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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: Het bestuur van Bureau Financieel Toezicht 

 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Bureau Financieel Toezicht te Utrecht gecontroleerd.  
 

WIJ CONTROLEERDEN ONS OORDEEL 

De jaarrekening bestaande uit:  
1. de balans per 31 december 2017; 
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen. 

  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag 
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Bureau Financieel Toezicht 
op 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met 
Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-
winststreven uit de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving en de bepaling van en 
krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties over 2017 voldoen aan de 
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit 
houdt in dat deze bedragen in 
overeenstemming zijn met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen zoals opgenomen in de 
Aanwijzing Controleprotocol subsidiëring 
Bureau Financieel Toezicht Deel I en II.    

 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de  
Nederlandse controlestandaarden vallen, de  
Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Bureau Financieel Toezicht Deel I en II, het 
Controleprotocol WNT. Aanvullend hanteerden wij de Aanwijzing controleprotocol 
subsidiëring Bureau Financieel Toezicht Deel I en II. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 
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Wij zijn onafhankelijk van Bureau Financieel Toezicht, zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 59.000. Deze materialiteit is gebaseerd op 1% van de 
totale baten over 2017. Hiermee wordt ook voldaan aan de door het  
Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgeschreven grens voor fouten in de controle van  
1% van de verantwoording. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke 
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve 
redenen materieel zijn.  
 
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 2.950 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 
 
De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van 
onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen 
geen volledige weergave van alles wat is besproken.  
 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de 
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 
over deze kernpunten. 
 

JUISTE EN VOLLEDIGE VERANTWOORDING 
VAN DE VOORZIENINGEN 

ONZE CONTROLEAANPAK 

In de jaarrekening zijn de volgende 
voorzieningen opgenomen welke, gezien de 
omvang en de schattingselementen, extra 
aandacht hebben gekregen tijdens onze 
jaarrekeningcontrole: 

- Voorziening herstructurering. Dit 
betreft een voorzienig voor oud-
directieleden conform de bepalingen 
uit het ARAR (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement) omtrent 
de ontslagvergoeding. 

- Voorziening uitgestelde beloningen. 
Dit betreft een voorziening voor 
toekomstige jubileumuitkeringen aan 
werknemers. 

- Voorziening PAS-regeling. Dit betreft 
een voorziening welke is opgenomen 
voor toekomstige kosten als gevolg 
van de PAS-regeling (regeling voor 
arbeidsduurverkorting).  

Ter controle van de juistheid en 
volledigheid van deze voorzieningen, 
hebben wij de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 

- Wij hebben getoetst of deze 
voorzieningen dienen te worden 
opgenomen op basis van de van 
toepassing zijnde 
verslaggevingsregels uit de 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
C1 Kleine organisaties-zonder-
winststreven. 

- Wij hebben de rekenkundige 
juistheid van de berekeningen die 
ten grondslag liggen aan de 
voorzieningen vastgesteld. Tevens 
hebben wij de voor de 
berekeningen gebruikte brondata 
aangesloten met achterliggende 
documenten en systemen. 
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Gezien de hoogte van de post in combinatie 
met het feit dat bij de waardering diverse 
veronderstellingen worden gehanteerd 
hebben wij dit als kernpunt geïdentificeerd in 
de controle. 

- Wij hebben de aannames en 
uitgangspunten van het bestuur op 
redelijkheid beoordeeld, en waar 
mogelijk getoetst met informatie 
uit externe bronnen, financiële 
ontwikkelingen in het boekjaar en 
externe ontwikkelingen. 

- Wij hebben de rechtmatigheid van 
de onttrekkingen en dotaties 
gecontroleerd. 
 

WET NORMERING BEZOLDIGING 
TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN 
SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) 

ONZE CONTROLEAANPAK 

Bureau Financieel Toezicht dient te voldoen 
aan de WNT. Als onderdeel hiervan dient het 
bestuur in kaart te brengen welke personen 
kwalificeren als topfunctionarissen en dienen 
de in het boekjaar uitgekeerde vergoedingen 
aan de personen te worden toegelicht in de 
jaarrekening (zie pagina 42).  

 
Gezien de gevoeligheid van de post hebben 
we in onze controle specifieke aandacht 
besteed aan deze post en hebben wij dit als 
kernpunt geïdentificeerd in de controle. 

Wij hebben getoetst of  
Bureau Financieel Toezicht voldoet aan de 
in deze wet gestelde vereisten. Wij hebben 
aan de hand van de salarisadministratie en 
de financiële administratie gecontroleerd 
of de vermelde personen en de aan hen 
uitbetaalde vergoedingen juist en volledig 
zijn gepresenteerd in de jaarrekening. 
Indien van toepassing, hebben wij ten 
aanzien van gewezen topfunctionarissen 
vastgesteld dat de bezoldiging is 
toegelicht, zoals vereist op grond van de 
WNT.  

  

COMPLIANCE WET- EN REGELGEVING ONZE CONTROLEAANPAK 

Het Bureau Financieel Toezicht ontvangt 
jaarlijks een bijdrage vanuit het  
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanuit 
het Ministerie worden voorwaarden gesteld, 
waaronder rechtmatigheid van de bestede 
subsidiegelden, waaraan moet worden 
voldaan. Daarnaast zijn er bepalingen in de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 
opgenomen omtrent de financiële 
verantwoording van  
Bureau Financieel Toezicht. 
 
Gezien de hoogte van de post in combinatie 
met het feit dat de controle van de 
rechtmatigheid veel controlewerkzaamheden 
heeft gevraagd, hebben wij dit als kernpunt 
geïdentificeerd in de controle. 

Wij hebben vastgesteld dat voldaan is aan 
de controleprotocollen subsidiëring  
Bureau Financieel Toezicht, opgesteld door 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Wij hebben vastgesteld of voldaan is aan 
de bepalingen uit de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag; 
 het directieverslag; 
 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 overeenkomstig is met Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven uit de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-
zonder-winststreven. 
 

C. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

 
Benoeming 
Wij zijn door het bestuur op 29 november 2014 benoemd als accountant van  
Bureau Financieel Toezicht vanaf de controle van het boekjaar 2014 en zijn sinds dat 
boekjaar tot nu toe de externe accountant. 
 

D. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de  
jaarrekening en voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven, de  
Aanwijzing controleprotocol subsidiëring Bureau Financieel Toezicht Deel I en II en de 
bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 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; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 
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 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die 
wij met het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze 
controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon 
zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk 
verkeer is.  
 
 

Utrecht, 15 maart 2018 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
w.g. 
 
J.S. Terlingen RA 

 
 


