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Aan het bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 
(WNK Personeelsdiensten)
Postbus 9150
1800 GD  ALKMAAR

Geacht bestuur,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (hierna: 
WNK Personeelsdiensten). Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de door de directie onder toezicht van het bestuur opgemaakte jaarrekening. De controle van de jaarrekening 
ontslaat de directie of het bestuur niet van hun verantwoordelijkheden. Wij hebben onze belangrijkste bevindingen samengevat in deze rapportage.

Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte 
van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening van 2019 van WNK Personeelsdiensten.

Wij willen deze rapportage graag met u bespreken en kunnen dan ook uw eventuele vragen beantwoorden.

Afsluitend danken wij u voor de medewerking die ons gedurende de uitvoering van onze werkzaamheden is verleend.
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Managementsamenvatting
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Tijdens onze interim-controle 
hebben wij eventuele wijzigingen 
binnen uw Gemeenschappelijke 
Regeling vastgesteld en is de 
impact daarvan op onze 
controleaanpak daarvan bepaald.

• Er is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid bij de programma’s “WSW” en “Ondersteunende diensten en directie”. Deze onrechtmatigheden tellen niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel, 
omdat deze, conform de interne procedure, in het begrotingsjaar ter accordering zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur.

1. Identificeren van wijzigingen 
binnen uw organisatie en omgeving

2. Vaststelling materialiteit 3. Reikwijdte
4. Inschatting significante 
risico’s

De controle 2019 van WNK Personeelsdiensten

5. Conclusie significante 
risicogebieden

De reikwijdte van onze controle 
staat omschreven in de 
opdrachtbevestiging. Er is 
gedurende het verloop van de 
controle op geen enkele wijze 
sprake geweest van een beperking 
of wijziging in de reikwijdte van 
onze controle. Wij achten de 
reikwijdte van onze controle voor 
2019 voldoende voor de doelstelling 
van onze controle.

Onze planning beschrijft het proces 
van risico-inschatting, inclusief 
nadere informatie over de 
significante risico’s die wij tijdens 
deze opdracht hebben 
geïdentificeerd. Onze bevindingen 
en conclusies met betrekking tot 
deze risico’s zijn vermeld in deze 
rapportage.

Bij de jaarrekening 2019 van WNK 
Personeelsdiensten verstrekken wij 
een goedkeurend oordeel voor 
getrouwheid en rechtmatigheid. De 
hierbij gehanteerde materialiteit 
voor fouten en onzekerheden 
bedraagt € 340.000.

Wij wijzen u op onze conclusies met 
betrekking tot de significante 
controlerisico’s. Wij merken op dat 
wij geen tekortkomingen hebben 
geconstateerd ten aanzien van de 
significante risicogebieden.

Wij verstrekken een goedkeurend oordeel voor getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 2019 van WNK Personeelsdiensten

• Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd.

• Er zijn geen niet-gecorrigeerde controleverschillen met betrekking tot het vermogen en het resultaat.

• Er zijn geen niet-gecorrigeerde controleverschillen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens.

• Wij zijn onafhankelijk van WNK Personeelsdiensten.

• Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de verslaggevingsregels.
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Managementsamenvatting

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2019 van 
WNK Personeelsdiensten uitgevoerd, en geven hierbij een 
goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en 
rechtmatigheid af. 

Met de opdrachtbevestiging 2019 hebt u ons opdracht 
gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2019. Naast 
de opdrachtbevestiging zijn bepalend (geweest) voor onze 
controle:

• Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado).

• De controleverordening WNK Personeelsdiensten (op 
grond van artikel 213 van de Gemeentewet).

• Het normenkader 2019.

• Het controleprotocol WNT 2019.

De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen 
enkele wijze sprake geweest van een beperking of wijziging in de reikwijdte van onze controle. Wij achten de reikwijdte van onze
controle voor 2019 voldoende voor de doelstelling van onze controle.

Geen significante wijzingen in reikwijdte van de controle

Wij zijn onafhankelijk van WNK Personeelsdiensten

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de memberfirms van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectievelijke zuster- en/of dochterondernemingen en WNK Personeelsdiensten, die naar 
ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.

Onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging is te vinden in bijlage E bij deze rapportage. 

Geen wijzigingen in de verslaggevingsregels

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn zeer belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en 
voor de resultaten van de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast vereisen zij van het management het toepassen van 
oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten
maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de Gemeenschappelijke Regeling zijn uiteengezet in de toelichting in de
jaarrekening 2019.

Wij hebben het door het management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken geëvalueerd, en 
hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien nodig hebben wij specialisten betrokken bij het beoordelen van 
de toepassing van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of
de van toepassing zijnde financiële verslaggeving. Wij zijn van mening dat de verslaggevingspraktijken en de toegepaste inschattingen 
redelijk zijn en consistent worden gebruikt.
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Belangrijkste bevindingen en observaties

Jaarrekening en jaarverslag 

De jaarstukken 2019 van uw Gemeenschappelijke Regeling bestaan uit:

• Het jaarverslag 2019.

• De jaarrekening 2019 (balans met toelichting en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting).

In het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden met betrekking tot de vragen: wat hebben wij gedaan, wat hebben wij bereikt 
en wat heeft het gekost? 

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) 720 is de accountant 
verplicht bepaalde werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het jaarverslag en de andere informatie die in de jaarstukken is 
opgenomen. Als onderdeel van dit vereiste hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste informatie bevat op basis van artikel 24 lid 2, artikel 25 en artikel 26 BBV.

• Wij hebben, voor zover wij kunnen beoordelen, vastgesteld dat verklaringen van het bestuur in het jaarverslag en de andere informatie 
zoals opgenomen in de jaarstukken verenigbaar zijn met de beweringen en verklaringen die in de jaarrekening zijn opgenomen.

• Wij hebben vastgesteld dat de verklaringen in het jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van de uitgevoerde 
controlewerkzaamheden.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw Gemeenschappelijke Regeling zijn uiteengezet in de grondslagen van de
jaarrekening 2019. 

Jaarrekening en jaarverslag

Wij hebben vastgesteld dat de grondslagen van de 
jaarrekening aanvaardbaar zijn en dat het jaarverslag 
verenigbaar is met de jaarrekening.
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Belangrijkste bevindingen en observaties

Rechtmatigheid

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2019 hebben wij de 
begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 
en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke 
wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het bestuur, zodat het bestuur hierover tijdig (binnen het
begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het bestuur van 
budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het budgetrecht van het bestuur als toezichthoudend orgaan.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV. Wij hebben vastgesteld dat er 
sprake is van de volgende begrotingsoverschrijdingen:

- Programma WSW: € 0,7 miljoen.

- Programma Ondersteunende diensten en directie: € 0,5 miljoen.

Het Algemeen Bestuur heeft deze overschrijdingen van de begroting 2019 conform de notitie Begrotingsoverschrijding 2019 vastgesteld en 
geaccepteerd tijdens de AB-vergadering d.d. 12 december 2019. Om deze reden is er geen sprake van ongeautoriseerde begrotings-
overschrijdingen.

De controlewerkzaamheden voor de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn door ons afgerond. Alhoewel wij hierin geen 
onrechtmatigheden hebben geconstateerd, merken wij wel op dat de controle op de Europese aanbestedingen relatief veel inspanningen 
vraagt binnen de jaarrekeningcontrole, doordat de overwegingen om al dan niet Europees aan te besteden niet altijd (goed) zijn 
gedocumenteerd, waarbij de exacte gevolgen van contractuele bepalingen niet altijd goed worden overzien. Wij merken op dat de
interpretatie van de aanbestedingsregels steeds strikter wordt, zodat het goed documenteren van de gemaakte keuzes in de 
aanbestedingstrajecten van groot belang is. 

Begrotingsoverschrijding

Er is sprake van een begrotingsoverschrijding op de 
programma’s “WSW” en “Ondersteunende diensten en 
directie”.

Rechtmatigheid Europese aanbestedingen
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Belangrijkste bevindingen en observaties

Overige aangelegenheden

Loonkostensubsidie

Het instrument ‘loonkostensubsidie’ wordt in een toenemende mate ingezet binnen de re-integratieactiviteiten van WNK Personeelsdiensten. Wij 
merken op dat de huidige inrichting van de administratieve processen en de afspraken hierbij een grote administratieve inspanning vergen van de 
medewerkers van WNK Personeelsdiensten. Bovendien vergt dit ook een grote inspanning van ons gedurende de accountantscontrole. Concreet 
betreft het hier de afspraken die zijn gemaakt met de externe werkgevers over het moment van het uitbetalen en over het aanleveren van de 
verplichte documentatie (zoals loonstroken) waarmee WNK Personeelsdiensten de loonkostensubsidie kan controleren. Momenteel wordt door 
WNK Personeelsdiensten de loonkostensubsidie halverwege de maand uitbetaald, zodat de werkgevers deze ontvangen alvorens zij de lonen aan de 
betreffende medewerkers dienen te betalen. Hierbij is overeengekomen dat de externe werkgevers de loonstroken of loonstraten van de 
medewerkers moeten opleveren. Concreet levert dit in de praktijk de volgende problemen op:

- Correcties op de loonkostensubsidie wegens ziekte kunnen pas na uitbetaling worden doorgevoerd, waardoor er bij ziekte altijd een correctie moet 
worden doorgevoerd, in de vorm van een (gedeeltelijke) creditering of een verrekening met een volgende periode.

- Externe werkgevers hebben geen incentive om tijdig de verplichte documentatie (zoals loonstroken) op te leveren, wat de controle voor 
WNK Personeelsdiensten bemoeilijkt. In de praktijk leidt dit tot situaties waarin WNK Personeelsdiensten achteraf (bijvoorbeeld bij verlenging van 
een contract) constateert dat wijzigingen door de externe werkgever niet of niet tijdig zijn doorgegeven, zodat er correcties nodig zijn.

Overigens merken wij in dit kader wel op dat WNK Personeelsdiensten in voorkomende gevallen de betreffende bedragen wel actief terugvordert. 

Op grond van onze ervaring bij andere sociale werkvoorzieningsschappen geven wij u de volgende mogelijkheden in overweging voor het adresseren 
van deze problemen:

- Uitbetaling van de loonkostensubsidie vindt pas plaats na afloop van de maand, zodat correcties voor bijvoorbeeld ziekte vóór de uitbetaling 
doorgevoerd kunnen worden.

- Uitbetaling van de loonkostensubsidie vindt pas plaats nadat de externe werkgever de benodigde documentatie (zoals loonstroken) heeft 
toegestuurd, om mogelijke correcties te voorkomen.

- Een laatste termijn over het boekjaar wordt ingehouden totdat de externe werkgever de benodigde documentatie heeft toegestuurd.

Wij hebben begrepen dat het financieel management dit probleem onderkent en daarom momenteel de verschillende mogelijkheden verkent om de 
administratieve lasten te beperken.

Loonkostensubsidie

Op deze pagina hebben wij overige aangelegenheden 
opgenomen ten aanzien van de jaarrekening 2019.
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Belangrijkste bevindingen en observaties

Fraude als onderdeel van onze controle

De directie is primair verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en voor de naleving van de wet- en regelgeving. 
Recente ontwikkelingen laten zien dat de handhaving van anticorruptiewetgeving aan globalisering onderhevig is, waardoor ook 
Gemeenschappelijke Regelingen in toenemende mate te maken krijgen met anticorruptieregels. 

Als onderdeel van onze controle hebben wij de directie verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening 
een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude of van het overtreden van wet- en regelgeving (corporate compliance), 
inclusief de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat de directie daarbij hanteert, alsook de communicatie 
daarover met het personeel en met het bestuur. Tijdens deze gesprekken heeft de directie aangegeven zich bewust te zijn van 
frauderisico’s, waaronder het belang van corporate compliance en de analyse van corruptievraagstukken. Hierbij heeft de directie ook 
voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze risico’s beheerst.

In onze voorgaande rapportages hebben wij u geattendeerd op het belang van periodieke frauderisicoanalyses, bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van de ‘fraudedriehoek’, als vast onderdeel van de interne-beheersingsomgeving. De frauderisicoanalyse maakt deel uit 
van uw reguliere risicomanagementproces en wordt eenmaal per jaar behandeld in de bestuursvergadering. Wij merken op dat de 
behandeling van de risicoanalyse in 2019 niet heeft plaatsgevonden, omdat het management voornemens is om een meer gedetailleerde 
analyse op procesniveau uit te voeren, wat in de komende periode zal plaatsvinden.

Als accountant 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.

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 fraudes hebben ontdekt.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en professionele oordeelsvorming toegepast, in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Wij hebben geen aanwijzingen gekregen voor (vermoedens van) fraude.

Fraude als onderdeel van onze controle

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het 
frauderisico en geen aanwijzingen voor fraude.

Gelegenheid Rationalisatie

Druk
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Interne-beheersingsomgeving

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

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en 
interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de in de 
jaarrekening opgenomen gegevens.

De bevindingen naar aanleiding van deze controle zijn opgenomen in onze managementletter 2019. Wij merken op dat er in 2019 
diverse bevindingen zijn opgevolgd die voortkwamen uit de implementatie van AFAS per 1 januari 2018. 

De belangrijkste bevindingen die nog opvolging behoeven, hebben betrekking op de General IT Controls binnen AFAS (zie ook de 
toelichting hieronder).

De belangrijkste bevindingen uit onze managementletter 2019

Verbeterpunten in de interne 
beheersing

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

Deze interim-controle is primair gericht op de opzet, het 
bestaan en de werking van maatregelen van administratieve 
organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van 
belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en de 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen 
gegevens.

De bevindingen naar aanleiding van deze controle zijn 
opgenomen in onze managementletter 2019.

Betrouwbaarheid en continuïteit automatiseringsomgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van 
uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen
daarvan. Onze bevindingen gaan over de onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat
wij geen volledigheid pretenderen. De IT-omgeving en een adequate opzet en werking daarvan nemen binnen uw organisatie een 
steeds dominantere plaats in met het oog op een betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarmee krijgt de IT ook een
dominantere positie in onze controleaanpak en -uitvoering. Tijdens de interim-controle hebben wij specifiek aandacht besteed aan 
enkele General IT Controls omtrent AFAS (Windows AD was niet in scope). De uitkomsten zijn door ons gerapporteerd in de 
managementletter 2019. De belangrijkste bevindingen waren: 

• Een geformaliseerd proces van het toekennen en verwijderen van rechten en rollen moet nog worden geïmplementeerd. 

• De ingerichte rechten en rollen dienen periodiek te worden gecontroleerd. 

• Kritieke activiteiten van superusers dienen periodiek te worden geanalyseerd. 

• Het proces van het doorvoeren van functionele wijzigingen in AFAS dient te worden gestructureerd. 
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Overige aangelegenheden

Communicatie met het management

Onze communicatie met het management

Bevestigingen van het management

Wij hebben het management ter confirmatie een aantal schriftelijke bevestigingen gevraagd aangaande zijn verantwoordelijkheden 
inzake de financiële verslaggeving.

Geen meningsverschil met het management of beperking in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het management geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. 
Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door het management en door de medewerkers van de 
Gemeenschappelijke Regeling volledige medewerking verleend, en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.



WNK Personeelsdiensten | Accountantsverslag 2019 200485E5F2/JI/16© 2020 Deloitte The Netherlands

Impact op onze werkzaamheden en op de controle

Hoe reageert Deloitte Accountants op de risico’s van COVID-19?

Deloitte heeft haar reactie op de COVID-19-situatie vanaf het begin nauwlettend gevolgd en beheerd, om te kunnen reageren waar nodig. De gezondheid en veiligheid van onze mensen staat voorop, 
maar we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we de controles kunnen uitvoeren volgens de vereiste tijdslijnen. Hieronder vatten wij onze reactie samen.

Impact op onze werkzaamheden

• Wij hebben regelingen in het kader van een Business Continuity Plan (‘BCP’) die in overeenstemming zijn met ISO 22301. Ons BCP voor de organisatie is vastgesteld om de impact van COVID-19 op
al onze activiteiten te overwegen en te verminderen. De gezondheid en veiligheid van onze mensen en VAN degenen met wie we werken, staat voorop. Dit omvat het verstrekken van advies en 
ondersteuning aan onze medewerkers en het ontwikkelen van responsplannen en upgrades van onze IT-infrastructuur om de capaciteit voor het veilig werken op afstand te vergroten.

• Wij hebben de mogelijkheid om op afstand samen te werken met onze controlecliënten, met behulp van een aantal samenwerkingstools, waaronder Deloitte Connect (een tool die een veilige 
tweerichtingsdialoog tussen het Deloitte-team en het management mogelijk maakt, teneinde de opdrachtcoördinatie op een effectieve wijze te beheren) en Microsoft Teams, om samen te werken en 
activiteiten te begeleiden.

• Wij hebben voldoende servercapaciteit, zodat al onze mensen op afstand kunnen werken. Een belangrijk onderdeel van onze noodplanningsstrategie omvatte het adviseren van al onze medewerkers 
over het elke avond en elk weekend mee naar huis nemen van hun laptops, zodat ze thuis zouden kunnen werken als dat nodig zou zijn.

• Wij hebben regelmatig contact met regelgevers en met andere Deloitte-vestingen, om de impact lokaal te coördineren en te begrijpen, zodat wij wereldwijde controles kunnen uitvoeren.

• Onze teams geven prioriteit aan het werk dat gedaan moet worden (bijv. inventarisaties).

• Intern hebben wij reisbeperkingen ingesteld en zijn er ontmoetings- en samenkomstprotocollen geïmplementeerd om de besmetting te minimaliseren. Wij beoordelen ook de teamsamenstellingen, 
om te proberen het risico op een verstoring van een volledig team te minimaliseren.
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Impact op de controle

Hoe reageert Deloitte Accountants op de risico’s van COVID-19?

Door onze beroepsorganisatie is een alert afgegeven (NBA alert 42) over de mogelijke gevolgen van het coronavirus op jaarrekeningcontrole. De jaarrekening van WNK Personeelsdiensten bevond zich 
al in de afrondende fase van de controle, zodat wij tijdens de uitvoering hiervan geen belemmering hebben ervaren. Door WNK Personeelsdiensten is een toelichting opgenomen in het jaarverslag.

Impact op de business en acties management (toelichting uit het jaarverslag Impact op het jaarverslag en op de jaarrekening Impact op de controle

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot 
voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid 
maatregelenpakket aangekondigd. De consternatie rondom het coronavirus gaat ook 
WNK niet voorbij. Het verzuim onder de extern werkende collega’s en de staf blijft 
beperkt. Echter het verzuim onder de intern werkende collega’s is gestegen tot 65%. 
En ons re-integratiebedrijf zal stapsgewijs vrijwel tot stilstand komen. Sommige 
activiteiten buiten zijn verminderd maar gaan op dit moment door. WNK heeft de 
volgende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, te 
voldoen aan de overheidsmaatregelen en de bedrijfsvoering van WNK zoveel mogelijk 
te beschermen:
• RIVM-kaders en -richtlijnen worden gevolgd.
• Medewerkers van wie bekend is dat zij kampen met een zwakke gezondheid en 

medewerkers van wie wij weten dat hun cognitief niveau te laag is om het belang 
van een goede persoonlijke hygiëne te begrijpen, zijn naar huis gestuurd.

• Ziekmeldingen van medewerkers met lichte ziekteverschijnselen (verkoudheid, 
zere keel, e.d.) worden geaccepteerd.

• Afwezigheidsmeldingen van medewerkers die uit angst om ziek te worden niet naar 
WNK willen komen, worden ook geaccepteerd.

• Medewerkers die problemen hebben met de kinderopvang krijgen betaald verlof.
• Thuiswerken wordt zoveel als mogelijk ingezet.
• De kantineservice is gestaakt.
• Lunchpauzes worden gespreid opgenomen.
• Er wordt veelvuldig gecommuniceerd met extern werkenden en met 

klanten/opdrachtgevers over het door WNK gevoerde beleid.
• Met medewerkers die wegens aan corona gerelateerde redenen niet werkzaam 

zijn, wordt tweemaal per week contact gezocht om te kunnen bepalen hoe het met 
hen gaat en of er wellicht extra maatschappelijke zorg moet worden ingezet. 

• De liquiditeit wordt nauwgezet gemonitord, zodat werknemers en leveranciers 
tijdig kunnen worden betaald. Mocht het noodzakelijk zijn kan er een kasgeldlening 
worden afgesloten bij de BNG.

Bovenstaande maatregelen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering en de 
resultaten van WNK. Hoe groot deze impact uiteindelijk zal zijn, is op dit moment nog 
onvoldoende in te schatten. 

Door het management is afgewogen of corona impact 
heeft op jaarrekeningposten, zoals:

• Waardevermindering van vaste activa.

• Verlieslatende contracten en voorzieningen die 
voortvloeien uit contractuele sancties.

• Schending van leningsconvenanten (inclusief de 
impact op de classificatie van verplichtingen als 
kortlopend versus langlopend).

• Continuïteit.

• Gebeurtenissen na balansdatum.

• Verzekeringsvorderingen in verband met 
bedrijfsonderbrekingen.

Wij hebben vernomen dat er op het moment van het 
opstellen van de jaarrekening geen sprake was van 
directe financiële consequenties op de balansposten 
zoals opgenomen in de jaarrekening 2019. 

Er is wel degelijk sprake van omzetverlies en van 
indirecte kosten, toe te rekenen aan 2020. WNK licht 
in haar jaarverslag, als onderdeel van de paragraaf 
‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’, de 
maatregelen en effecten op haar organisatie en op de 
bedrijfsvoering toe. 

Wij hebben kennisgenomen van de evaluatie van 
WNK Personeelsdiensten. Wij zien geen verhoogde 
risico’s van materieel belang ten aanzien van de 
waardering van de jaarrekeningposten van 
WNK Personeelsdiensten. Belangrijke overwegingen 
hierbij zijn:

• Er is sprake van een hoge afloop van debiteuren.

• Er is geen vastgoed in eigendom en de overige 
materiële vaste activa zijn niet van materiële 
omvang.

Voorts hebben wij geëvalueerd of de gebeurtenissen 
aanleiding geven om te twijfelen aan de continuïteit 
van WNK Personeelsdiensten. In dat kader merken 
wij op dat wij geen twijfels hebben over de 
continuïteit; een aantal belangrijke overwegingen 
hierbij zijn:

• De WSW-subsidie wordt doorbetaald, waardoor 
een grote financieringsstroom, ondanks de 
afgenomen activiteiten, onverminderd doorloopt.

• De deelnemende gemeenten zijn op grond van de 
Gemeenschappelijke Regeling én op grond van de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht om 
eventuele verliezen als gevolg van de coronacrisis 
te dekken via een aanvullende bijdrage.
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05 Bijlagen
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Bijlage A – Niet-gecorrigeerde controleverschillen

Overzicht van niet-gecorrigeerde controleverschillen. Wij krijgen een schriftelijke bevestiging van het management waarin is vermeld dat, na overweging van al deze niet-gecorrigeerde posten, zowel 
individueel als in totaal, binnen de context van de jaarrekening als geheel, geen aanpassingen nodig zijn. De volgende niet-gecorrigeerde afwijkingen zijn gedurende onze controle geïdentificeerd:

Aard van de controleverschillen Rechtmatigheid Getrouwheid

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. N.v.t.

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t.

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook getrouwheidsfout N.v.t. N.v.t.

(Sub)totaal getrouwheidsfouten N.v.t. N.v.t.

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten N.v.t.

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/ 
Fido/etc.)

N.v.t.

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) N.v.t.

Overige rechtmatigheidsfouten N.v.t.

Totaal rechtmatigheidsfouten N.v.t.

* In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het normenkader is het kader voor de controle op de financiële rechtmatigheid opgenomen.
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Bijlage B – Onzekerheden in de controle

Overzicht van onzekerheden in de controle. Wij krijgen een schriftelijke bevestiging van het management waarin is vermeld dat, na overweging van deze onzekerheid, zowel individueel als in totaal, 
binnen de context van de jaarrekening als geheel, geen aanpassingen nodig zijn. De volgende onzekerheden zijn gedurende onze controle geïdentificeerd:

Aard van de onzekerheden Rechtmatigheid Getrouwheid

Maximale onzekerheid in verband met niet-ontvangen loonstaten N.v.t. N.v.t.

Totaal onzekerheden in de rechtmatigheidscontrole en in de getrouwheidscontrole N.v.t. N.v.t.
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Bijlage C – Tekortkomingen in de toelichtingen

Onze controlestandaarden vereisen dat wij afwijkingen van materieel belang in de toelichting signaleren om het bestuur in staat te stellen een inschatting te maken van de gevolgen daarvan voor de 
jaarrekening. De tabel hierna bevat een weergave van die onderwerpen uit de toelichting waarvan wij denken dat het bestuur deze nader dient te beoordelen.

Toelichting Bron van de toelichtingsvereiste Kwantitatieve of kwalitatieve overwegingen

Niet van toepassing N.v.t. N.v.t.
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Bijlage D – Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(de NBA) opgenomen in de “Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)” en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ 
waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van WNK Personeelsdiensten in overeenstemming met de Nederlandse 
wettelijke en beroepsvoorschriften is gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen jaar niet is 
aangetast.

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke positie bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van 
maatregelen is een integraal onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van toepassing zijnde 
stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die 
bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:
• Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande onafhankelijkheidsvereisten en de risico’s ten aanzien van de 

bedreiging van de onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.
• Procedures voor een tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden 

en werknemers bij Deloitte.
• Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de toepassing van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
• Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in specifieke casussen en omstandigheden de 

onafhankelijkheidsvoorschriften naleven.
• De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de procedures en 

voorschriften, de tijdige bekendmaking hiervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van waarborgen.
Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt, waarin is vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de 
onafhankelijkheid van de accountant die de controle-opdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met potentiële bedreigingen is 
omgegaan en, indien er bedreigingen zijn gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreigingen voor de 
onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling, inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 
‘onafhankelijkheidsevaluatie’), wordt in het dossier opgenomen.

• Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke 
aantasting van de onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in 
een raad van commissarissen of auditcommissie, overwegen wij ook een van deze organen te raadplegen.

• Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen wordt periodiek door de externe toezichthouder getoetst.
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Bijlage D – Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Rotatie van teamleden

Een te grote mate van vertrouwdheid kan een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde 
leden van het controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een controlecliënt meewerken. Wij beoordelen 
de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de langdurige betrokkenheid van de leden van het controleteam bij de 
controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze bedreiging weg te nemen. Het kan dan ook vereist zijn om teamleden
te vervangen. Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om het komend boekjaar teamleden bij WNK Personeelsdiensten te 
rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar 
medewerkers en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling die van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze
evaluatie zijn ons geen zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen 
informeert over geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van 
Deloitte of een lid van het controleteam, heeft ontvangen van of verstrekt aan de Gemeenschappelijke Regeling of aan een bij de 
Gemeenschappelijke Regeling betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels. 

Wij hebben geen geschenken en/of persoonlijke uitingen van gastvrijheid met een (geschatte) waarde van meer dan € 100 ontvangen 
of verstrekt en zijn daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de 
controleopdracht.
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