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Betreft:  Accountantsverslag 2020 

 
 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2020 van 
Waterschap Vallei en Veluwe aan. Onze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging 
van 24 augustus 2020. Dit verslag gaat in op onze belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2020.  

 

Dit accountantsverslag en de daarin opgenomen bevindingen zijn in concept op 12 maart 2021 besproken met de heer 
B.J. van Vreeswijk, portefeuillehouder financiën, mevrouw drs. L. Dennenberg, directeur, mevrouw S.I. Kroeze, 
strategisch adviseur financiën / concerncontroller en de heer M.H.M. Thijssen RA, senior beleidsadviseur financiën. Op 
19 april 2021 hopen wij dit verslag te bespreken met de commissie van het waterschap.  
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Wij bedanken de medewerkers van het waterschap voor de open en constructieve wijze van samenwerking bij het 

verrichten van onze controlewerkzaamheden.  

Met vriendelijke groet, 

Eshuis, 

Registeraccountants 

 

 

 

drs. E. Dijkgraaf RA 
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1. Bestuurlijke samenvatting 

 Wij geven bij de jaarrekening 2020 van het Waterschap Vallei en Veluwe (hierna: WSVV) een goedkeurende 

controleverklaring, zowel op het gebied van getrouwheid als van rechtmatigheid. Ons oordeel op gebied van 

rechtmatigheid heeft ook betrekking op de WNT-verantwoording die in de jaarrekening is opgenomen. 

 In 2019 is een risicoanalyse met rekenmethode opgezet om het minimale weerstandvermogen in kaart te 

brengen. Volgens deze methodiek bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit 7,16 miljoen. Het algemeen 

bestuur besloot terecht om alleen de algemene reserves tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen. 

Deze bedragen per ultimo 2020 € 8,2 miljoen. Conform bestuursbesluit dient de weerstandsratio (beschikbaar 

weerstandsvermogen t.o.v. benodigd weerstandsvermogen) zich tussen een bandbreedte van 1,4 en 2,0 te 

bevinden. Ultimo 2020 bedraagt deze ratio voor het watersysteembeheer 2,0 en voor het zuiveringsbeheer 0,9. 

De ratio voor het zuiveringsbeheer ligt daarmee onder de door het bestuur gedefinieerde minimumnorm. Wij 

adviseren u de ontwikkelingen hierin te volgen. 

 Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 4,09 miljoen nadelig. Ten opzichte van de BURAP over de periode 

januari t/m juni 2020 (€ 8,25 miljoen nadelig) is het werkelijke resultaat ca. € 4,16 miljoen hoger. In de 

oorspronkelijke begroting werd uitgegaan van een nadelig resultaat van € 7,1 miljoen. In de BURAP is het bestuur 

geïnformeerd over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, in de jaarstukken wordt op diverse 

plekken, maar onder andere in hoofdstuk 5.3 een hoofdlijnenanalyse ten opzichte van de BURAP gemaakt. Ook 

voor de geraamde investeringen hebben in 2020 bijstellingen plaatsgevonden, met name in de BURAP ten 

opzichte van de begroting. Gezien de omvang van de verschillen en de mate van fluctuatie daarin blijft het naar 

onze mening van wezenlijk belang om de ontwikkelingen te blijven monitoren en hierover frequent te 

rapporteren op elk niveau binnen uw waterschap. 

 Projectbeheersing blijft binnen uw waterschap een aandachtspunt. In onze management letter rapporteerden wij 

dat de kwaliteit van de projectbeheersing wisselend is en versterking behoeft. Bij de uitvoering van onze 

jaarrekeningcontrole werden wij hierin bevestigd. Op enkele projecten was de transitorische positie foutief 
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berekend, overigens in de loop van de controle door uw waterschap zelf geconstateerd. Daarnaast is voor een 

project een kredietoverschrijding aan de orde, die nog niet aan het algemeen bestuur is gemeld. Het college van 

D&H zal het bestuur voor goedkeuring van de jaarrekening gemotiveerd vragen deze overschrijding alsnog goed te 

keuren. 

 Wij concluderen dat de interne beheersing bij WSVV van voldoende niveau is. Niet alleen is er sprake van 

voldoende functiescheiding en interne controles in de processen, daarboven worden op de belangrijkste 

financiële processen ook onafhankelijke rechtmatigheidscontroles uitgevoerd (de zogenaamde verbijzonderde 

interne controle ofwel VIC). De bevindingen naar aanleiding van de interimcontrole zijn opgenomen in de 

managementletter 2020, die op 27 oktober 2020 in definitieve vorm is uitgebracht aan het dagelijks bestuur en 

besproken met de directie en enkele financiële medewerkers. 
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2. Bevindingen jaarrekening 

 

2.1 Lening Bio Energie Centrale Harderwijk B.V. 

Het Waterschap Vallei en Veluwe is 50% aandeelhouder in Bio Energiecentrale Harderwijk B.V. (hierna: BECH). Om de 

activiteiten van BECH op te starten is in 2017 een lening verstrekt ad € 3.190.000. In boekjaar 2019 is hierop een 

bedrag ad € 650.000 voorzien. In boekjaar 2020 is aanvullend voor € 950.000 uitgeleend en een voorziening getroffen, 

hetgeen gemeld is in de BURAP (vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 30 september 2020). 

 

Op basis van de meest recente (liquiditeits)prognoses heeft Waterschap Vallei en Veluwe besloten om de resterende 

lening c.q. het deel waarvoor nog geen voorziening was getroffen per ultimo 2020 ad € 2.540.000 geheel te voorzien.  

 

Tijdens onze controle analyseerden wij de inbaarheid van de langlopende lening. Hiervoor hebben wij de begroting 

2021 en 2022 ontvangen, alsmede de liquiditeitsprognose tot en met 2031. Daarnaast spraken wij met uw strategisch 

adviseur financiën / concerncontroller en senior beleidsadviseur financiën. Uit de prognoses blijken negatieve 

resultaten over 2021 en 2022. Daarnaast verwacht BECH de komende jaren negatieve kasstromen. Aanvullend 

analyseerden wij nog de balanspositie van BECH en beoordeelden welke zekerheden aan de leninggevers (Rabobank 

en aandeelhouders) zijn verstrekt. Wij concludeerden dat de lening van de aandeelhouders is achtergesteld en dat de 

Rabobank de hypotheekrechten op de installaties heeft. Wij kunnen ons vinden in het standpunt om de gehele lening 

per balansdatum 31 december 2020 te voorzien.  

 

Binnen de huidige governance is de Raad van Commissarissen het toezichthoudende orgaan van BECH. Wij hebben 

begrepen dat de aandeelhouders op advies van de Raad van Commissarissen mogelijke alternatieve 

toekomstscenario’s laten uitwerken. 

 

Naast de langlopende lening onder de financiële vaste activa heeft het Waterschap Vallei en Veluwe per ultimo 2020 

ook een debiteurenvordering op BECH. Deze debiteurenvordering bedraagt per einde boekjaar € 299.408. Ondanks 
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dat de situatie bij BECH zorgelijk is, is deze vordering niet voorzien. Uit besprekingen met uw senior beleidsadviseur 

financiën blijkt dat de betaling van deze vordering medio 2021 wordt verwacht. BECH is hiervoor afhankelijk van een 

schadeafwikkeling met de aannemer. Gezien de onzekerheid hiervan en de prognoses hebben wij dit bedrag als 

controleverschil aangemerkt. 

 

2.2 Voorziening Apeldoorns kanaal 

Het 6e pand Apeldoorns kanaal is in 2013 door het Rijk overgedragen aan Waterschap Vallei en Veluwe. Met deze 

overdracht heeft het Rijk het achterstallig beheer en onderhoud afgekocht. Waterschap Vallei en Veluwe heeft 

hiervoor destijds een bedrag ad € 3 miljoen ontvangen. Voor hetzelfde bedrag is een voorziening voor baggeren en 

herinrichting verantwoord. 

 

Voor het vormen van een voorziening is het van belang om in de komende jaren gelden uit de voorziening voor 

gemaakte kosten aan het Apeldoorns kanaal te onttrekken. Onttrekkingen hebben plaatsgevonden tot en met 

boekjaar 2017. Vanaf boekjaar 2018 hebben zijn geen onttrekkingen meer aan de orde geweest en bedroeg de 

voorziening € 2.927.000.   

 

Tijdens de controle van de jaarrekening heeft Waterschap Vallei en Veluwe besloten om op basis van de huidige 

inzichten de voorziening deels vrij te laten vallen. De verwachte nog te maken kosten zijn € 1.121.980 lager dan vorig 

jaar omdat:  

 naar aanleiding van een waterbodemonderzoek de bodem minder verontreinigd blijkt dan in eerste instantie 

gedacht; 

 De ambitie om het kanaal bevaarbaar te maken is komen te vervallen. 

Wij hebben onderbouwingen doorgenomen en kunnen ons in de vrijval van € 1,1M vinden.  
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2.3 Verkoop tractor MF 7615 Dyna VT 

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een tractor (MF 7615 Dyna VT) met herderarm en klepelmaaier verkocht. Deze 

tractor is van bouwjaar 2013. Met de verkoop is een boekwinst behaald ad € 90.000. Deze verkoopopbrengst is in 

boekjaar 2020 verantwoord.  

 

Wij onderzochten het moment van verkoop om vast te stellen in welk boekjaar deze opbrengst verantwoord moet 

worden. Ondanks dat de verkoopovereenkomst is gemaakt en getekend in 2020, is hierbij het moment van levering 

geldend. Uit mailverkeer tussen de werkvoorbereider beheer watersysteem en de financieel administratief 

medewerker blijkt dat de tractor pas in 2021 uit de verzekering gaat. Ook is de verkoopfactuur op 14 januari 2021 

opgesteld.  

 

Wij concluderen hiermee dat de verkooptransactie in boekjaar 2021 heeft plaatsgevonden. Het bedrag van de 

verkoop hebben wij daarom als controleverschil ad € 90.000 aangemerkt. 

 

2.4 Belastingverantwoording 

Het proces omtrent het opleggen en innen van aanslagen is door het waterschap uitbesteed aan het 

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (hierna: GBLT). Op basis van de tussentijdse rapportages die 

GBLT aan het Waterschap Vallei en Veluwe verstrekt zijn de posities gerelateerd aan de waterschapsbelasting 

(debiteuren, op te leggen aanslagen, belastingbaten etc.) verantwoord in de financiële administratie en uiteindelijk de 

jaarrekening. Het GBLT wordt door haar accountant gecontroleerd. De afronding van deze controle is uiterlijk 15 

maart 2021. Uit de controle van de accountant van GBLT kwamen de volgende controleverschillen voort: 

 

 De nog op te leggen aanslagen zuiveringsheffing woonruimten zijn € 38.815 te laag verantwoord.  

 Het exploitatieresultaat van GBLT is aangepast wegens het vormen van een voorziening voor ambtsjubilea en 

een wijziging in de berekening van het verlofsaldo. Hieraan draagt het Waterschap Vallei en Veluwe € 52.658 

bij. 
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Per saldo betekent dit dat het resultaat in de jaarrekening van uw waterschap € 13.843 te hoog is verantwoord. Uw 

waterschap besloot om dit bedrag niet meer in de jaarrekening te corrigeren. Wij kunnen ons in dit standpunt vinden.  

 

2.5 Projectbeheersing 

In onze uitgebrachte management letter d.d. 27 oktober 2020 rapporteerden wij over de projectbeheersing binnen 

uw waterschap. De kwaliteit van de projectbeheersing is wisselend. Dit bleek ook bij de uitvoering van onze controle 

van de jaarrekening.  

 

De bevindingen zijn als volgt: 

 Projecten 6107, 6107A en 6107B (Kaumera alginaatproductie): De transitorische subsidie is foutief berekend. 

Enkele vooruitontvangen gelden zijn op het hoofdproject geboekt, terwijl deze op het deelproject betrekking 

hadden. Hierdoor zijn kosten als niet-subsidiabel aangemerkt die op het totaalproject wel subsidiabel waren. 

Per saldo is in het onderhanden werk een te hoge eigen bijdrage verantwoord (ongeveer 1,2 miljoen). 

Ondanks dat het effect op het resultaat nihil is (betreft verschuiving tussen overlooppost en onderhanden 

werk) is door de senior beleidsadviseur financiën een correctieboeking gemaakt. Wij kunnen ons hierin 

vinden. 

 Project C8206 (Dijkverbeterprogramma): De stand van het onderhanden werk voor het 

Dijkverbeterprogramma per 31 december 2020 bedraagt ruim € 789.000. Op datzelfde moment is een 

beschikbaar netto krediet aanwezig van € 130.000. Hierbij is een netto kredietoverschrijding op 

balansmoment aan de orde ad € 659.000. Deze kredietoverschrijding was nog niet aan het AB gemeld. Het AB 

moet hierover nog besluiten voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd. Het brutokrediet is overigens niet 

overschreden. 

 

Zoals ook in onze managementletter vermeld, adviseren wij om per project een intern financieel adviseur betrokken 

te laten zijn om de financiële beheersing te verbeteren. Het management heeft hiervoor aandacht. 
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3. Bevindingen rechtmatigheid  

 

3.1 Begrotingsrechtmatigheid 

Met betrekking tot de rechtmatigheid analyseerden wij de werkelijke lasten per programma ten opzichte van de 

begrote lasten (begroting na wijziging, BURAP). Hierbij merken wij het volgende op: 

 De werkelijke lasten voor de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem landelijk gebied en Besturen en 

belastingen zijn lager.  

 Voor het programma Wonen en zuiveren zijn de lasten ruim 4 miljoen hoger dan begroot. 

Met name de situatie omtrent BECH, waardoor de verstrekte lening recent geheel is voorzien, draagt bij aan de 

hogere lasten. De overschrijdingen worden in de jaarrekening op toereikend niveau toegelicht. Deze passen binnen 

het beleid en tellen daarmee niet mee in het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid. 

 

3.2 Aanbestedingen 

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden op de naleving van rechtmatigheid hebben wij geen 

onrechtmatigheden vastgesteld die van materieel belang zouden kunnen zijn.  

Wel is uit de door uw waterschap verrichte interne controle (die mede object vormde van onze controle) naar voren 

gekomen dat de totale onrechtmatigheid inzake Europese aanbestedingen over 2020 ongeveer € 148.000 bedraagt. 

Het betreft inhuur van een aantal medewerkers. De inschatting is dat de onrechtmatigheid ook in 2021 beperkt zal 

blijven vanwege de binnen WSVV verscherpte aandacht voor de (Europese) aanbestedingsregels.  

Omdat de geconstateerde onrechtmatigheden ruimschoots onder onze goedkeuringstolerantie blijven hebben deze 

geen impact op de strekking van onze verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid. 
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3.3 Rechtmatigheidsverklaring 

Rechtmatigheid is voor een publieke organisatie als WSVV van essentieel belang. Externe accountants geven zowel 

een getrouwheid- als rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening van waterschappen, provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen af. Als gevolg van een wetswijziging zal dit voor provincies, gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen vanaf boekjaar 2021 veranderen en dient het college c.q. het bestuur zelf een 

rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening af te geven. De rechtmatigheidsverantwoording van het college 

dan wel het bestuur wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant. De verantwoordelijkheid 

verschuift van de accountant naar het college c.q. het bestuur. Het is te verwachten dat dit over enige tijd ook voor 

waterschappen het geval zal worden, volgens de laatste berichten in 2025. Omdat bij WSVV al uitgebreide 

rechtmatigheidscontroles worden uitgevoerd, gaan wij ervan uit dat de impact hiervan goed behapbaar zal zijn. Zodra 

er meer duidelijkheid bestaat stellen wij voor om samen met de directie en het college van dijkgraaf en heemraden te 

overleggen over de aanpak die dan nodig is, zodat u en wij niet voor onnodige verrassingen komen te staan.  
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4. Financiële positie 

Het balanstotaal nam toe van € 320,7 miljoen ultimo 2019 naar € 331,4 miljoen ultimo 2020. Het geïnvesteerde 

vermogen daalde met ca. € 5,9 miljoen, terwijl de langlopende leningen met ruim € 15,4 miljoen toenamen. De 

vlottende activa zijn gestegen met ruim € 16,6 miljoen, met name omdat het GBLT haar incassosystematiek heeft 

gewijzigd waardoor iedere aanslag in 10 termijnen kan worden voldaan.  

 

Het eigen vermogen daalt met ruim € 4 miljoen. Deze daling komt voort uit het negatieve resultaat boekjaar. De 

solvabiliteit ging als gevolg daarvan enigszins omlaag van 9,43 % naar 7,89 %. Hieronder is de solvabiliteit over de 

jaren weergegeven: 
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In het jaarverslag, paragraaf 4.5 Weerstandsvermogen is een uiteenzetting gegeven van de beschikbare weerstands-

capaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit, gerelateerd aan uw financiële positie. De benodigde 

weerstandscapaciteit is per ultimo 2020 op basis van een in 2019 ontwikkelde risicoanalyse en reken methode 

berekend op € 7,16 miljoen.  

Het algemeen bestuur heeft besloten om sec de algemene reserves tot de beschikbare weerstandscapaciteit te 

rekenen en de bestemmingsreserve tariefsegalisatie buiten beschouwing te laten. Terecht, het is de bedoeling dat 

deze reserves worden afgebouwd in de planperiode waarbij het waterschap streeft naar een evenwicht tussen kosten 

en opbrengsten. In de achterliggende jaren bleken deze reserves (voornamelijk het Watersysteembeheer) per saldo 

toe te nemen, in 2020 is voor het eerst een forse aanwending zichtbaar van de egalisatiereserve Zuiveringsbeheer en 

daalt ook de tariefsegalisatie Watersysteembeheer.  

Jaar  Tariefsegalisatie WSB (in €)  Tariefsegalisatie ZB (in €) 

2016  1.540.000  12.129.000 

2017  3.064.000  11.629.000 

2018  4.224.000  10.069.000 

2019  5.941.000  9.207.000 

2020  5.153.000  3.964.000 
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Hieronder geven wij de beschikbare weerstandscapaciteit weer ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit 

per categorie.  

 

  watersysteembeheer  Zuiveringsbeheer 

Beschikbare weerstandscapaciteit  3.625  4.547 

Benodigde weerstandscapaciteit  1.837  5.324 

Ratio  2,0  0,9 
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De algemene reserves bedragen per ultimo 2020 gezamenlijk € 8.172.000. Conform bestuursbesluit dient het 

weerstandsvermogen zich binnen een bandbreedte tussen de 1,4 en 2,0 te bevinden. Wij concluderen dat het 

weerstandsvermogen van het watersysteembeheer aan de norm voldoet. Het weerstandsvermogen van het 

zuiveringsbeheer bevindt zich onder de norm. Dit wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen (4.5 van de jaarstukken 

2020) verklaard door de getroffen voorziening voor de lening aan BECH. 

In de komende jaren zullen incidentele meevallers aan het weerstandsvermogen worden toegevoegd om aan de norm 

te voldoen. Wij adviseren u om de ontwikkelingen in het weerstandsvermogen te blijven volgen. 

Bij de beoordeling van de financiële positie is ook de schuldpositie van belang. Deze is de achterliggende jaren sterk 

verbeterd. In 2017 bedroeg deze nog 202% van de totale opbrengsten. In 2019 heeft het algemeen bestuur een 

voorstel goedgekeurd om de schuldpositie te maximeren op 195% van de opbrengsten. In paragraaf 4.7 van de 

jaarstukken gaat u op de ontwikkeling van de schuldpositie in. Ultimo 2020 is de schuldpositie 163%, eind 2019 was 

deze 164%. De gemiddelde schuldpositie van de Nederlandse waterschappen ultimo 2019 bedraagt overigens 260% 

(bron: Waterschapsspiegel UvW 2020). 
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5. Rekening van baten en lasten 

5.1 Algemeen 

Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 4,09 miljoen nadelig. Ten opzichte van de BURAP over de periode 

januari t/m juni 2020 (€ 8,25 miljoen nadelig) is het werkelijke resultaat ca. € 4,16 miljoen hoger. In de jaarstukken 

worden de verschillen op diverse plekken toegelicht.  

 

Volgens het Waterschapsbesluit moeten er in de jaarstukken 3 exploitatierekeningen worden opgenomen: 

 Een exploitatierekening naar programma’s (artikel 4.31) 

 Een exploitatierekening naar kostendrager (artikel 4.32), inclusief een analyse op onderdelen tussen de 

exploitatierekening en de begroting (4.33) 

 Een exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten (artikel 4.34) 

Daarnaast moet conform artikel 4.29 van het Waterschapsbesluit in de programmaverantwoording per programma 

inzicht worden gegeven in de gerealiseerde nettokosten in relatie tot de daarvoor in de begroting opgenomen 

bedragen. 

 

De onderscheiden exploitatierekening zijn in het jaarverslag van WSVV opgenomen in de paragrafen 5.2 tot en met 

5.4 van de jaarstukken. De toelichting op de kostendragers (dat zijn de taken) die wordt vereist is opgenomen in 

paragraaf 2.2.7 van de jaarstukken. Hier wordt overigens om moverende redenen geen toelichting gegeven op de 

afwijking ten opzichte van de begroting, maar ten opzichte van de Burap.  

 

In hoofdstuk 3 van de jaarstukken zijn de 4 programmaverantwoordingen opgenomen, waarbij een toelichting is 

opgenomen op de afwijkingen ten opzichte van de Burap. 

 

Naar onze mening geven de analyses in paragraaf 2.2.7 en in de 4 programmaverantwoordingen een goed beeld van 

de financiële ontwikkelingen gedurende 2020. Volledigheidshalve wijzen wij u nog op paragraaf 4.2 van de 
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jaarstukken, waar staat dat het resultaat 2020 door een aantal incidenten is beïnvloed. Uw aandeel in het resultaat 

van het GBLT levert een incidenteel voordeel van € 1,2 miljoen op, de lagere voorziene kosten voor de 

werkzaamheden aan het Apeldoorns kanaal een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen. Daartegenover staat het 

vormen van een voorziening op de leningenpositie van BECH die het resultaat over 2020 voor een bedrag van € 3,5 

miljoen nadelig heeft beïnvloed. 
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6. Bijlagen 

Bijlage 1: Gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde controleverschillen resp. fouten en onzekerheden in de controle  

(x € 1.000) 

 

Wij hebben de volgende controleverschillen geconstateerd: 

Niet-gecorrigeerde controleverschillen  Bedrag in €  

Debiteurenvordering BECH  -/- 300.000 

Opbrengst tractor 2021 in 2020 verantwoord  -/- 90.000 

Correcties accountant GBLT  -/- 13.843 

 

Dit bedrag blijft binnen de tolerantiegrenzen zoals vermeld in bijlage 2. 
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Bijlage 2: Controleaanpak en materialiteit 

 

Controleaanpak en uitvoering controle 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de door ons voorgenomen 

controleaanpak. Dat houdt in dat wij onze controle voor een groot deel gegevensgericht hebben uitgevoerd. In 

hoofdstuk 2 hebben wij onze bevindingen vermeld.  

 

Onze controleaanpak is onder andere gebaseerd op een adequate risicoanalyse. Wij hebben enkele gesprekken met 

ambtelijk medewerkers gevoerd over de binnen WSVV intern toegepaste risicoanalyse, het werkprogramma en de 

aanpak van de te verrichten verbijzonderde interne controlewerkzaamheden. 

 

Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 

Het algemeen bestuur bepaalt de goedkeuringstolerantie die de accountant bij zijn controle van de jaarrekening dient 

te hanteren. Normaliter wordt hiervoor de richtlijn op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado) aangehouden, zo ook door WSVV in het Controleprotocol d.d. 22 februari 2013, dat van toepassing 

is voor de jaarrekeningen van WSVV vanaf 2013. 

 

Op grond van de jaarrekening 2020 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten 1% van de totale lasten, dat is 

afgerond € 1,47 miljoen en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, dat is afgerond € 4,4 miljoen. Wordt deze 

goedkeuringstolerantie niet overschreden, dan kan een goedkeurende controleverklaring worden afgegeven. De 

goedkeuringstolerantie is een kwantitatieve maatstaf. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie 

van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. De rapporteringstolerantie is door het algemeen bestuur bepaald op 

een absoluut bedrag van € 250.000, zowel voor fouten als voor onzekerheden. 


