
 

1 
Notitie-WGDO 

 

Notitie 

  

Van: 
Betreft: 

Werkgroep Decentrale Overheden (WGDO) 
Evaluatie uitkomsten PGB 2017 (tbv accountants) 

Datum: 1 december 2017 
 

 

 

De NBA heeft op 21 juni 2016 NBA Alert 39 Sociaal Domein gepubliceerd. In de NBA Alert worden de 
vraagstukken met betrekking tot de accountantscontrole en oordeelsvorming ten aanzien van onder 
meer de onderbouwing van de bestedingen en verrichte betalingen door de SVB omschreven. Deze 
notitie geeft een nadere verduidelijk en beschrijving van het vraagstuk van hoofdstuk 4 onderdeel e 
van NBA Alert 39: de doorvertaling van de uitkomsten van de controleverklaring, verslag van 
bevindingen en controle door de Auditdienst van de SVB (AD SVB) naar de individuele gemeenten. 

In deze notitie doen wij een voorzet voor de werkzaamheden van de AD SVB waar wij als accountant 
van de gemeente zekerheid uit kunnen verkrijgen en welke aanvullende werkzaamheden gemeenten 
kunnen uitvoeren om aanvullende controle-informatie te genereren waarmee de getrouwheid en de 
rechtmatige totstandkoming van de PGB-lasten in de gemeentelijke jaarrekening kunnen worden 
onderbouwd en de onzekerheid in de controle kan worden beperkt. De inhoud is op 15 november 2017 
met de AD SVB afgestemd.  

Samenvatting 
Uit de werkzaamheden van de AD SVB kan op aspecten zekerheid worden verkregen, die aangevuld 
met controles door de gemeente zelf op het aspect van getrouwheid tot 100% getrouw kan leiden. 
Vanuit deze notitie zijn de volgende uitkomsten voor de bepaling van de verkregen zekerheid van 
belang: 

1. De gemeente heeft ten aanzien van de PGB’s geen aanvullende werkzaamheden verricht 
(bijvoorbeeld op basis van handreiking I-sociaal domein 2017), dan is de verantwoorde last 
100% onzeker (geen inzicht in geleverde prestatie, onvoldoende validatie van gegevens in de 
portal). 

2. De gemeente heeft aanvullende werkzaamheden verricht op basis van deze notitie ten 
aanzien van getrouwheid. De werkzaamheden richten zich op de validatie van gegevens in de 
portal. Indien alle onderstaande punten en de controle op de prestatielevering door de 
gemeenten in toereikende mate zijn opgevolgd dan is de verantwoorde last 100% getrouw. 

Indien een aantal van onderstaande punten niet is opgevolgd dient de impact hiervan te 
worden bepaald. 

3. De gemeente heeft aanvullende werkzaamheden verricht op basis van deze notitie ten 
aanzien van rechtmatigheid. Dit betreft dezelfde werkzaamheden met betrekking tot punt 2, 
met de aanvulling dat de gemeente moet nagaan of bevindingen uit de projectiebrief inzake 
rechtmatigheid van de SVB representatief zijn voor de individuele gemeente (zie paragraaf 3.2). 
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Met betrekking tot de verrichte betalingen in 2018 met betrekking tot 2017 vinden geen 
controlewerkzaamheden plaats bij de SVB. Dit is het gevolg van de scope van de controle door 
de SVB, die gericht is op betalingen in 2017 (i.c. kasstelsel). Gezien de bevindingen over 2016 en 
2017 en het ontbreken van ISAE 3402 is geen voldoende en geschikte controle informatie 
aanwezig om de rechtmatige totstandkoming van deze betalingen vast te stellen. 

In deze situatie gaan we er vanuit dat de gemeente niet alle fouten/onzekerheden en risico’s kan 
afdekken voor rechtmatigheid, ook niet met aanvullende werkzaamheden; dit gedeelte van de 
post in de gemeentelijke jaarrekening wordt dan als onzeker beschouwd. (De SVB is bezig om 
ook de onderliggende facturen/declaraties beschikbaar te stellen op de portal. Dit zal voor 2017 
niet worden gerealiseerd in verband met privacy wet- en regelgeving. Daarnaast is de SVB 
voornemens om inzicht te geven in de leemtes binnen de processen die ertoe leiden dat geen 
ISAE 3402 met goedkeurend oordeel kan worden afgegeven).  

Voor de verrichte betalingen in 2017 met betrekking tot 2017 kan voor de evaluatie van de 
onzekerheden inzake rechtmatigheid, de projectiebrief worden gehanteerd. Deze geeft een 
(ruwe) schatting van de maximale materiële fout in de betalingen voor de individuele gemeente 
in 2017. De onzekerheid in de last van de gemeente is dan het maximum van de 
geprojecteerde fout, tenzij de aanvullende controlewerkzaamheden bij de gemeente een 
betere schatting van de omvang van de onzekerheid geven. 

Conclusie: Betalingen in 2018 voor 2017 100% onzeker aanmerken, omdat dat niet 
gecontroleerde informatie betreft. Onzekerheid voor betalingen in 2017 voor 2017 te stellen op 
maximale % materiële fout uit projectiebrief. Fouten geconstateerd in betalingen 2017 over 
2016 tellen in het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening 2017 niet mee. 

1. Aandachtspunten uitkomsten Auditdienst SVB 
Naar verwachting zal de AD SVB de gecertificeerde verantwoordingen trekkingsrechten PGB voor 
WMO en Jeugdwet 2017 medio maart 2018 voorzien van controleverklaring en controleverslag 
verstrekken aan de gemeenten. De uitkomsten moeten vervolgens worden vertaald naar de individuele 
gemeenten. De SVB zal hiervoor nadere informatie verstrekken, waaronder projectiebrieven met 
daarin opgenomen de meest waarschijnlijke fout voor de gemeente, de schattingsmodule en de 
informatie beschikbaar op de portal. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de betrouwbaarheid van deze 
andere informatie. 

Bij de doorvertaling van de uitkomsten naar de individuele gemeenten worden onder meer de 
volgende aandachtspunten onderkend: 

Aandachtspunten inzake foutevaluatie door de Auditdienst SVB 
1. De gecertificeerde verantwoording SVB is op kasbasis (betalingen in 2017 inzake 2015, 2016 en 

2017). Dit sluit niet aan op de te controleren populatie PGB lasten bij de gemeente (kasbasis 
versus stelsel van baten en lasten).  

Door aanvullende werkzaamheden door de gemeente ten aanzien van betalingen 2017 en 2018 
(en schatting 2017) kan onzekerheid worden weggenomen, zie hoofdstuk getrouwheid.  

Door de SVB wordt alleen een opgave gedaan van de betalingen 2018 met betrekking tot 2017. 
Deze betalingen maken geen onderdeel uit van de verantwoorde betalingen 2017 (die zijn 
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immers op kasbasis) en worden conform het controleprotocol niet door de auditdienst SVB 
gecontroleerd in het controleproces over 2017. 

2. In de projectie van de fouten naar gemeente is tot nu toe niet zichtbaar welke fouten betrekking 
hebben op betalingen inzake lasten 2016 (afloop overlopende post) en welke inzake lasten 2017. 
In de bijlage bij de verantwoording van de SVB met de betalingen per gemeente zijn overigens 
de betalingen wel gesplitst over de twee categorieën. 

Met betrekking tot de materiële fout bestaat behoefte aan inzicht in/ uitsplitsing van de fout 
naar fouten inzake betalingen over 2016, en fouten inzake betalingen over 2017. De AD SVB 
heeft aangegeven dat deze aanvullende informatie in de projectbrief 2017 zal worden 
opgenomen. 

3. De foutenevaluatie naar gemeenten is feitelijk een rekenexercitie. De projectie naar strata is qua 
opzet betrouwbaar en rekenkundig onderbouwd. Vraag is of de conclusie over het geheel 
representatief is voor een (kleine) deelmassa van de individuele gemeente. Immers, 
verondersteld wordt dat (huiselijk gezegd) de gevonden foutfractie voor elke euro in de massa 
geldt. Bij controles van kleine gemeenten die zelf controles hebben uitgevoerd, blijkt dat de 
gevonden materiële (als in niet formele) fouten belangrijk kunnen afwijken. 

Per individuele gemeente dient de accountant de afweging te maken of het aantal PGB 
cliënten/betalingen mogelijk fors afwijkt van het landelijk gemiddelde en of uitkomsten van de 
controle door de AD SVB al dan niet representatief zijn voor deze gemeente. Zie verder 
paragraaf 3.2. 

Aandachtspunten inzake de controle van Auditdienst SVB 
1. Het ontbreken van een ISAE3402 rapportage. Hetgeen wel van belang is gezien de gehanteerde 

materialiteit op totaal niveau en de vraag of een systeemuitspraak kan worden gedaan. 

De geconstateerde bevindingen met betrekking tot ICT hebben effect op de betrouwbaarheid 
van de andere informatie, zoals opgenomen in de schattingsmodule en portal. 

De gemeente kan aanvullende werkzaamheden verrichten ten aanzien van de betrouwbaarheid 
van de portal. In de basis gaan we er vanuit dat het ontbreken van ISAE 3402 leidt tot 
onvoldoende en ongeschikte controle informatie om de rechtmatige totstandkoming van deze 
betalingen vast te stellen. Volgens het controleprotocol 2017 gaat de AD SVB wel bevindingen 
rapporteren over gegevensuitwisseling via de portalen en de DigiD-aansluiting (zie ook punt 2). 

2. Geen validatie van gegevens in portal en schattingsmodule. SVB portal is doorgeefluik. Het 
systeem waarin alles vastligt is TREKS. In TREKS is controle technische functiescheiding 
onvoldoende geborgd volgens bevindingen 2016 van de AD SVB. 

Uit controles 2016 vanuit portal blijkt dat daar nog oude informatie in zit. Het gaat hierbij om 
zorgovereenkomsten met oude informatie en conceptversies van zorgovereenkomsten. 
Beschikkingen en bestedingen zouden wel actueel zijn. 

De AD SVB stelt wel het volgende vast, dat ertoe leidt dat gemeenten voor de aanvullende 
werkzaamheden gebruik kunnen maken van geregistreerde betalingen in de portal: 
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 Aansluiting TREKS met Portal, cijfermatig. Aansluiting stand per 31-12-2017 tussen 
TREKS en verantwoording wordt vastgesteld door AD. Met de AD SVB is afgestemd dat 
ook 14 weken na balansdatum (einddatum indienen declaraties 2017) een totaal 
aansluiting zal worden verricht.  

 Uit controle van de betalingen en de vastlegging daarvan in TREKS zijn in de controle 
2016 geen bevindingen gekomen t.a.v. juistheid van de registratie. De verwachting is dat 
dit ook in 2017 het geval zal zijn. Onzekerheid bestaat over periode tussen 1-1-2018 en 
datum waarop stand uit portal wordt opgenomen in de jaarrekening van de gemeente, 
omdat AD SVB alleen betalingen in 2017 controleert. 

Met betrekking tot door de AD SVB verrichte steekproef (gedurende het jaar) zal validatie van 
de gegevens in TREKS plaatsvinden: 

 De ingediende declaraties/facturen zijn geautoriseerd door de budgethouder 

 Betalingen in TREKS conform nota/dagafschrift 

 Omschrijvingen in TREKS akkoord. 

 Controle of declaratie binnen budget valt en of tarief juist is. 

NB: De prestatielevering behoort niet tot de reikwijdte van de controle van de AD SVB. De AD 
SVB checkt de autorisatie door de budgethouder, maar dit betreft een formele controle.  

Door aanvullende werkzaamheden door de gemeente ten aanzien van betalingen in 2017 en 
2018 (en schatting nog te betalen kosten voor 2017) kan onzekerheid worden weggenomen, zie 
hoofdstuk Getrouwheid. 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de door de SVB beschikbaar gestelde controle-
informatie alleen niet voldoende en geschikt is om een oordeel te geven over de getrouwheid en de 
rechtmatige totstandkoming van de lasten PGB bij de gemeenten. Om de getrouwheid en rechtmatige 
totstandkoming van de lasten aan te tonen zal de gemeente aanvullende controlewerkzaamheden 
moeten verrichten.  

Hierbij is het van belang of alle geconstateerde risico’s daadwerkelijk kunnen worden afgedekt door 
controlewerkzaamheden door de gemeente dan wel dat sprake is van onvervangbare controle. 

In het vervolg hebben wij een analyse gemaakt van de aanvullende mogelijke controlewerkzaamheden, 
waarbij een onderscheid is gemaakt naar getrouwheid en de rechtmatigheid. 

2. Getrouwheid 
2.1. Uitgangspunten 
De volgende informatie is beschikbaar: 

 In de portal kunnen gemeenten zien welke betalingen betrekking hebben op 2016 en welke op 
2017 (zie ook bijlage bij verantwoording SVB). 

 In portal staat de actuele stand 2017. Door het passeren van een 14-weken periode (medio april 
2018) geeft deze stand dus de waarschijnlijke eindstand van de uitputting van de budgetten 
2017. De portal geeft informatie over bestedingen per budgethouder per gemeente per wet per 
jaar en totaaltelling. Zoals eerder aangegeven zal de AD SVB voor de stand na 14 weken tevens 
een totaalaansluiting verrichten (betrouwbaarheid portal).  
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2.2. Wat kan een gemeente zelf doen? 
Om de onzekerheden en risico’s op een niet getrouwe last PGB af te dekken tot een aanvaardbaar 
niveau, dient de gemeente minimaal de volgende werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot de 
getrouwheid: 

 Vaststellen prestatielevering; 

 Validatie gegevens portal; 

 Beoordeling afloop schatting balanspositie ultimo 2016; 

 Uitvoeren analyse budgetuitputting; 

 Steekproef: In combinatie met prestatie controle ook controle op uitputting binnen budget.  

Hierbij is het in beginsel niet nodig om onderliggende facturen te zien, de AD SVB heeft door middel 
van het uitvoeren van een steekproef, de betalingen en omschrijvingen in TREKS/portal gevalideerd. 
Om de betrouwbaarheid van de lasten aan te tonen dient de gemeente de volgende zaken vast te 
stellen: 

1. Aansluiting tussen het opgenomen budget in de portal en de beschikking volgens de eigen 
basisadministratie. Het is mogelijk dat de gemeente in overleg met de SVB haar budgetten voor 
2017 heeft afgestemd. Deze afstemming kan, mits door ons gecontroleerd, als basis worden 
gehanteerd waardoor het verkrijgen van de beschikking niet nogmaals noodzakelijk is. 

2. Steekproefsgewijze controle van betalingen met actuele zorgovereenkomst. De 
zorgovereenkomst op de portal is soms verouderd waardoor afwijkingen in tarieven of 
maandbedragen geconstateerd worden. De gemeente zal moeten aantonen dat de gehanteerde 
bedragen correct zijn c.q. aansluiten met de meest recente zorgovereenkomst.  

3. Verwachting last bepalen voor 2017 inclusief analyse en afstemming met schatting/betaalregels 
in 2018 volgens de Portal. Betaalregels zijn op maandniveau beschikbaar. De steekproef 2017 
kan worden doorgetrokken tot in januari 2018.  

4. Vaststellen of de prestatie is geleverd (controle bij zorgaanbieders, informatie opvragen bij 
budgethouders, klachtenregeling, gespreksverslagen wijkteams etc.). 

Afhankelijk van de inspanning door de gemeente kan de onzekerheid variëren. De onzekerheid die uit 
de controle resteert raakt zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Doet de gemeente niets dan is 
last 100% onzeker (geen inzicht in geleverde prestatie, onvoldoende validatie van gegevens in de 
portal) – voert de gemeente de aanvullende controles hierboven uit dan is zekerheid te verkrijgen over 
last op kasbasis 2017 – beoordeelt de gemeente vervolgens ook de schatting van de verplichting 2017 
betaald in 2018 dan zou zelfs de gehele last als getrouw kunnen worden aangemerkt.  

3. Rechtmatigheid  
3.1. Wat kan een gemeente zelf doen? 
Met betrekking tot de materiële fout bestaat behoefte aan inzicht in/ uitsplitsing van de fout naar 
fouten inzake betalingen over 2016 en fouten inzake betalingen over 2017. Naar verwachting zal de AD 
SVB in de rapportage 2017 zorgdragen voor deze informatie. 

Met betrekking tot rechtmatigheid geldt feitelijk hetzelfde als bij getrouwheid, namelijk dat de 
gemeente aanvullende werkzaamheden moet verrichten om de risico’s van een niet rechtmatige 
totstandkoming van de lasten tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
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De in paragraaf 2.2 genoemde werkzaamheden moeten ook in het kader van de het 
rechtmatigheidsoordeel worden uitgevoerd. De gemeente zal echter waarschijnlijk niet alle 
fouten/onzekerheden en risico’s kunnen afdekken.  

3.2. Afweging van de accountant van de gemeente 
Bij de evaluatie van (resterende) fouten en onzekerheden gelden de volgende overwegingen.  

 Op de verrichte betalingen in 2018 met betrekking tot 2017 hebben geen 
controlewerkzaamheden plaatsgevonden. Gezien het ontbreken van een ISAE 3402 rapportage 
is geen voldoende en geschikte controle informatie aanwezig om de rechtmatige totstandkoming 
van deze betalingen vast te stellen. De gemeente kan waarschijnlijk dit ook niet realiseren met 
aanvullende controlewerkzaamheden, [tenzij de gemeente aanvullende gegevens opvraagt bij de 
SVB of de budgethouder die de betalingen kunnen onderbouwen of als de SVB dit wel 
beschikbaar maakt via de portal]. Dit gedeelte van de post in de gemeentelijke jaarrekening 
wordt als onzeker beschouwd. 

 Voor de verrichte betalingen in 2017 met betrekking tot 2017 kan voor de evaluatie van de 
onzekerheden, de projectiebrief worden gehanteerd mits naar het oordeel van de accountant de 
vertaalslag van totale fouten naar individuele gemeente de projectie voldoende representatief is 
voor de individuele gemeente. Bij veel betalingen zal dat eerder het geval zijn dan bij minder 
betalingen. De geprojecteerde fout is de beste inschatting van de omvang van de onzekerheid die 
beschikbaar is, tenzij de aanvullende controlewerkzaamheden bij de gemeente een betere 
schatting van de omvang van de onzekerheid geven. De onzekerheid in de last van de gemeente 
die de accountant meeweegt in zijn oordeel is bij voldoende representatief het maximum van de 
geprojecteerde fout. 

Conclusie 

 De accountant merkt de betalingen in 2018 over 2017 100% onzeker aan, omdat dat niet 
gecontroleerde informatie betreft. 

 Onzekerheid voor de rechtmatigheid van de betalingen in 2017 over 2017 te stellen op maximale 
% materiële fout uit projectiebrief, tenzij betere controle-informatie bij de gemeente 
beschikbaar is. 

 Onzekerheid voor de rechtmatigheid van de betalingen kan ook nog worden beïnvloed door 
onzekerheid die uit controle op getrouwheid resteert. 

 Fouten geconstateerd in betalingen 2017 over 2016 tellen in het rechtmatigheidsoordeel bij de 
jaarrekening 2017 niet mee. 


