PROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARSTUKKEN
2018 VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

1. Inleiding
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de
accountantscontrole als bedoeld in artikel 217 lid 2 Provinciewet, voor de provincie
Noord-Holland uit te voeren met ingang van de controle van het boekjaar 2018. tot en met het
boekjaar 2020 met de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar. De jaarstukken en het
financieel beheer, zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn
object van controle.
1.1 Doelstelling
Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken
nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die
specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2018 en de controle van de
SISA bijlage.
1.2 Wettelijk kader
De Provinciewet, art. 217 lid 2, schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen als
bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 201
Provinciewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en
het uitbrengen van een rapport van bevindingen.

2. Normenkader
Ten behoeve van de controle wordt een normenkader opgesteld.
Het normenkader is nodig voor de controle door de externe accountant, specifiek de jaarlijkse
interim controle en de jaareindecontrole 2018. In Noord-Holland is het de procedure dat in het
najaar een concept normenkader door de directie wordt vastgesteld voor de uitvoering van de
interim controle. Begin 2019 komt het definitieve normenkader beschikbaar.
Volgens de van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording hoeven Provinciale Staten dit
normenkader niet expliciet vast te stellen, maar kunt u het kader ook bevestigen door het voor
kennisgeving aan te nemen’.

3. Speerpunten voor de controle
Voor de controle kunnen max. drie speerpunten worden meegegeven aan de accountant. Deze
speerpunten zijn op moment van vaststellen van het controleprotocol nog niet bekend.
De Rekeningencommissie bepaalt begin januari 2019 welke speerpunten voor de controle aan de
accountant worden meegegeven.

2.1 Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties
Goedkeuringstolerantie
De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de
provincie Noord-Holland, de volgende goedkeuringstoleranties:
Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelsonthouding

Afkeurend

Fouten in de
jaarrekening (% lasten)

<= 1%

> 1% < 3%

-

>= 3%

Onzekerheden in de
controle (% lasten)

<= 3%

> 3% <10%

>=10%

Rapporteringtolerantie
Voor de rapporteringtolerantie stellen de Staten als maatstaf dat de accountant elke fout of
onzekerheid ≥ € 100.000 rapporteert.
2. 2 Rechtmatigheid
Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole heeft betrekking op het voldoen aan de
wettelijke kaders en regelgeving en strekt zich uit over alle baten en lasten evenals de
balansmutaties in de jaarrekening. Aan deze baten en lasten en balansmutaties liggen financiële
beheerhandelingen ten grondslag.
Het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden (Bado). onderscheidt de volgende
financiële beheerhandelingen:
 Overdrachten aan of van natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bijvoorbeeld subsidies,
uitkeringen, belastingen en heffingen);
 Transacties waarbij een tegenprestatie wordt verkregen of geleverd;
 Financieringen, waaronder opgenomen en uitgezette leningen en de daarbij behorende rente
en aflossingen;
 Vermogensmutaties (bijvoorbeeld {rechtstreekse} mutaties van reserves en voorzieningen en
de afschrijvingssystematiek).
De accountantscontrole voor de provincie Noord-Holland richt zich op de beoordeling of deze
financiële beheerhandelingen zijn uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving en of dit in de
administratie op de juiste wijze is vastgelegd.
Rechtmatigheidscriteria
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
1. het begrotingscriterium;
2. het voorwaardencriterium;
3. het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium;
4. het calculatiecriterium;
5. het valuteringcriterium;
6. het adresseringscriterium;
7. het volledigheidscriterium;
8. het aanvaardbaarheidscriterium en
9. het leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt door de accountant al aandacht besteed aan
de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel
beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:

1. Het begrotingscriterium;
Hierbij vindt toetsing van de gerealiseerde lasten aan de begrote lasten plaats, opdat van
overschrijdingen kan worden vastgesteld of deze passen binnen het geformuleerde beleid en of
ze verwijtbaar zijn.
2. Het voorwaardencriterium.
Dit betreft toetsing aan nadere voorwaarden die in specifieke wet- en regelgeving is opgenomen.
Concreet betekent dit dat door Provinciale Staten limitatief moet zijn bepaald aan welke, in weten
regelgeving vastgelegde voorwaarden de accountant moet toetsen.
3. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium);
Het misbruik en oneigenlijk gebruikscriterium betreffen de toetsing van het gevoerde beleid ter
voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.
3. Strekking verklaring bij de jaarstukken
De accountant zal GS vooraf op de hoogte stellen bij een mogelijke clausulering van de
accountantsverklaring. Als een clausulering van de verklaring plaatsvindt, zal door de accountant
in zijn rapport van bevindingen aan PS een nadere toelichting worden gegeven. Bij het maken van
een afweging over de strekking van de verklaring betreffende rechtmatigheid moet worden
meegenomen in hoeverre sprake is van aanspreekbaar/beïnvloedbaar gedrag door GS/het
ambtelijk apparaat of in hoeverre regels/voorschriften door externe invloeden niet konden
worden nageleefd (vertraging bij aanleverende/aanvragende instellingen/instanties, vertraging in
oplevering van vereiste externe controlerapporten etc.).

