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Geldermalsen, 6 mei 2022

Geachte leden van het bestuur en de Raad van Toezicht,
KvKnr: 30248615

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controle van de jaarrekening 2020 van uw
organisatie. In dit verslag rapporteren wij u over onze bevindingen en aanbevelingen zoals die voortvloeien uit onze jaarrekeningcontrole.
Daarnaast gaan wij in op de actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.
Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door het bestuur en de Raad van Toezicht van Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs te Sleeuwijk. U mag het zonder onze toestemming vooraf niet aan derden verstrekken. Als gevolg hiervan
accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover enige andere persoon of organisatie die dit verslag in handen
of ter inzage krijgt.
Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting op dit verslag of met de jaarrekeningcontrole verband houdende zaken. Het verslag is op 6
mei 2022 met enkele bestuursleden en een toezichthouder besproken.

Hoogachtend,
Van Ree Accountants

T. (Theo) van Dolderen RA MSc

Op al onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481496 bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht. Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
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Samenvatting
De uitkomst van onze werkzaamheden


Wij hebben het voornemen bij het jaarverslag van een goedkeurende
controleverklaring af te geven met betrekking tot getrouwheid en
rechtmatigheid



Wij hebben een verslag van bevindingen voor DUO afgegeven met
betrekking tot het niet tijdig aanwezig zijn van 2 VOG’s

De belangrijkste bevindingen


Met betrekking tot de schattingsposten en onzekerheden hebben wij
de volgende bevindingen:
– De voorziening voor groot onderhoud wordt door u reeds op
de ‘strikte’ methode bepaald. De daarin opgenomen
variabelen voor onder andere prijzen en onderhoudscycli zijn
ons inziens juist bepaald.
– De personele voorzieningen en de daarin verwerkte variabelen
zijn passend voor de onderwijssector.
– De reservering voor afrekeningen (energie)kosten 2019 - 2021
zijn naar beste schatting opgenomen. Daarnaast is de
onzekerheid toegelicht in de jaarrekening.



Met betrekking tot rechtmatigheidsaspecten hebben wij de volgende
bevindingen:
– Alle VOG’s zijn aanwezig. Wel was een aantal VOG’s na in
diensttreding pas aanwezig.
– De Regeling Beleggen, lenen en derivaten wordt nageleefd.

Uw financiële positie




Uw financiële positie is in verhouding tot de signaleringswaarden van
de Inspectie van het Onderwijs solide
U heeft aangegeven hoe de afbouw van bovenmatig publiek eigen
vermogen beoogd wordt.

Jaarverslaglegging


Wij hebben vastgesteld dat uw jaarverslaggeving voldoet aan de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving

Interne beheersing


Wij hebben bij onze controle geconstateerd dat de opzet van de
administratieve organisatie en interne beheersing van de bij het Altena
College ondergebrachte processen, gelet op de doelstelling daarvan
voldoende is. Tevens hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een
adequate werking van de AO/IB voor zover deze relevant is voor de
controle van de jaarrekening.

Inleiding
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1 Inleiding
1.1 Onze opdracht
Het toezichthoudend orgaan heeft ons opdracht gegeven de jaarrekening en de
bekostigingsgegevens van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
te Sleeuwijk (De Morgenster) over het jaar 2021 te controleren. De jaarrekening is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de organisatie. Onze
controle heeft als doel het komen tot een onafhankelijk oordeel over de
getrouwheid van deze jaarrekening, de rechtmatigheid van de bestedingen en
balansmutaties en over de juistheid van de bekostigings-gegevens. Het is onze
verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening en een
assurance-rapport bij de bekostigingsgegevens te verstrekken.
Onze controle heeft zich niet verder uitgestrekt dan noodzakelijk was om tot een
oordeel te komen over de getrouwheid van de jaarrekening 2021, de
rechtmatigheid van de bestedingen in 2021 en de juistheid van de
bekostigingsgegevens per 1 oktober 2021. De administratieve organisatie en de
daarin opgenomen maatregelen van interne controle zijn door ons beoordeeld
voor zover passend in onze opdracht tot controle van deze jaarrekening. Wellicht
ten overvloede wijzen wij u erop dat onze beoordeling van de administratieve
organisatie beperkter is dan bij een opdracht tot beoordeling van de werking,
effectiviteit en efficiency van de administratieve organisatie als geheel.
Wij hebben de controleopdracht uitgevoerd in overeenstemming met de in
Nederland van toepassing zijnde controle- en overige standaarden. Daarnaast zijn
wij nagegaan of de subsidiebepalingen zoals vastgesteld door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn nageleefd. Bij onze controle hebben
wij de voorschriften vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en het
Controleprotocol WNT 2021 nageleefd.

1.2 Het verloop van het proces van de controle van
de jaarrekening
Bij aanvang van onze controlewerkzaamheden waren de door ons benodigde
stukken grotendeels beschikbaar. Wel was sprake van onduidelijkheid over de
afrekeningen vanuit de gemeente. Daarnaast kwam de juiste versie van de
jaarrekening pas later beschikbaar. Onze controle heeft daardoor minder efficiënt
plaats kunnen vinden.
Wij bedanken de betrokken medewerkers voor de samenwerking en de
constructieve houding die wij tijdens de uitvoering van onze controle hebben
ondervonden.

1.3 Gehanteerde materialiteit
In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 zijn toleranties opgenomen voor
de controle van de getrouwheid van de jaarrekening en voor de rechtmatigheid
van de bestedingen. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze
toleranties hebben invloed op de uitvoering van onze werkzaamheden en worden
gehanteerd om te bepalen in hoeverre een door ons geconstateerde onjuistheid
in de verantwoording of een onzekerheid in de controle consequenties heeft voor
de strekking van de af te geven controleverklaring.
Naast deze algemene controletoleranties zijn er in het controleprotocol
afzonderlijke rapportage- en controletoleranties gehanteerd voor specifieke
onderwerpen zoals: treasurybeleid, Verklaringen Omtrent het Gedrag,
geoormerkte subsidies, etc.

Gehanteerde controle- en rapportagetoleranties
Getrouwheid van de jaarrekening
2% van de baten

€ 49.000
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Gehanteerde controle- en rapportagetoleranties
Financiële rechtmatigheid van de bestedingen
Onjuistheden in de verantwoording en onzekerheden in
de controle gezamenlijk: 3% van de totale publieke
middelen
Rapportagetolerantie voor alle in het
accountantsprotocol genoemde zaken
0,1% van de publieke middelen

€ 71.900

Deze controleverklaring heeft betrekking op de jaarrekening 2021 met de
volgende cijfers:
 Eigen vermogen per 31 december 2021
€
1.189.181
 Balanstotaal per 31 december 2021
€
1.791.047
 Netto kasstroom over 2021
€
86.753
 Nettoresultaat over 2021
€
- 46.140
1.5.2 Rechtmatigheid

€ 2.400

1.4 Controleverschillen
Tijdens de controle is meer informatie beschikbaar gekomen over de afrekeningen
met de gemeente. Met de beschikbare informatie is de reservering voor
energiekosten naar beste schatting opgenomen. Dit heeft geleid tot een verlaging
van het resultaat met € 39.863. Daarnaast zijn (presentatie)wijzigingen verwerkt
in onder andere het WNT model.
Wij hebben geen ongecorrigeerde materiële controleverschillen geconstateerd die
wij moeten melden.

1.D Strekking van de controleverklaring
1.5.1 Jaarstukken
Wij hebben het voornemen een goedkeurende controleverklaring af te geven bij
de door het bestuur opgestelde jaarverslag inzake de getrouwheid van de
jaarrekening en de rechtmatigheid van de bestedingen. De jaarrekening is
opgesteld in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel hebben wij met betrekking tot de
rechtmatigheid van de uitgaven van de organisatie een verslag van bevindingen
opgesteld waarin wij specifieke bevindingen, die wij op grond van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 moeten rapporteren, vermelden. Het
betreft de volgende zaken:
In het Onderwijsaccountantsprotocol 2021 is de rapportageverplichting met
betrekking tot de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) opgenomen. Elke niet
tijdig aanwezige VOG moeten wij daarom melden door middel van een verslag van
bevindingen. Wij hebben geconstateerd dat 2 VOG’s niet tijdig aanwezig waren.
1.5.3 Goedkeuring jaarrekening
Wij vertrouwen erop dat het toezichthoudend orgaan overgaat tot het ongewijzigd
goedkeuren van de jaarrekening. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als
dit niet het geval is.

1.6 Benchmark rapportage
In 2021 hebben wij voor al de onderwijsinstellingen die bij ons diensten afnemen
een benchmark opgesteld op basis van de jaarcijfers 2020. Voor uw instelling is
deze benchmark uitgevoerd ten opzichte van 294 andere onderwijsinstellingen in
het primair onderwijs. Voor de opvallendste zaken verwijzen wij u naar dit rapport,
zoals wij deze in het najaar van 2021 aan u hebben verstrekt
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2 Uw financiële positie

2.2 Vermogens- en liquiditeitspositie
De belangrijkste financiële kengetallen zijn als volgt:

2.1 Resultaatontwikkeling
Het resultaat over het boekjaar 2021 bedroeg € - 46.000. Dit resultaat is € 24.000
hoger dan het begrote resultaat van € -70.000. In de gehele sector is sprake van
positieve afwijkingen ten opzichte van de begroting, vanwege (met name) de
NPO gelden.

Bovenmatig eigen vermogen
rekentool Onderwijsinspectie
Solvabiliteit 1
eigen vermogen / totaal vermogen

Signaleringsgrens OCW

2021

maximaal 1,0

1,52



1,51

66%



71%

85%



87%

minimaal 5%

48%



56%

minimaal 1,5

5,06



5,45

€ 1.208



€ 1.121

80%



82%

n.v.t.

2020

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen) / totaal minimaal 30%
vermogen

Ten opzichte van het boekjaar 2020 is het resultaat € 90.000 hoger. Voor een
verdere analyse van dit resultaat verwijzen wij naar de financiële paragraaf van
uw bestuursverslag en de toelichting bij de jaarrekening.

Weerstandsvermogen
eigen vermogen / totaal baten

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Afwijking

Rijksbijdragen

2.399

2.221

178



2.186

Overige baten

58

39

19



36

2.457

2.260

197



2.222

x € 1.000

Werkelijk
2020

vlottende activa / kortlopende schulden
Absolute omvang liquide middelen

BATEN

Totaal baten

Current ratio

saldo liquide middelen *1.000
Aandeel personeelskosten
personeelslasten / totale lasten

minimaal
€100.000
n.v.t.

LASTEN
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

1.990

1.845

145



1.943

75

76

-1



85

166

141

25



89

270

268

2



241

2.501

2.330

171



2.358

-44

-70

26



-136

-2

0

-2



0

-46

-70

24



-136

In de afgelopen jaren is in de politiek en bij het ministerie veel aandacht geweest
voor de vermogenspositie van onderwijsinstellingen. Zoals uit de hieronder
opgenomen kengetallen blijkt, bevinden uw weerstandsvermogen en
liquiditeitsratio zich ruim boven de signaleringsgrenzen.
Voor de beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie eind 2021 zijn door
de Onderwijsinspectie nieuwe kengetallen en signaleringswaarden gedefinieerd.
Hierbij wordt ook gedifferentieerd naar de omvang van de instelling. Alleen de
nieuwe waarden en het kengetal voor mogelijk bovenmatig publiek eigen
vermogen zullen nog gebruikt worden voor het toezicht. In de bijlage met
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algemene ontwikkelingen is een nadere toelichting opgenomen op de nieuwe
signaleringswaarden.
Belangrijk is dat u een eigen visie hebt op de gewenste vermogenspositie. Een goed
hulpmiddel hiervoor is het opstellen van een gedegen risicoanalyse waarbij de
risico’s zo veel als mogelijk worden vertaald naar financiële gevolgen. Deze
risicoanalyse vormt een onlosmakelijk onderdeel van uw planning- en
controlcyclus.
Vermogenspositie
Het kengetal voor mogelijke bovenmatig eigen vermogen is in 2020
geïntroduceerd. Een waarde hoger dan 1,0 geeft aan dat mogelijk sprake is van
een te hoog eigen vermogen. De waarde is voor uw instelling uitgekomen op 1,52.
In uw bestuursverslag is daarom een toelichting opgenomen met betrekking tot
uw visie op dit kengetal. Vanuit de begroting blijkt dat bewust een fte
bovenformatief wordt begroot. Wij merken dat de Inspectie in hun gesprekken
met schoolbesturen er sterk op aandringt de waarde van het kengetal in 2024
omlaag gebracht te hebben.

jaarrekening is opgenomen door veel instellingen, worden afgeboekt. Omdat de
grondslag van deze afboeking in 2022 ligt, mag deze vordering niet in een eerder
jaar worden afgeboekt. Vanuit uw begroting en toelichting kan niet duidelijk
worden opgemaakt of u hier rekening mee hebt gehouden. U heeft toegelicht dat
het cijfermatig bewust niet in de begroting is verwerkt omdat dit een incidenteel
effect is. De impact voor de vermogenspositie was reeds bekend bij het bestuur.
Het weerstandsvermogen daalde met 8 procentpunt naar 48%. Dit wordt
veroorzaakt door de daling van het vermogen en de toename van de baten. Een
weerstandsvermogen van 48% is ruim boven de signaleringsgrens van 5%.
Aandeel personeelslasten
Het aandeel van de personele lasten ten opzichte van de totale lasten komt voor
uw instelling op 80%. In 2020 lag het gemiddelde (voor instellingen van
vergelijkbare omvang) in de sector op 81,6%.

Een ander effect met vermogensimpact bij onderwijsinstellingen in het primair
onderwijs betreft de vereenvoudiging van de bekostiging. De bekostigingswijze
verandert van bekostiging op schooljaar naar bekostiging op kalenderjaar. Voor de
maanden augustus tot en met december 2021 ontvangen de scholen een
vergoeding volgens het oude betaalritme (5 x 6,91 % = 34,55% van het jaarbedrag)
en ontvangen ze hiervoor ook een aparte beschikking van het ministerie.
Omdat per 1 januari 2023 wordt overgegaan op kalenderjaarbekostiging mag er
geen vordering meer opgenomen te worden. De grondslag voor het opnemen van
een vordering is hiermee vervallen. Hiermee moet de vordering die in de
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3 Jaarverslaglegging

management en specifieke
waarderingsgrondslagen.

3.1 Jaarverslagen

De gehanteerde schattingen zoals van afschrijvingstermijnen, de variabelen in de
berekening van de voorzieningen en de opgenomen reserveringen voor nog te
verwachten kosten zijn naar onze mening passend voor de onderwijssector.

De jaarverslagen van het bestuur en raad van toezicht hebben wij van u ontvangen
en beoordeeld. Wij hebben vastgesteld dat deze verslagen (na enkele
aanvullingen) voldoen aan de wettelijke bepalingen, waaronder de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, en geen materiële tegenstrijdigheden of
onjuistheden bevatten ten opzichte van de jaarrekening, de uitkomsten van de
jaarrekeningcontrole en de kennis die wij van uw instelling hebben.
Tevens hebben wij vastgesteld dat er voldoende aandacht is geweest voor de
maatschappelijke thema’s zoals deze door het Ministerie van OCW zijn bepaald.
Voor 2021 zijn dat:
 Strategisch personeelsbeleid
 Passend onderwijs
 Allocatie van middelen
 Werkdruk
 Nationaal Programma Onderwijs

3.2 Jaarrekening format
Vanuit DUO is geen publieksvriendelijk jaarrekeningformat meer beschikbaar
vanaf boekjaar 2021. We adviseren u daarom na te gaan wat voor de toekomst
een bruikbaar en gewenst model is om jaarrekening in uit te werken.

3.3 Beoordeling onzekerheden en schattingen

invulling

van

algemeen

geaccepteerde

De belangrijkste rechten en verplichtingen die op basis van algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen niet in de balans kunnen worden opgenomen zijn
adequaat toegelicht in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen.

3.4 Bevindingen naar aanleiding van de controle op
rechtmatigheidsaspecten
3.4.1 Verklaringen Omtrent het Gedrag
Net als in 2020 moeten wij alle VOG’s die niet of niet tijdig aanwezig zijn melden in
een verslag van bevindingen aan DUO. Wij hebben geconstateerd dat 2 VOG’s niet
tijdig aanwezig zijn. VOG’s zijn tijdig als deze op de eerste dag van de
arbeidsovereenkomst door de onderwijsinstelling ontvangen zijn. Onze controle
voeren wij uit aan de hand van de datum waarop de VOG is afgegeven.
3.4.2 Treasurybeleid
In 2021 is een nieuwe versie van uw treasurystatuut opgesteld. Wij hebben
vastgesteld dat deze in overeenstemming is met de Regeling beleggen, lenen en
derivaten, die van toepassing is op onderwijsinstellingen.

In de jaarrekening is een aantal aspecten, zoals afschrijvingen, voorzieningen en
onder kortlopende schulden opgenomen reserveringen, opgenomen waarvan de
waardering in belangrijke mate wordt beïnvloed door schattingen van het
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3.D Bevindingen naar aanleiding van specifieke
posten in de jaarrekening
Hieronder geven wij een aantal bevindingen weer met betrekking tot specifieke
posten in de jaarrekening. Wij hebben ervoor gekozen alleen de posten te
vermelden waarbij wij voor u relevante opmerkingen hebben.
3.5.1 Wet Normering Topinkomens (WNT)
Personen die als topfunctionaris kwalificeren worden opgenomen in de WNT
verantwoording. Dit geldt onder andere voor degenen die dagelijkse leiding
geven aan het geheel van de organisatie. Vanaf augustus 2020 zijn daarom de
taken op interimbasis ingevuld door mw. M. van der Burg. In 2021 is deze inzet
gecontinueerd.
Voor interim-topfunctionarissen gelden specifieke regels in de WNT. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een ruimer
bezoldigingsmaximum voor de eerste 12 maanden. Vanaf de 13e maand is het
maximum gekoppeld aan de klassenindeling. Tussentijds is hier afstemming over
geweest en het uurtarief bepaald. Voor 2021 is geen sprake van een
overschrijding en de WNT opgave is na enkele wijzigingen correct verantwoord.
3.5.2 Afrekening (energie)kosten
Al geruime tijd is er onduidelijkheid over de te verwachten energiekosten over
achterliggende jaren vanaf 2019. Tijdens het controletraject is meer informatie
beschikbaar gekomen, maar een definitieve afrekening voor de jaren 2019-2021
is er nog niet.
Voor de verwachte kosten is een stelpost opgenomen met een zo reëel mogelijke
inschatting van de afrekening. Er is sprake van een onzekerheid, waarvan de aard

en omvang is toegelicht onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen. Wij
kunnen instemmen met deze verantwoording. Het is van belang deze stelposten
bij te stellen zodra er meer duidelijkheid is.
De stelpost betreft de energiekosten. Naast energiekosten wordt er ook een
aanzienlijke rekening verwacht voor onderhoudskosten. Naar verwachting
betreft dit overwegend groot onderhoud wat ten laste van de
onderhoudsvoorziening komt. En daarmee heeft het dus geen resultaatimpact.
Dit is toereikend toegelicht onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
“Over de jaren 2019, 2020 en 2021 is nog geen definitieve afrekening ontvangen
van de gemeente Altena inzake de energiekosten. Voor de nog te betalen
energiekosten is daarom een geschat bedrag opgenomen. Afhankelijk van de
definitieve afrekening en de uitkomst van gesprekken met de gemeente Altena
leidt dit mogelijk nog tot een hogere of lagere verplichting. De maximale impact
hiervan wordt nu ingeschat op € 25.000 voordelig of € 15.000 nadelig.
Ook voor de onderhoudskosten over deze jaren is nog geen definitieve afrekening
ontvangen. Omdat de onderhoudskosten naar verwachting grotendeels
betrekking op onderhoud waarvoor een onderhoudsvoorziening is getroffen, leidt
dit naar verwachting niet tot een effect op de exploitatielasten.”

3.6 Rechtszaken en claims
Ons is meegedeeld dat uw onderwijsinstelling niet is verwikkeld in rechtszaken of
claims.

3.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Door u is aan ons bevestigd dat zich geen gebeurtenissen na balansdatum hebben
voorgedaan die van dien aard zijn dat verwerking of vermelding in de jaarrekening
noodzakelijk is.
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4 Administratieve organisatie en
interne beheersmaatregelen

4.2 Aanbestedingswetgeving

4.1 Algemeen

Vanuit onze controle blijkt dat er geen leveringen of diensten zijn geweest of
verplichtingen zijn aangegaan waarbij onterecht is voorbijgegaan aan Europese
aanbesteding.

Tijdens onze interim-controle hebben wij de opzet, het bestaan en de werking
van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) binnen uw
organisatie beoordeeld. De belangrijkste processen in het kader van onze
jaarrekeningcontrole zijn bij het Altena College ondergebracht. Het is belangrijk
dat de taakverdeling tussen de medewerkers van het Altena College en de
bestuurders duidelijk is, bijvoorbeeld rondom (input voor) het begrotingsproces
en bij het opstellen van tussentijdse rapportages.

Op grond van het controleprotocol van het ministerie van OC&W hebben wij de
administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing (AO/IB) rond
de (nationale) aanbestedingen beoordeeld.

Een onderwijsinstelling is verplicht om een beleid te hebben rondom inkopen en
aanbesteden. Wij adviseren u om dit beleid periodiek door te nemen en zo nodig
uw beleid aanpassen naar de feitelijke situatie. Periodiek wijzigen bijvoorbeeld de
drempelbedragen voor aanbesteden. Het is belangrijk om uw beleid op die
drempelbedragen aan te passen. Deze zijn te vinden op:
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Bij het Altena zijn de volgende processen ondergebracht:




Factuurverwerking en betalingen
Personeel- en salarisadministratie
Automatisering

Wij hebben naar aanleiding van onze controle geconstateerd dat de opzet van de
AO/IB gelet op de doelstelling daarvan voldoende is. Tevens hebben wij
vastgesteld dat er sprake is van een adequate werking van de AO/IB. Wij merken
nog op dat wij ons bij de beoordeling van de AO/IB hebben beperkt tot het deel
van de AO/IB waarop wij steunen bij de controle van de jaarrekening.
Bijvoorbeeld het begrotingsproces of proces rond tussentijdse verslaggeving is
slechts op hoofdlijnen betrokken.

4.3 Automatisering
Voor de geautomatiseerde gegevensverwerking wordt voor de belangrijkste
processen in het kader van onze jaarrekeningcontrole gebruik gemaakt van
softwarepakketten van het Altena College.
Dit betreffen:
 Accountview: voor het voeren van de financiële administratie
 Raet: voor de salarisadministratie.
Wij hebben geen bijzondere controlebevindingen omtrent de betrouwbaarheid
en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te melden. Wij
merken hierbij op dat dit controlebevindingen betreft die voortvloeien uit het
onderzoek van de administratieve organisatie en interne beheersing voor zover
noodzakelijk in het kader van de controle van de jaarrekening.
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5 Algemene onderwerpen
D.1 Onafhankelijkheid
In de wet- en regelgeving worden richtlijnen gegeven om onze onafhankelijkheid
te waarborgen. Deze richtlijnen worden door ons gehanteerd bij onze
beroepsuitoefening. Wij hebben tot op heden naast de assurance-werkzaamheden
geen overige dienstverlening verricht en hebben voor het jaar 2021 geen overige
zaken ten aanzien van de onafhankelijkheid te melden.

D.2 Frauderichtlijn
De primaire verantwoordelijkheid van het voorkomen en ontdekken van fraude en
onjuistheden berust bij het bestuur van de onderwijsinstelling. Het is de
verantwoordelijkheid van de accountant om het risico te beoordelen dat de
jaarrekening als gevolg van fraude, onjuistheden of verduistering van activa
afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten. Tijdens onze controle van
de jaarrekening 2021 zijn ons tot op heden geen aanwijzingen van fraude gebleken.

waaronder in het bijzonder Richtlijn 660 ‘Onderwijsinstellingen’ uit de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving. De relevante richtlijnen zijn door het ministerie van
OCW toegelicht in haar brochure: ‘Richtlijn Jaarverslag Onderwijs’.
Tevens hebben wij, aan de hand van het door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde Controleprotocol WNT, gecontroleerd of
uw jaarrekening voldoet aan de WNT. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarrekening
voldoet aan deze wet- en regelgeving.

D.4 Financiële rechtmatigheid
In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW is het normenkader voor de controle
op financiële rechtmatigheid opgenomen. Dit normenkader bestaat uit:
 relevante bepalingen in de onderwijswet- en regelgeving;
 aanbestedingswetgeving (Europees en nationaal);
 individuele subsidiebeschikkingen waaruit blijkt dat deze verantwoord
moeten worden in model G onder 2.
De overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de belastingwetgeving,
valt dus buiten het kader van de beoordeling op financiële rechtmatigheid. Deze
overige wet- en regelgeving hebben wij, voor zover nodig, betrokken in onze
werkzaamheden om het getrouwe beeld van de jaarrekening vast te stellen.

D.3 Overzicht Richtlijnen jaarverslaggeving
De door u opgestelde jaarrekening hebben wij gecontroleerd op basis van de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige vigerende wet- en regelgeving,

Algemene onderwerpen
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Huisvestingsratio

Bijlagen
Nieuwe signaleringswaarden financieel toezicht
Ten behoeve van het financieel toezicht hanteert de onderwijsinspectie al enige
tijd verschillende kengetallen. Voor deze kengetallen zijn signaleringswaarden
bepaald. Deze signaleringswaarden vormen indicaties van mogelijk verzwakte
financiële posities. De signaleringswaarden worden gebruikt om te bepalen of de
financiële positie van onderwijsinstellingen eventueel nader onderzocht moeten
worden in het kader van het toezicht op de financiële continuïteit.
Voor de beoordeling van de jaarrekeningen over 2021 zijn door de
Onderwijsinspectie nieuwe kengetallen en signaleringswaarden gedefinieerd.
Hierbij wordt ook gedifferentieerd naar de omvang van de instelling. Alleen de
nieuwe waarden zoals hieronder opgenomen zullen nog gebruikt worden voor het
toezicht. Daarnaast zal ook nog het kengetal voor mogelijk bovenmatig publiek
vermogen gehanteerd blijven worden. Dit kengetal is namelijk geen onderdeel van
het continuïteitstoezicht.
Signaleringswaarde oud
Minimaal 0,75

Solvabiliteit 2
Absolute omvang
liquide middelen

Minimaal 30%
n.v.t.

Rentabiliteit

3-jarig: minimaal 0%
2-jarig: minimaal -5%
1-jarig: minimaal -10%

n.v.t.

*Kleine instellingen: besturen met totale baten minder dan € 3 miljoen
Middelgrote instellingen: besturen met totale baten tussen € 3 en € 12 miljoen
Grote instellingen: besturen met totale baten meer dan € 12 miljoen

Algemene ontwikkelingen

Omschrijving
Liquiditeit*

PO en VO: maximaal 10%
MBO en HO: maximaal
15%

Signaleringswaarde nieuw
Klein: minder dan 1,5
Middel: minder dan 1
Groot: minder dan 0,75
Minimaal 30%
PO en VO: minimaal
€ 100.000
MBO en HO: minimaal € 2
miljoen
n.v.t.

De Onderwijsinspectie blijft benadrukken dat waarden geen normen zijn maar
signaleringswaarden. Het onderschrijden van een kengetal leidt niet automatisch
tot verscherpt toezicht, het behalen van de norm betekent ook niet automatisch
dat voor een instelling die onder verscherpt financieel toezicht staat, dit
verscherpte toezicht weer wordt opgeheven.
Voorziening groot onderhoud
De verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening is al jarenlang een
discussiepunt in het onderwijs. Eind 2020 leek de discussie naar een eindpunt te
komen met het verschijnen van de rapportage van de werkgroep die de gevolgen
van de gewijzigde berekeningsmethode in kaart had gebracht. Veel instellingen zijn
van start gegaan met de voorbereiding op het toepassen de nieuwe systematiek.
In december 2021 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving echter een nieuwe
concept Uiting gepubliceerd waarin nader uitgewerkt wordt wat de definitie van
groot onderhoud is en wanneer sprake is van een actief dat moet worden
afgeschreven. De visie van de RJ is dat vervanging van belangrijke bestanddelen
niet via de voorziening groot onderhoud loopt, maar dat deze bestanddelen
geactiveerd en afgeschreven moeten worden. Omdat de RJ-uiting generiek is
opgesteld, wordt geen rekening gehouden met specifieke vraagstukken die een
grote rol spelen bij onderwijsinstellingen. Er zijn daarom best nog wat vragen te
stellen die een antwoord nodig hebben voordat deze Uiting toegepast kan worden:
- belangrijke bestanddelen zouden bijvoorbeeld niet via de voorziening
groot onderhoud verwerkt mogen worden, maar moeten worden
geactiveerd en afgeschreven worden. Wat zijn precies deze belangrijke
bestanddelen? Zijn dit vervangingsinvesteringen vanaf een bepaalde
ondergrens?
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-

-

De RJ-uiting houdt geen rekening met de specifieke situatie in het
funderend onderwijs waarin het economisch claimrecht van de panden
bij de gemeenten ligt in plaats van bij de schoolbesturen. Hoe wordt dit
vertaald naar de praktijk?
Wat is het effect van deze RJ-Uiting op de voorziening groot onderhoud
en op het publiek eigen vermogen? Welke maatschappelijke discussies
roept een mogelijke verhoging van eigen vermogens van
onderwijsinstellingen als gevolg van deze RJ-Uiting op?

Om een antwoord te formuleren op deze en dergelijke vragen is een nieuwe
werkgroep in het leven geroepen, waar ook Van Ree Accountants deel van
uitmaakt. Waarschijnlijk zal dit ook leiden tot een verlenging van de
overgangstermijn voor de invoering van de aangepaste berekeningsmethodiek
voor de voorziening groot onderhoud. Hoewel wij steeds hebben geadviseerd om
in ieder geval te beginnen met de voorbereidingen op de nieuwe berekeningen, is
ons advies op dit moment om de invoering daarvan nog uit te stellen naar de
jaarrekening van 2022 of 2023, maar dit nog niet in 2021 al toe te gaan passen.
Drempelbedragen Europese aanbestedingen
Elke twee jaar worden de drempelbedragen voor het aanbesteden van
overheidsopdrachten aangepast. De laatste wijziging had betrekking op de jaren
2020 en 2021. Met ingang van 2022 zijn daarom weer nieuwe drempelbedragen
vastgesteld. Deze drempelwaarden hebben betrekking op de contractwaarde
exclusief omzetbelasting en zijn van invloed op de beslissing of een Europese
aanbestedingsprocedure noodzakelijk is.
Aard van de opdracht
Leveringen
Diensten
Werken
Sociale en andere specifieke
diensten

2020 en 2021
€ 214.000
€ 214.000
€ 5.350.000
€ 750.000

2022 en 2023
€ 215.000
€ 215.000
€ 5.382.000
€ 750.000

UBO-register
Sinds september 2020 is het UBO-register operationeel. Het is opgezet in het kader
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
In het register moeten alle uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial
owners of UBO’s) van ondernemingen en rechtspersonen zich registreren. De
uitvoering van het register ligt bij de Kamer van Koophandel.
De Kamer van Koophandel heeft u een uitnodigingsbrief met het verzoek om
inschrijving toegestuurd. Ook indien u deze brief niet heeft gehad kunt u zich via
de website van de KvK inschrijven.
Een UBO is een natuurlijk persoon die uiteindelijk:
 meer dan 25% van de aandelen houdt, of
 meer dan 25% van de stemrechten heeft, of
 meer dan 25% van het economisch belang houdt, of
 de feitelijke zeggenschap heeft.
Het gaat hierbij zowel om directe als om indirecte belangen. Er kunnen dus
meerdere UBO’s zijn. Indien er op basis van deze criteria geen directe UBO is aan
te wijzen, zoals bij stichting en verenigingen regelmatig voor zal komen, zal er
sprake zijn van een pseudo-UBO. Doorgaans zijn dit dan alle statutair bestuurders.
Registratie in het UBO-register is verplicht. Bovendien dient de registratie actueel
te zijn. De feitelijke registratie wordt gedaan door de UBO’s zelf, de natuurlijke
personen. Wijzigingen dienen binnen een week te worden ingeschreven. Het niet
(tijdig) inschrijven wordt gezien als een economisch delict en kan zelfs leiden tot
een hechtenis van maximaal 6 maanden, een taakstraf of een geldboete van
maximaal € 20.750.
Voor onder meer accountantsorganisaties is in de Wwft is een zogenaamde
‘terugmeldplicht’ opgenomen. Dat betekent dat wij verplicht melding moeten
maken aan de Kamer van Koophandel als er discrepanties bestaan tussen de
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gegevens van het UBO-register en de gegevens die blijken uit ons eigen Wwftcliëntenonderzoek. Wij zullen in deze gevallen u daar ook op wijzen.

1.
2.

Vrijwillige ouderbijdragen
Sinds 1 augustus 2021 is de initiatiefwet vrijwillige ouderbijdragen van kracht. Het
doel van deze wet is het waarborgen dat leerlingen te allen tijde kunnen
deelnemen aan de door de school georganiseerde activiteiten, ook als de ouders
de ouderbijdrage niet (kunnen) voldoen. Tot het ingaan van de wetswijziging, was
het mogelijk leerlingen vervangende activiteiten aan te bieden als de ouders de
ouderbijdragen voor bepaalde activiteiten niet hadden voldaan. Vanaf de start van
schooljaar 2021-2022 kunnen scholen geen leerlingen van activiteiten uitsluiten
wegens het niet voldoen van de ouderbijdragen door de ouders.

3.
4.

In de schoolgids en op de website van de school, moet expliciet worden vermeld
dat het niet voldoen van de ouderbijdragen, niet leidt tot uitsluiting van de
leerlingen van deelname aan de activiteiten. Anderzijds staat het de scholen vrij
richting de ouders te benadrukken dat de inkomsten uit de vrijwillige
ouderbijdrage nodig zijn om de extra activiteiten doorgang te kunnen laten vinden.
Dit kan een extra trigger zijn voor de ouders om de vrijwillige ouderbijdrage te
voldoen.
Dit vraagt voor scholen om een flexibele houding om zonder (zware) concessies te
doen aan de eigen financiële positie, toch het bestaande aanbod van
extracurriculaire activiteiten in stand te houden.
Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
Begin 2021 hebben de Eerste en Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs. Met deze wetswijziging wil het
ministerie van OCW de berekening van de bekostiging eenvoudig, duidelijker en
beter voorspelbaar maken.

5.

De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) wordt afgeschaft.
Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw
verdwijnt.
De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd
De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en
uitbetaald, waarbij ook de teldatum wijzigt van 1 oktober t-1 naar 1
februari t-1
Enkele specifieke maatregelen voor speciale scholen voor basisonderwijs,
het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden,
zoals de afschaffing van de 2%-systematiek voor het sbo en de
groeibekostiging voor het sbo en (v)so.

Er is sprake van drie soorten bekostiging: basisbekostiging, extra bekostiging en
aanvullende bekostiging. De basisbekostiging wordt vanaf 2023 gebaseerd op twee
componenten: een bedrag per leerling en een bedrag per school. De extra
bekostiging heeft betrekking op specifieke omstandigheden van instellingen
(omvang, groei, achterstanden). De aanvullende bekostiging heeft betrekking op
specifieke leerlingen.
Hierdoor wordt de bekostiging transparanter en eenvoudig om wijzigingen te
detecteren. Anderzijds is er minder sprake van aansluiting op specifieke situaties.
Ook zal er een herverdeling van middelen plaatsvinden.
Betaalritme
In de oude systematiek was er sprake van een afwijkend betaalritme. Bij de nieuwe
bekostiging is dit niet langer het geval en is er één betaalritme (8,33% per maand).
Overgangsregeling
Om de scholen en schoolbesturen voldoende tijd te geven om zich aan te passen
aan de gewijzigde bekostiging is er sprake van een overgangsregeling. De

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende wijzigingen:
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overgangsregeling heeft enkel betrekking op reguliere po en sbo-instellingen en
cluster 3 & 4 (v)so-instellingen. Deze houdt in:
- stapsgewijze afbouw naar de nieuwe bekostiging in drie jaar;
- gemaximeerde toe- of afname van de bekostiging (herverdeeleffect) op
1% voor jaar één, 2% voor jaar twee en 3% voor jaar drie;
- aanvullende bekostiging voor instellingen met een negatief
herverdeeleffect die hierdoor in financiële problemen komen.
Verwerking in de jaarrekening
De bekostigingswijze verandert van bekostiging op schooljaar naar bekostiging op
kalenderjaar. Voor de maanden augustus tot en met december 2021 ontvangen de
scholen een vergoeding volgens het oude betaalritme (5 x 6,91 % = 34,55% van het
jaarbedrag) en ontvangen ze hiervoor ook een aparte beschikking van het
ministerie.
Omdat per 1 januari 2023 wordt overgegaan op kalenderjaarbekostiging mag er
geen vordering meer opgenomen te worden. De grondslag voor het opnemen van
een vordering is hiermee vervallen. Hiermee moet de vordering die in de
jaarrekening is opgenomen door veel instellingen, worden afgeboekt. Omdat de
grondslag van deze afboeking in 2022 ligt, mag deze vordering niet in een eerder
jaar worden afgeboekt.
Btw en samenwerking binnen het onderwijs
Binnen het onderwijs is sprake van zeer uiteenlopende vormen van samenwerking.
Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van Regionale Transfercentra of het
oprichten van een gezamenlijk bedrijfsbureau in de vorm van een afzonderlijke
rechtspersoon. Samenwerking kan bijvoorbeeld ook leiden tot het onderling
uitlenen van personeel of het aanbieden van een gezamenlijke leerweg waarbij
onderling personeel wordt ingezet. Bij al deze vormen van samenwerking speelt
de btw een belangrijke rol. Het in deze samenwerking onderling doorbelasten van
kosten kan reeds leiden tot verschuldigdheid van btw. Gelet op het feit dat btw in
het onderwijs een kostenverhogend effect heeft, is een belangrijke vraag hoe btw-

druk kan worden vermeden. Gelukkig zijn er in veel gevallen ook mogelijkheden
om btw-druk te vermijden, mits aan de voorzijde goed ingeregeld.
Meer in het algemeen merken wij op dat het centraliseren van bepaalde
activiteiten in het onderwijs in een afzonderlijke rechtsvorm al snel leidt tot btwproblematiek.
Wij
adviseren
schoolbesturen
dan
ook
om
bij
samenwerkingsvormen in welke hoedanigheid dan ook tijdig een btw-check te
laten uitvoeren.
Daarnaast is bij het verrichten van meer commerciële activiteiten, in meer of
mindere mate gerelateerd aan het verzorgen van onderwijs, sneller sprake van
btw-plicht. In sommige situaties kan gebruik worden gemaakt van btw-vrijstelling,
zoals bijvoorbeeld de btw-onderwijsvrijstelling. Het is belangrijk dat in deze
situaties een btw-beoordeling plaatsvindt om discussie achteraf met de
Belastingdienst te vermijden.
Detachering of ter beschikking stellen van personeel
Nagenoeg elke onderwijsinstelling heeft te maken met het inlenen en/of uitlenen
van personeel. De omvang van dit btw-risico kan oplopen als de Belastingdienst
besluit over een periode van maximaal vijf jaar btw na te heffen.
Onderwijsinstellingen doen er verstandig aan om hun interne werkprocessen
m.b.t. het in- en uitlenen van personeel te laten beoordelen op mogelijke fiscale
gevolgen.
Preventieve controle op naleving van fiscale wet- en regelgeving door middel van
fiscale scan
Voor schoolbesturen is een belangrijke terugkerende vraag of zij blijven voldoen
aan de fiscale wet- en regelgeving. Omdat fiscale wet- en regelgeving voortdurend
aan wijzigingen onderhevig is, adviseren wij schoolbesturen om periodiek
preventief een check te laten uitvoeren op hun fiscale positie. Dit kan bijvoorbeeld
door eens per drie jaar een integrale fiscale scan te laten uitvoeren. In deze fiscale
scan worden relevante fiscale deelgebieden binnen de onderwijsinstelling nader
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beoordeeld zoals bijvoorbeeld op het gebied van de omzetbelasting en
loonbelasting. Daarbij is van belang niet alleen te kijken naar fiscale risico’s maar
evenzeer naar fiscale kansen, bijvoorbeeld op het gebied van de
werkkostenregeling. Soms kan worden volstaan met een scan op een fiscaal
deelgebied, bijvoorbeeld een WKR-scan.
Inhuur van ZZP-ers (btw en loonheffingen)
Inhuur van ZZP-ers in het onderwijs komt heel regelmatig voor, soms
noodgedwongen vanwege een nijpend personeelstekort. In dat geval is van belang
dat partijen zo goed als mogelijk aan de voorzijde het risico van een (fictieve)
dienstbetrekking uitsluiten. Dit kan door middel van het gebruik van de juiste
(model)overeenkomsten, gebaseerd op de vrije vervanging en/of het ontbreken
van een gezagsverhouding. Door de Belastingdienst gepubliceerde
modelovereenkomsten hebben een beperkte looptijd van maximaal vijf jaar. In de
praktijk blijkt dat onderwijsinstellingen bij de inhuur van ZZP-ers regelmatig de
verkeerde modelovereenkomst hanteren of een gedateerd model dat niet meer
geldig is. Onderwijsinstellingen doen er verstandig aan hun interne proces van
inhuur van ZZP-ers te (laten) beoordelen op mogelijke fiscale risico’s op het gebied
van loonheffingen en btw.
Fiscale regels omtrent vaste reiskostenvergoedingen in combinatie met
thuiswerkvergoeding (WKR)
Het als gevolg van de coronacrisis meer thuiswerken heeft per 1 januari 2022
geleid tot een aanpassing in de fiscale wet- en regelgeving op het gebied van de
vaste reiskostenvergoedingen. Tevens is per 1 januari 2022 de
thuiswerkvergoeding ingevoerd. Deze fiscale wijzigingen moeten voor
onderwijsinstellingen aanleiding zijn hun huidige reiskostenregeling vanaf 2022
tegen het licht te houden.

Aanscherping gerichte vrijstelling Arbo-voorzieningen WKR
Per 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling in de WKR voor Arbo-voorzieningen
verder aangescherpt. Vergoedingen of verstrekkingen die niet rechtstreeks
voortvloeien uit de verplichtingen van de werkgever op basis van de
Arbowetgeving zijn niet langer gericht vrijgesteld. Hierbij gaat het onder meer om
de kosten van:
- Het vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks;
- Het ter beschikking stellen van gezonde maaltijden;
- Het vergoeden of verstrekken van sportieve activiteiten en dergelijke;
- Een stoelmassage;
- Een cursus stoppen met roken.
Overigens zou een aantal van deze voorzieningen - voor zover deze op de werkplek
worden verstrekt, gebruikt of verbruikt - nog wel onder de nihilwaardering voor de
voorzieningen op de werkplek kunnen vallen.
Btw-koepelvrijstelling
Onderwijsinstellingen die in een bepaalde samenwerkingsvorm een beroep doen
op de btw-koepelvrijstelling dienen alert te zijn op de strikte uitleg van deze btwvrijstelling door de Belastingdienst. Dit leert o.a. een door Van Ree Accountants in
2021 namens een koepelstichting met succes gevoerde btw-procedure. Naast de
vraag of de diensten van de koepel rechtstreeks nodig zijn voor de
onderwijsprestaties van de leden van de koepel is tevens een belangrijke vraag of
de leden uitsluitend hun aandeel dragen in de uitgaven van de koepel. Bepaalde
diensten zoals het detacheren van personeel is van de btw-koepelvrijstelling
uitgesloten. Het is van groot belang dat bij een beroep op de btw-koepelvrijstelling
door partijen wordt bewaakt dat steeds aan de voorwaarden van de btwkoepelvrijstelling voldaan blijft worden.
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