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Aan de directie, het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van 
Gemeenschappelijke Regeling Avri 
Postbus 290 
4190 CG GELDERMALSEN 

's-Hertogenbosch, 21 juni 2018 

Geachte directie en bestuurders, 

In overeenstemming met de opdracht tot de controle van de programmaverantwoording 2017 van uw gemeenschappelijke regeling, 
bieden wij u hierbij het accountantsverslag aan. 

Het accountantsverslag bevat bevindingen en conclusies die naar aanleiding van onze werkzaamheden naar voren zijn gekomen. Het 
accountantsverslag is primair opgesteld voor gebruik door de directie en bestuurder. Door de verstrekking van de jaarrekening en het 
hierbij behorende accountantsverslag aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling wordt de informatie uit dit 
accountantsverslag openbaar. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd eh zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage nader toe te 
lichten. 

Met vriendelijke groet, 
Baker Tilly Berk N.V. 
~ 

3 



Opdracht, scope en uitkomsten 

Controleopdracht 
De opdracht tot controle van uw programmaverantwoording is uitgevoerd conform de met u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de 
getekende overeenkomst accountantscontrole van oktober 2016. 

De controle is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de 
programmaverantwoording 2017 van uw gemeenschappelijke regeling. Daarbij hebben wij gecontroleerd of de jaarrekening in alle van 
materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met uw normenkader en het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV). 

Opzet en reikwijdte controle 
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. Niet uitgesloten is dat afwijkingen voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van belang zijn. Ons onderzoek richt zich 
niet specifiek op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij de 
directie en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
preventie van fraude. 

Managementinzicht en schattingen 
Schattingen op basis waarvan sommige jaarrekeningposten worden bepaald, zijn gebaseerd op inzichten van het management. Dit 
betreffen met name de posten materiële vaste activa en voorzieningen. Wij hebben de belangrijkste gehanteerde factoren en 
veronderstellingen beoordeeld op basis waarvan schattingen zijn gevormd. Wij hebben hier geen andere bevindingen over dan hetgeen die 
in dit accountantsverslag is opgenomen. 

Materialiteit 
Bij de uitvoering van onze controle hebben wij een goedkeuringstolerantie gehanteerd in overeenstemming met het Besluit 
Accountscontrole Decentrale Overheden (BADO). Hieruit volgt dat wij voor de jaarrekening een tolerantie voor fouten van€ 436.000 
(1 % van de lasten) hebben gehanteerd en een tolerantie voor onzekerheden van€ 1.309.000 (3% van de lasten). 

Deze toleranties zijn conform het door u opgestelde en vastgestelde accountantsprotocol 2017. 
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Opdracht, scope en uitkomsten 

Proces en voortgang 
Wij hebben de controle van de jaarrekening uitgevoerd in de periode vanaf 1 maart 2017. De werkzaamheden ten aanzien van de 
getrouwheid van de jaarrekening hebben wij uitgevoerd. Op basis hiervan concluderen wij dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft. 

De controle op de rechtmatigheid hebben wij in afstemming met uw organisatie in de eerste helft van juni 2018 uitgevoerd. De uitkomsten 
hiervan hebben met zich meegebracht dat wij een verklaring met beperking hebben verstrekt bij de jaarrekening 2017. Voor een nadere 
toelichting hierover verwijzen wij naar de passage 'bevindingen controle: aanbestedingen'. 

Kwaliteit verslaggeving 
Evenals voorgaand jaar constateren wij dat de kwaliteit van de beschikbaar gestelde jaarrekening van een goed niveau is. De opmerkingen 
over de presentatie en cijfermatige verantwoording in de jaarrekening zijn van beperkte aard geweest. Wij complimenteren de organisatie 
dat zij, in een drukke periode, opnieuw hierin zijn geslaagd. 

Wet Normering Topinkomens {WNT) 
Als gevolg van wettelijke bepalingen bent u verplicht een separate verantwoording over de bezoldiging van topfunctionarissen te 
verantwoorden. Wij hebben deze passage met een specifieke, verlaagde, materialiteit getoetst. Hieruit zijn geen bijzonderheden gebleken. 
Wij hebben geconstateerd dat de toelichting juist, volledig en in overeenstemming met de wettelijke regelingen is opgenomen. In onze 
controleverklaring verwijzen we hier separaat naar. 
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Uitkomsten controle: Afwijkingen in de controle 

Tijdens onze controle op uw financiële verantwoordingen hebben wij de volgende afwijkingen geconstateerd: 

I 

Alle bedragen in EUR Bedrag Resultaatimpact Gecorrigeerd? 
1. Onterechte saldering van vorderingen I € 200.000 Nihil li JA I en schulden Stichting Afvalfonds 

2. Opnemen verplichting inzake overmatig I € 73.000 €73.000 li NEE I verlofsaldo 

Ter toelichting op de correcties melden wij het volgende: 

1. Over de afrekening 2017 met Stichting Afvalfonds resteert een verplichting van € 200.000. Deze verplichting is ten onrechte 
verrekend met de openstaande vorderingen, waardoor zowel de vorderingen als de verplichtingen per balansdatum te laag zijn 
verantwoord. Het verrekenen of salderen is op basis van de geldende verslaggevingscriteria niet toegestaan. Zie separate paragraaf: 
vordering Stichting Afvalfonds; 

2. Op basis van de notitie van de Commissie BBV inzake arbeidskostengerelateerde verplichtingen dient voor een bovenmatig 
verlofsaldo een financiële verplichting opgenomen te worden. Onder niet uit de balans blijkende verplichtingen is een totaal 
verlofsaldo opgenomen van circa€ 387.000. Op basis van vergelijkbare situaties kan worden verondersteld dat een verlofsaldo boven 
5 keer de overeengekomen arbeidsduur per week verondersteld kan worden als bovenmatig. Als we deze veronderstelling zouden 
projecteren op het openstaande saldo ad€ 387.000 bij uw organisatie zou een bedrag van € 73.000 opgenomen moeten worden als 
verplichting onder kortlopende schulden. Wij hebben geconstateerd dat dit verplichting niet is opgenomen en hebben dit zodoende als 
controleafwijking bestempeld. 

Wij adviseren u om actiever te sturen op overmatig verlofsaldo teneinde deze effecten in uw programmaverantwoording te 
voorkomen. 
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Uitkomsten controle: Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa vormen met haar bedrag van€ 26.403.000 een belangrijke post in de jaarrekening van uw 
gemeenschappelijk regeling. We hebben hiervoor controlewerkzaamheden, waaronder de juiste toepassing van 
afschrijvingsvoorwaarden en de juiste en volledige toerekening van investeringen uitgevoerd. Wij hebben geconstateerd dat de 
materiële vaste activa op een juiste wijze zijn verwerkt in de jaarrekening. Desondanks zijn er enkele aandachtspunten die we bij 
u onder de aandacht willen brengen: 

1. In december 2017 heeft de Commissie BBV een notitie materiële vaste activa geïmplementeerd. In deze notitie is expliciet 
bepaald dat de afschrijvingsmethodiek per categorie materiële vaste activa identiek dient te zijn. U heeft momenteel binnen 
verschillende categorieën de afschrijvingsmethodieken annuïtaire en lineaire afschrijvingen toegepast. Met ingang van december 
2017 is dit niet langer toegestaan. Wij adviseren u met ingang van 1 januari 2018 over te gaan op één systematiek. 

2. In uw nota activabeleid uit 2012 is expliciet bepaald dat de investeringen volledig via de lineaire methode zal worden 
afgeschreven. Zoals hierboven aangegeven is dit niet bij alle categorieën toegepast. Een deel van met name de gebouwen is op 
basis van annuïtaire afschrijvingen bepaald. 

Aangezien de annuïtaire afschrijvingsmethode wordt toegepast op 'oude' investeringen ruimschoots voor de periode 2012 heeft 
dit geen invloed gehad op onze werkzaamheden. Desondanks adviseren wij deze toevoeging in uw nota activabeleid op te nemen. 
Wij hebben tevens begrepen dat voor alle investeringen, ook voor de toekomst, slechts de lineaire afschrijvingsmethode zal 
worden toegepast. 

3. De annuïtaire afschrijvingsmethodiek is gebaseerd op een rentetarief dat geldig was op het moment van investeren. Dit 
bedroeg toen 6%. Wij adviseren u te heroverwegen of, gelet op de huidige marktrente, dit rentepercentage nog passend is. 

4. De afschrijvingen van investeringen vinden direct plaats vanaf het moment van investeren. Dit is formeel niet in 
overeenstemming met de geldende regels binnen het BBV. Wij hebben vastgesteld dat het effect hiervan van te verwaarlozen 
betekenis is geweest over het resultaat over het boekjaar. 

Alles overziend adviseren wij u uw huidige nota activabeleid 2012 te herzien, mede gelet op de uitgebrachte notitie materiële 
vaste activa door de commissie BBV in december 2017. Vervolgens adviseren wij u de effecten hiervan voor uw waardering van 
de materiële vaste activa en afschrijvingsmethodiek te bepalen. 
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Uitkomsten controle: Vorderingen en Schulden 

Vordering Stichting Afvalfonds 
Onder de overige vorderingen is een vordering van € 1,4 miljoen opgenomen inzake Stichting Afvalfonds. Deze vordering bestaat 
voor een bedrag van € 0,8 miljoen uit vorderingen van boekjaar 2017 en voor een bedrag van€ 0,8 miljoen uit boekjaar 2015. 
Voor 2016 heeft Stichting Afvalfonds € 0,2 miljoen meer aan voorschotten betaald dan de Avri in haar 
opbrengstenverantwoording heeft opgenomen. Het is niet toegestaan om deze schuld te salderen met de reeds bestaande 
vorderingen, derhalve is dit bedrag ad € 0,2 miljoen opgenomen onder de controleverschillen (zie de opmerkingen op pagina 7). 

De vorderingen uit boekjaar 2017 bestaan uit nog te ontvangen afrekeningen uit hoofde van bevoorschotting van het 4e kwartaal 
2017, evenals de formele eindafrekeningen die later dit voorjaar dienen plaats te vinden. 

De vorderingen uit 2015 hadden normaal gezien in 2017 al ontvangen moeten zijn. U heeft langere tijd verschil van inzicht met 
Stichting Afvalfonds over (een deel van) de ontvangst van deze vordering gehad. In januari 2018 bent u een 
vaststellingsovereenkomst overeengekomen, als gevolg waarvan u een bedrag van € 0, 7 miljoen mag ontvangen. Ten tijde van 
afronding van onze controle is dit bedrag nog niet ontvangen. 
Als gevolg van deze vaststellingsovereenkomst heeft u definitief afstand genomen van een bedrag van € 0,5 miljoen van de 
oorspronkelijke vordering. Een bedrag van € 0,2 miljoen hiervan heeft u reeds in de jaarrekening 2016 voorzien. Het verschil van 
€ 0,3 miljoen is als aanvullende last in de jaarrekening 2017 verantwoord. 

Aangifte omzetbelasting 
Tijdens de controle van de balanspost omzetbelasting is gebleken dat omzet 0% en omzet btw verlegd niet consequent wordt 
aangegeven. Als gevolg hiervan wordt formeel een onjuiste aangifte omzetbelasting gedaan. Het effect hiervan op zowel de 
afdracht als uw financiële verantwoording is nihil. Wij adviseren u de betrokken medewerkers te attenderen op het belang van het 
verzorgen van een juiste aangifte omzetbelasting. 
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Uitkomsten controle: Voorzieningen 

In de jaarrekening 2017 heeft u een tweetal kostenegalisatievoorzieningen getroffen. Dit betreffen kostenegalisatievoorzieningen 
voor de toekomstige afdracht van de stortplaats alsmede de lasten van groot onderhoud. 

Wij hebben geconstateerd dat voor beide voorzieningen sprake is van grotere onttrekkingen dan in de initieel gehanteerde 
berekeningen ten grondslag liggen. Dit kan met zich meebrengen dat het beoogde vermogen in de toekomst ontoereikend is om 
de totale lasten te kunnen dekken. 

Voorziening groot onderhoud 
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op basis van een onderhoudsplan dat in 2014 voor het laatst is geactualiseerd. Wij 
hebben begrepen dat in 2018 een herziening voor dit onderhoudsplan is opgestart. Aangezien het onderhoudsplan nog niet in 
definitieve vorm is vastgesteld, kan het definitieve onderhoudsplan een effect hebben op de definitieve dotatie die (nog) nodig is. 
Indien nodig adviseren wij hiervoor in de begrotingswijziging 2018 het effect hiervan mee te nemen. 

Voorziening Stortplaats 
U heeft in het verleden een dotatieplan vastgesteld om te zorgen dat het beoogde doelvermogen dat nodig is voor de overdracht 
van de stortplaats aan de provincie beschikbaar is. In 2017 zijn de onttrekkingen voor het in gereedheid brengen van deze 
overdracht hoger geweest dan verwacht waardoor, met de huidige dotaties, het beoogde doelvermogen € 136.000 te laag is. 
Daarentegen hebben wij begrepen dat momenteel overleg plaatsvindt om de beoogde overdracht met één jaar uit te stellen. Wij 
hebben begrepen dat u in de begroting 2018 al met een hogere dotatie heeft rekening gehouden. Tevens hebben wij begrepen 
dat u met regelmaat het overleg met de provincie heeft om de effecten hiervan in uw begroting mee te kunnen nemen zodat de 
effecten hiervan enigszins geëgaliseerd kunnen worden. 

10 



Uitkomsten controle: Aanbestedingen 

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening is in mei 2018 door de organisatie een spendanalyse uitgevoerd om de 
rechtmatigheid van de aanbestedingen te onderzoeken. Wij hebben hier eind mei en begin juni 2018 een controle op uitgevoerd. 

Bij deze controle zijn door u de volgende bijzonderheden geconstateèrd, waarvan wij hebben vastgesteld dat deze bijzonderheden 
volledig en nauwkeurig tot stand zijn gekomen: 

1) Er is voor een bedrag van EUR 720.000k aan rechtmatigheidsfouten ten aanzien van de naleving van de aanbestedingsrichtlijnen 
geconstateerd; 

2) Er is voor een bedrag van EUR 1.850.000 aan onzekerheden geconstateerd in de naleving van aanbestedingsrichtlijnen. Er kan 
achter met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld of de aanbestedingsrichtlijnen adequaat zijn nageleefd. 

Als gevolg van bovenstaande bevindingen zijn wij genoodzaakt een een oordeel met beperking over de rechtmatigheid af te geven. 
Dit heeft geen impact op ons oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Het oordeel hiervan is goedkeurend. 
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Follow up Managementletter 

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing 

In het kader van de controle van de jaarrekening 2017 hebben wij onder meer de Administratieve Organisatie en Interne 
Beheersing (hierna te noemen: AO/IB) beoordeeld. Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken, voor 
zover van belang voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens de uitvoering hebben wij ons gericht op het onderzoeken, beoordelen en 
toetsen van de AO/IB. 

Naar aanleiding van deze werkzaamheden hebben wij in november 2017 een separate managementletter uitgebracht. Deze 
managementletter is besproken met zowel de directie als het dagelijks bestuur. Naar aanleiding van deze bespreking is de 
organisatie aan de slag gegaan met onze aanbevelingen. 

Opbrengsten programma bedrijfsafval 

Tijdens onze controle van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) hebben wij geconstateerd dat de 
rechtenafscherming en de bevoegdheden in de hiervoor gebruikte applicaties AfvalRIS en Pieterbas niet (specifiek) genoeg is 
ingericht. Als gevolg hiervan kunnen meerdere functionarissen in de organisatie, onder andere zij die betrokken zijn bij facturatie 
en contractenafsluiting, prijzen en wegingen in de applicaties aanpassen. Dit brengt risico's met zich mee op een onjuiste 
facturatie, hetgeen bewust of onbewust kan plaatsvinden. 

Als gevolg van deze constatering hebben wij aanvullende gegevensgerichte detailcontroles uitgevoerd op de facturatie van 
contracten binnen het programma bedrijfsafval. Hierbij hebben wij de gefactureerde tarieven afgestemd met contracten en/of 
actuele prijslijsten in de organisatie. Uit deze controle is gebleken dat de opbrengsten op een juiste wijze verantwoord zijn in de 
jaarstukken 2017. 

Wel is uit deze controle gebleken dat, evenals voorgaand jaar, de registratie, bewaking en archivering van de contracten en 
prijslijsten aandacht behoeft. Uit onze controles is meerdere malen gebleken dat de contractverleningen/herzieningen, wijzigingen 
op contractafspraken e.d. niet aanwezig bleken. 

Wij adviseren u, ondanks het beperkte aandeel van de opbrengsten ten opzichte van de totale opbrengsten, de aandacht voor de 
beheersing en registratie van de opbrengsten in dit programma te verbeteren. Het frauderisico voor dit programma is hoger 
doordat in de verschillende processtappen minder controles en minder betrokkenen aanwezig zijn. 
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Follow up Managementletter 

Opbrengsten grondstoffen 
In 2017 bent u gestart met de periodieke interne controles en analyses van de zogeheten 'massa balans'. Tijdens onze controle 
van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) hebben wij geadviseerd om: 

1. Alle "wegingen" (zodoende ook externe) te registreren in Pieter Bas, zodat er een volledige massabalans 
beschikbaar is. Wij adviseren u te laten onderzoeken of het mogelijk is met een 'subcode' inzichtelijk te maken of het een 
interne of externe weging is; 

2. Normstellingen te ontwikkelen waarin afwijkingen in de massabalans kunnen worden getoetst; 
3. De verschillen tussen inkomende en uitgaande afvalstromen formeler vorm te geven waarbij de uitvoerend medewerkers ook 

verantwoording dienen af te leggen aan de Teamleider Financiën en ICT. 

Wij hebben u gevraagd met name de punten 2 en 3 alsnog te verzorgen over het gehele boekjaar 2017. Wij hebben vastgesteld 
dat bij de voorbereiding van onze jaarrekeningcontrole hier ten dele invulling aan is gegeven. De verschillen tussen de inkomende 
en uitgaande afvalstromen zijn toegelicht en nader gemotiveerd, hetgeen toereikende zekerheid over de volledigheid van de 
opbrengsten grondstoffen met zich heeft meegebracht. 
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Overige onderwerpen 

Fraude en naleving wet- en regelgeving 
Het management is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, het naleven van wet- en regelgeving en voor een 
cultuur van eerlijkheid en integriteit en dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op 
fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel mogelijk te beperken. 
Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het management gebruik van diverse beheersingsmaatregelen, zoals 
interne richtlijnen en gedragscodes, controle technische functiescheiding en periodieke rapportages over financiën. 
Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV COS 240/250, de risico's met betrekking tot 
fraude en overtreding van wet- en regelgeving en beoordelen wij de interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het 
voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle 
voeren wij gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet specifiek gericht op het signaleren van fraude 
en niet-naleving van wet- en regelgeving. 
In het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te melden met betrekking tot fraude. 

Onafhankelijkheid externe accountant 
In dit rapport vragen wij uw aandacht voor een aantal aspecten inzake onze onafhankelijkheid als externe accountant. 
Dit verslag is een van de waarborgen die conform de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance 
opdrachten (ViO) jaarlijks moeten worden opgesteld en met u moeten worden besproken. 

Bevestiging onafhankelijke positie 
Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw· organisatie, in overeenstemming met de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is 
aangetast. 

Kwaliteitsborging 
Baker Tilly Berk heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te 
waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer: 
• jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners, professionals en ondersteunende stafdiensten; 
• cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling of er sprake is van mogelijk conflicterende diensten; 
• in- en extern kwaliteitsonderzoek; 
• twee registeraccountants betrokken wij wettelijke controleopdrachten; 
• reviews door partners die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter waarborging van een deugdelijk/deskundig oordeel. 
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