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Onderwerp 

Controleverklaring jaarrekening 2015 

Geachte leden van het bestuur, geachte heer Van Helden, 

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring d.d. 15 maart 2016 bij de jaarrekening 2015 van uw 
gemeenschappelijke regeling. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. 
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het tweede exemplaar van de controle-
verklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, 
echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de 
controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring die niet is 
voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie 
NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te 
worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan een 
gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze bovengenoemde 
toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door 
het algemeen bestuur. 

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te 
waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere 
informatie op de internetsite. 

Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een 
afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de 
jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). 
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur omstandig-
heden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing 
nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in 
die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zullen wij u 
op korte termijn verslag uitbrengen . 

- Contr everklaring met persoonlijke handtekening 
- Controleverklaring zonder persoonlijke handtekening 
- Gewaarmerkte jaarstukken 2015 

. Hoogachtend, 

Bijlagen: 
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Controleverklaring van de onafbankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBL T te Zwolle 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke 
regeling GBL T te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2015 en de exploitatierekeningen naar kosten- en opbrengstensoorten en 
kostendragers over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBL T is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het in Nederland 
geldende Waterschapsbesluit, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeen-
stemming met hoofdstuk 4 van het in Nederland geldende Waterschapsbesluit. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling zelf. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit, het 
controleprotocol GBLT 2015 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke 
regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 
van de redelijkheid van de door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 
bestuur op 6 januari 2016. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor 
fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op 
basis van artikel 5.2, lid 7 Waterschapsbesluit is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen 
bestuur vastgesteld op 6 januari 2016. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen 
WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GBLT een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de 
activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het 
Waterschapsbesluit. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 109, lid 3 onder d Waterschapswet vermelden wij dat het jaarverslag voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Groningen, 15 maart 2016 

Paraaf voor identificatiedoel3/ 
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Controleverklaring van de onafbankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBL T te Zwolle 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke 
regeling GBL T te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2015 en de exploitatierekeningen naar kosten- en opbrengstensoorten en 
kostendragers over 2015 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBL T is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het in Nederland 
geldende Waterschapsbesluit, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeen-
stemming met hoofdstuk 4 van het in Nederland geldende Waterschapsbesluit. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling zelf. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit, het 
controleprotocol GBLT 2015 en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend 
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke 
regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 
van de redelijkheid van de door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 
bestuur op 6 januari 2016. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor 
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op 
basis van artikel 5.2, lid 7 Waterschapsbesluit is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen 
bestuur vastgesteld. 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. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GBL T een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de 
activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met hoofdstuk 4 van het 
Waterschapsbesluit. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regelingen. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 109, lid 3 onder d Waterschapswet vermelden wij dat het jaarverslag voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Groningen, 15 maart 2016 
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