop de vaststelling betrekking heeft. Deze G4B verantwoording van de gemeen-
schappelijke regeling aan de deelnemende gemeenten (via SiSa voor medeoverheden) komt 
formeel niet in de plaats van de (vertraagde) verantwoording van de afzonderlijke gemeenten. 

- Als de gemeente de uitvoering volledig aan een gemeenschappelijk regeling heeft uitbesteed 
(via delegatie) wordt door de gemeente in jaar t een ‘lege’ SiSa-bijlage G4 ingediend. In jaar 
t+1 verantwoordt de gemeente zich over de uitvoering van de Tozo via regeling G4A in de 
SiSa-bijlage. 

- Als de gemeente de uitvoering van de Tozo niet volledig aan een gemeenschappelijk regeling 
heeft uitbesteed, dan neemt de gemeente dat deel dat zij heeft uitgevoerd in haar SiSa-bijlage 
G4 op. De vaststelling van de rijksvergoeding over jaar t wordt gebaseerd op het totaal van 
G4 van de gemeente en de G4B van de gemeenschappelijke regeling.  
 

Aanbeveling: 
Bij delegatie zullen afspraken over het door de gemeenschappelijke regeling te voeren M&O-
beleid worden gemaakt door het management en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling. Hierin zijn de betrokken deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Op die wijze is 
afstemming met de deelnemende gemeenten vormgegeven. Tevens kan dit via de geldende 
uitvoeringsconvenant van de gemeenschappelijke regeling worden vormgegeven.  
 
In het kader van de vaststelling door het ministerie van SZW op basis van de SiSa G4B vanuit de 
gemeenschappelijke regeling is het van belang dat zowel de gemeenschappelijke regeling als de 
accountant in de tabel van fouten en onzekerheden onderscheid maken naar de desbetreffende 
gemeente(n): 
- Dit voorkomt dat SZW achteraf alsnog de op niveau van de gemeenschappelijke regeling 

gerapporteerde fouten en onzekerheden per gemeente moet laten onderscheiden.  
- De gemeente kan de SiSa verantwoording in jaar t+1 G4A baseren op de vaststelling van de 

Tozo door het ministerie van SZW.   
- Accountants van gemeenten kunnen in jaar t+1 van deze vaststelling uitgaan omdat het 

Ministerie van SZW deze heeft gebaseerd op door het Rijk uitgevoerde reviews van de 
werkzaamheden van accountants van de gemeenschappelijke regelingen bij de Tozo.   

 


