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Reikwijdte van de controle

Normenkader 2019

Goedkeuringstolerantie

Jaarstukken 
provincie 
Flevoland

Jaarverslag Jaarrekening

Programma-
verantwoording Paragrafen Balans + 

toelichting

Overzicht van 
baten en lasten 

+ toelichting
WNT-bijlage Bijlage 

taakvelden

Onze controleverklaring bij de jaarrekening heeft betrekking op deze onderdelen.

Van deze onderdelen van het 
jaarverslag stellen wij, op basis van 

onze kennis over de jaarrekening, vast 
dat deze aansluiten met de jaarrekening

Wat is de reikwijdte van onze controle?
U heeft ons verzocht de jaarrekening 2019 van provincie 
Flevoland te controleren. De jaarstukken bestaan uit meerdere 
onderdelen, die wij niet allemaal met dezelfde diepgang 
controleren. Onderstaand hebben wij daarom weergegeven op 
welke wijze wij de verschillende onderdelen van de jaarstukken 
in onze controle betrekken. 

Als Provinciale Staten kunt u de accountant speerpunten 
meegeven bij de uitvoering van de controle. Voor 2019 heeft u 
de volgende speerpunten meegegeven.
• <Speerpunt 1>
• <Speerpunt 2>
De speerpunten dienen nog te worden bepaald.

Overige 
opdrachten

PwC verricht enkel controle diensten 
en geen overige adviesdiensten die de 
onafhankelijkheid kunnen bedreigen.’
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Reikwijdte van de controle

Normenkader 2019

Goedkeuringstolerantie

Het normenkader als meetlat voor onze controle
In onze controleverklaring geven wij tevens een oordeel over 
de rechtmatigheid van de jaarrekening. De rechtmatigheid 
omvat drie aspecten:
• Begrotingsrechtmatigheid: handelt het college binnen 

de door u beschikbaar gestelde budgetten en kredieten;
• Misbruik en oneigenlijk gebruik: zijn in (de uitvoering 

van) het beleid voldoende waarborgen opgenomen om 
misbruik of oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving te 
voorkomen of tegen te gaan?

• Voorwaardencriterium: zijn de baten, lasten en 
balansmutaties in overeenstemming met wet- en 
regelgeving tot stand gekomen?

Specifiek ten aanzien het voorwaardencriterium geldt dat u als 
provincie voor een deel zelf bepaalt welke wet- en regelgeving 
betrokken wordt in de controle. Deze wet- en regelgeving wordt 
vastgelegd in het normenkader. Het college stelt dit 
normenkader vast en legt dit ter kennisname voor aan u als 
Provinciale Staten

Het normenkader voor 2019 is vastgesteld in de GS 
vergadering van 27 augustus 2019 en is ter kennisgeving aan u 
voorgelegd. Het normenkader wordt voor de start van de 
jaarrekeningcontrole geactualiseerd. 

Onderstaand is weergegeven welke keuzes u als Provinciale 
Staten heeft gemaakt ten aanzien wat wel en wat niet in het 
normenkader dient te worden opgenomen. 

• Europese 

aanbestedingsrichtlijnen

• Staatssteunregels

• Enzovoort

EU-regelgeving

• Aanbestedingswet

• Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)

• Enzovoort

Landelijke / 
provinciale wet-
en regelgeving

• Financiële verordening 

• Controleverordening

• Subsidieverordening

• Nota reserves/voorzieningen

• Enzovoort

Verordeningen/ 
nota’s vastgesteld 

door de PS

• Inkoopbeleid

• Overige besluiten

GS besluiten
EU

Verplicht onderdeel van het normenkader Optioneel onderdeel van het 
normenkader

Inkoopbeleid maakt 
geen onderdeel van 

normenkader 
Flevoland (geen 

BBV verplichting)
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Reikwijdte van de controle

Normenkader 2019

Goedkeuringstolerantie

De hoogte van de goedkeuringstolerantie is conform uw besluit 
Bij de planning van onze controle houden wij rekening met de 
goedkeuringstolerantie (ook wel materialiteit genoemd). Wij 
beschouwen een afwijking als materieel wanneer het mogelijk 
is dat gebruikers van de jaarrekening hun beslissingen en 
acties laten beïnvloeden door de geconstateerde afwijkingen.

U bepaalt binnen de wettelijke kaders welke 
goedkeuringstolerantie wij hanteren. Op grond van het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden bedraagt de 
goedkeuringstolerantie maximaal 1% van de totale lasten 
(inclusief toevoegingen aan reserves) voor fouten en 3% voor 

onzekerheden. Als Provinciale Staten kunt u besluiten de 
accountant te vragen de jaarrekening met een lagere 
goedkeuringstolerantie te controleren. Dit heeft u niet gedaan. 
De relatie tussen de goedkeuringstolerantie, eventueel 
geconstateerde afwijkingen en ons oordeel is in onderstaande 
weergegeven.

Voor de toepassing van de goedkeuringstolerantie in onze 
controle vertalen wij deze naar een uitvoeringstolerantie en een 
rapporteringstolerantie. Deze zijn hieronder opgenomen.

< 1% < 3% > 3% > 10%
Fouten Goedkeurend Beperking Afkeuring Afkeuring
Onzekerheden Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding

goedkeuringstolerantie uitvoeringstolerantie rapporteringstolerantie

Goedkeuringstolerantie
De goedkeuringstolerantie is de grens die u als Provinciale 
Staten bepaalt binnen met een maximum van 1% van de 
totale lasten. Indien wij afwijkingen in de jaarrekening 
constateren boven deze grens leidt dat er toe dat wij geen 
goedkeurende controleverklaring kunnen afgeven. 
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Controlefilosofie

Risicoanalyse

Frauderisico’s

Onze controlefilosofie

•Primair verantwoordelijk voor 
getrouwheid en rechtmatigheid 
transacties binnen eigen processen

•Verantwoordelijk voor kwalitatieve 
analyse en toelichting P&C producten

•Ondersteunt de afdelingen bij de opti-
malisering van de primaire processen.

•De administratie voert bij de verwerking 
een aantal primaire controles uit op de 
1e lijn.

•Adviseert (met de VIC) preventieve 
interne controlemaatregelen in het 
primaire proces

•Geeft feedback om leesbaarheid/ 
informatiewaarde P&C documenten te 
verhogen

•Adviseert preventieve interne 
controlemaatregelen in het 
ondersteunende proces en de IT

•Geeft adviezen om effectiviteit control-
werkzaamheden te vergroten

•De VIC voert interne controles uit op 
de getrouwheid en rechtmatigheid van 
de financieel kritische processen. 

•Adviseert over verbetering in de 1e en 
2e lijn

•Adviseert/klankbord om te komen tot 
een effectieve en efficiënte 
controleaanpak

•Maakt waar mogelijk gebruik van de 
werkzaamheden van de VIC

Lijnmanagement

Afdelingen

Ondersteuning

Administratie en Control

Verbijzonderde Interne controle 

VIC-functie

1e lijn 2e lijn 3e lijn

Provincie
Pw

C

Onze controleaanpak is naast het controleren van de 
jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering 
inclusief digitalisering hiervan. In onze controle hanteren wij 
daarvoor het ‘3 lines-of-defence’ model. Dit model geeft 
handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing 
risico’s worden ondervangen. De verschillende lines-of-defence 
staan voor de volgende plaats in de interne beheersing: 

• de eerste lijn: in het primaire proces, onder 
verantwoordelijkheid van de proceseigenaar.

• de tweede lijn: in de ondersteunende processen zoals 
financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn 
om fouten te signaleren. Er worden structurele interne 
controles verricht op o.a. inkopen en subsidies.

• de derde lijn: in uw verbijzonderde interne controle 
achteraf.

Het push-left principe is er op gericht de interne beheersing in de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Dit vanuit het 
uitgangspunt dat fouten voorkomen beter is dan achteraf constateren. Indien er tekortkomingen zijn in de 
interne beheersing in de 1e en 2e lijn, dan zullen wij deze daarom rapporteren als bevinding, ook als deze in 
de 3e lijn middels verbijzonderde interne controle ondervangen wordt. 

Wij rapporteren via het push-left principe
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Controlefilosofie

Risicoanalyse

Frauderisico’s

Onze risicoanalyse in één oogopslag

Als onderdeel van de planning van de controle maken wij een 
analyse van uw provincie. Hierbij beoordelen we elementen 
als:
• Governance en cultuur;
• Wat uw doelstellingen en ambities zijn;
• De wijze waarop u deze doelstellingen en ambities plant 

te realiseren;
• De wijze waarop u de realisatie van deze doelstellingen 

en ambities monitort;
• De wijze waarop de P&C cyclus is vormgegeven.

Tezamen met externe ontwikkelingen en onze ervaringen van 
voorgaande jaren gebruiken we deze informatie als input voor 
onze risicoanalyse. Deze risicoanalyse bespreken we 
vervolgens met verschillende gremia in de provincie om deze 
aan te vullen met uw kennis en ervaring. Op dit moment heeft 
dat geleid tot de volgende risico’s.

In tegenstelling tot controlejaar 2018 hebben we het risico op 
een onjuiste en onvolledige verantwoording van de Wet 
Normering Topinkomens ingeschat als een normaal risico in 
plaats van een verhoogd risico (minder complex protocol, 
minder onjuistheden).

Financiële impact
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Risico Fraude Fouten Schattingen

1 Fraude in opbrengstverantwoording (verplicht risico)   

2 Doorbreking interne beheersing (verplicht risico)   

3 Rechtmatigheid aanbestedingen   

4 Waardering financiële vaste activa   

5 Waardering APPA voorziening   
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Externe ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

Diverse interne ontwikkelingen met invloed op onze controle

Ook binnen uw provincie zijn diverse ontwikkelingen die van 
invloed zijn op onze controle. Wij merken op dat wij, gegeven 
de reikwijdte van onze controle, ons voornamelijk richten op die 
ontwikkelingen die uw financiële processen, IT-omgeving, VIC, 
sturing of P&C cyclus raken. Onderstaand hebben wij de 
belangrijkste ontwikkelingen toegelicht, inclusief hun impact op 
onze controle. 

Mocht er gedurende het jaar sprake zijn van nieuwe 
ontwikkelingen, dan zullen wij onze controle daarop waar nodig 
aanpassen.

Wijziging Aard van de wijziging Effect op controle
Kaderstelling Organisatie-

structuur
Sleutel-

functionarissen

1 Voorbereidingen 
rechtmatigheidsverantwoording –
voor 3 grootste processen (inkopen, 
subsidies, personele lasten) ook ter 
voorbereiding op de 
rechtmatigheidsverantwoording

  

Doorontwikkeling van de 
rechtmatigheidscontrole. Vanaf 2021 toetst de 
accountant de conclusie van provincie Flevoland 
inzake rechtmatigheid

2 Automatiseringsomgeving

 


Startpunt is visie provinciale 
informatievoorziening, impact op sturing en 
inrichting IT. 

3 Actualisatie financiële kaders, eerste
wijziging betreft nota reserves en 
voorzieningen

  
Effect op mandaat, begrotingsrechtmatigheid en 
weerstandsvermogen. 

4 Grote projecten onder meer Flevokust, 
MSNF en Floriade   

Voortgang investeringen en financiering per 
jaareinde
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