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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 

Hierbij ontvangt u ons verslag van bevindingen over het boekjaar 2018. Hierin zijn 
onze belangrijkste controlebevindingen samengevat. 

De Modelverantwoording 2018 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten behoeve 
van de gemeente Haarlem (hierna: de verantwoording) is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijk regeling 
Cocensus. 
  
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de verantwoording gecontroleerd.  
 
De Modelverantwoording 2018 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten 
behoeve van de gemeente Haarlem geeft een getrouw en rechtmatig beeld.  

 

 

 

Wij maken u erop attent dat voor dit verslag een beperkte verspreidingskring 
geldt. Het verslag is uitsluitend bestemd voor de gemeenschappelijke regeling 
Cocensus en de gemeente Haarlem. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 
 

  

drs. A.J. Schutgens RA 
 

 

 

Aan het Dagelijks Bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 
T.a.v. de heer G. Schipper 
Jupiterstraat 160  
2132 HG  HOOFDDORP  

Onderwerp Datum                                                         Kenmerk 
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De verantwoording 
geeft een getrouw beeld 
en er is rechtmatig 
gehandeld 

 Bij de verantwoording 2018 van de gemeente Haarlem hebben wij een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de 
getrouwheid als de financiële rechtmatigheid. De controleverklaring d.d. 14 februari 2019 hebben wij u separaat toegezonden.  
 
Wij hebben vastgesteld dat de verantwoording voldoet aan de gemeenschappelijke regeling, dienstverleningsovereenkomst en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen van de gemeente Haarlem.  

 

De reikwijdte van onze 
controle achten wij 
voldoende 

 
Met de opdrachtbevestiging van 5 november 2018 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de verantwoording. De 
reikwijdte van onze controle staat omschreven in het controleprotocol december 2018, behorende bij de gemeenschappelijke regeling 
Cocensus, van december 2018. Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in 
de reikwijdte van onze controle. 
 
Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor onze controle: 

 De Nederlandse controlestandaarden. 
 De gemeenschappelijke regeling Cocensus. 
 De dienstverleningsovereenkomst 2015. 
 Het controleprotocol december 2018. 
 De relevante verordeningen uit het normenkader van de gemeente. 

 
Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten 
de reikwijdte van onze controle over 2018 voldoende voor de doelstelling van onze controle.  
 

 

Belastingsoorten en 
reikwijdte controle 

 Op grond van de gemeenschappelijke regeling Cocensus voert Cocensus de heffing en inning uit van de volgende belastingsoorten. Voor 
de volgende belastingsoorten is gemeenschappelijke regeling Cocensus verantwoordelijk voor de volledigheid van de opleggingen. 

 Onroerendezaakbelasting 
 Rioolheffing 
 Afvalstoffenheffing 
 Roerende zaakbelasting 
 Bedrijfsinvesteringszone Waarderpolder 
 Bedrijfsinvesteringszone Cronjéstraat 
 Hondenbelasting 
 Reclamebelasting 
 Toeristenbelasting 
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Voor de volgende specifieke belastingen worden de brongegevens aangeleverd door de deelnemende gemeente. Cocensus verzorgt voor 
deze belastingen de heffing en inning op basis van de door de gemeente aangeleverde brongegevens. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en de volledigheid van de aangeleverde brongegevens berust bij de gemeente Haarlem. 

 Parkeerbelasting (vergunning) 
 Parkeerbelasting (naheffing) 
 Precariobelasting (overig) 

 
Op basis van de dienstverleningsovereenkomst is gemeenschappelijke regeling Cocensus verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid 
van de opleggingen, echter is gemeenschappelijke regeling Cocensus voor de oplegging van de volgende belastingsoorten afhankelijk 
van de aanlevering van brongegevens van de deelnemende gemeente. Op basis van deze brongegevens worden de belastingen 
opgelegd. 

 Precariobelasting (Kabels en Leidingen) 

 

Gehanteerde 
toleranties met als 
resultaat: geen 
(resterende materiële) 
controleverschillen 

 Wij hebben de controle op de verantwoording 2018 uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties: 

Materialiteit 

Fouten 1% van het totaal van de lasten, inclusief dotaties aan reserves  € 5.000.000 

Onzekerheden 3% van het totaal van de lasten, inclusief dotaties aan reserves  € 15.000.000 

Uitvoeringsmaterialiteit   

Fouten   € 3.500.000 

Onzekerheden   € 10.500.000 

Rapportagetoleranties 

De rapportagetoleranties voor fouten en onzekerheden zijn - conform uw controleverordening - vastgesteld op € 270.000. 

Wij hebben geen (resterende materiële) controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) ten aanzien van de getrouwheid geconstateerd. 
Gedurende de controle hebben wij geen correcties laten doorvoeren die ook effect hebben gehad op de verantwoording. 

Er is geen sprake van (materiële) controleverschillen (fouten en/of onzekerheden) ten aanzien van rechtmatigheid. 
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Wij zijn onafhankelijk  
van de gemeen-
schappelijke regeling 
Cocensus 

 Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk 
voorgedaan op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid. 

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de member firms van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de gemeenschappelijke regeling, die naar 
ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. 

Bijlage A van dit verslag bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid. 



 

 
 

Interne beheersing en overige 
bevindingen 

 

 



Overige onderwerpen 
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De interne (financiële) 
beheersing in het kader 
van onze controle 

 
Als onderdeel van de controle hebben wij in het najaar van 2018 een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair 
gericht op de opzet en het bestaan van maatregelen van Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO/IB), voor zover van 
belang voor onze controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de in de modelverantwoording 2018 Cocensus + uitvoerende 
werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Haarlem opgenomen gegevens. Wij hebben geen tekortkomingen gesignaleerd. 
 

Aandachtspunten 
modelverantwoording op 
basis van rapporterings-
tolerantie 
groepsaccountant of 
overige bijzonderheden 

 
Onzekerheid omtrent precariobelasting    

Over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren kan de gemeente op grond van artikel 228, tweede lid, 
van de Gemeentewet geen precariobelasting meer heffen. Voor gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een 
tarief hadden voor nutsnetwerken geldt een overgangsregeling. Zij mogen tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken 
heffen naar maximaal het tarief dat op 10 februari 2016 gold.  

Op dit moment is er over de periode 2013 tot en met 2018 nog 1 openstaande juridische procedure in de bezwaarfase. Voor deze 
juridische procedures wordt specialistische juridische bijstand ingehuurd.  

Alle juridische procedures zijn tot nu toe door Cocensus gewonnen. Hetzelfde geldt voor vergelijkbare procedures in andere gemeenten 
buiten Cocensus. De focus lijkt zich op basis van recente uitspraken van andere gemeenten echter te gaan concentreren rond Aansluit- 
en transportovereenkomst afnemer (ATO’s) grootverbruik. Wij zien voldoende argumenten om ook de aanwezigheid van een 
gedoogplicht op basis van deze ATO’s te weerleggen. Mede door de hoge aanslagbedragen en de hoeveelheid procedures in het land 
kent de precariobelasting echter nog altijd een hoog risicoprofiel. 

 

 



Overige onderwerpen 
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Betrouwbaarheid en 
continuïteit van de 
automatiserings-omgeving 

 Onze controle is gericht op het geven van een oordeel over de modelverantwoording 2018 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten 
behoeve van de gemeente Haarlem 2018 zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen gaan over de 
onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de modelverantwoording 2018 Cocensus + uitvoerende werkzaamheden ten 
behoeve van de gemeente Haarlem 2018, wat wil zeggen dat wij geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop 
gericht onderzoek noodzakelijk.  

Wij hebben in het voorjaar 2017 een IT audit uitgevoerd. In het najaar 2018 hebben wij onderzocht in hoeverre opvolging is gegeven 
aan eerdere adviezen naar aanleiding van uitgevoerde onderzoeken inzake de IT-omgeving. Hiermee hebben wij een actueel inzicht 
verkregen in de mogelijke risico’s in de IT-omgeving. Onze bevindingen zijn als volgt: 
 

 

Bevinding Follow up najaar 2018 
 

General IT-controls 

Cocensus heeft geen alomvattend 
informatiebeveiligingsbeleid opgesteld, maar is momenteel 
bezig met het opstellen van een 
informatiebeveiligingsbeleid.  

Wij onderschrijven het belang van het beschrijven van het 
informatiebeveiligingsbeleid. Hiermee kunt u de 
randvoorwaarden voor het informatiebeveiligingsbeleid 
formaliseren. 

 

Cocensus heeft in januari 2018 het BIG (Baseline 
informatiebeveiliging Nederlandse gemeente) 
geïmplementeerd.  

 

 Gouw IT 

Wij hebben vernomen dat Cocensus niet beschikt over een 
autorisatie-en functiescheidingsmatrix voor de applicatie 
Gouw. Een periodieke review op rollen en bijbehorende 
rechten vindt niet (zichtbaar) plaats. Wij adviseren 
Cocensus aan de hand van processen en risicoanalyse een 
autorisatiematrix op te stellen. Door ook een 
functiescheidingsmatrix op te stellen, kunnen conflicten in 
kaart worden gebracht.  

 

Wij hebben kennis genomen van een dergelijk verslag. 
Alle nieuwe gebruikers, beëindigde gebruikers en 
koppelingen van de nieuwe gebruikers worden 
gecontroleerd en de controle wordt zichtbaar vastgelegd. 
Aan de hand van follow-up verslagen hebben wij kunnen 
vaststellen dat de bevindingen zijn opgevolgd. 



Overige onderwerpen 
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Wij raden Cocensus aan om periodiek de rechten in rollen 
te beoordelen aan de hand van de functiescheidingsmatrix. 

Er is een procesbeschrijving "Autorisaties" aanwezig. Deze 
procesbeschrijving voorziet niet in het periodiek beoordelen 
van de autorisaties. Wij hebben begrepen dat in Outlook 
twee keer per jaar een taak is aangemaakt voor de review, 
maar dat er geen zichtbare vastleggingen zijn van de 
review. Hierdoor hebben wij niet kunnen vaststellen dat 
deze reviews zijn uitgevoerd. Indien gebruikersaccounts en 
bijbehorende autorisaties niet periodiek en integraal 
worden beoordeeld door management, bestaat het risico 
dat gebruikers mogelijk autorisaties bezitten welke niet in 
lijn zijn met hun huidige functie. Het verdient aanbeveling 
om ineen procedure een periodieke review op gebruikers en 
rechten op te nemen en de review zichtbaar uit te voeren. 

 Gouw IT 

Wij hebben vastgesteld dat het wachtwoordbeleid niet van 
toepassing is voor de leveranciersaccounts Gouw IT en voor 
AGE. Deze leveranciersaccounts zijn generiek genaamd. 
Indien generiek genaamde gebruikersaccounts gebruikt 
worden, kunnen de uitgevoerde wijzigingen of transacties 
middels dit account niet worden herleid naar een 
individueel persoon. Doordat beperkte wachtwoordeisen 
zijn ingeregeld voor leveranciersaccounts is het risico 
aanwezig dat mogelijk ongeautoriseerde personen (zowel 
intern als extern) toegang kunnen verkrijgen tot de data en 
zodoende ongeautoriseerde wijzigingen of transacties 
kunnen uitvoeren. 
Voor leveranciersaccounts adviseren wij: 

• Het wachtwoordbeleid te activeren. 
• Generieke accounts te vervangen door 

gepersonaliseerde accounts 
• Het gebruik te monitoren. 

 

In 2018 is dit account een aantal keren gebruikt. Echter 
wordt door de gebruiker van het AGE account een 
melding gedaan van het gebruik, aanmelding en 
afmelding.   

 



Overige onderwerpen 
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Bevestiging van dagelijks 
bestuur en directie is 
ontvangen 

 Wij hebben van de directie een ondertekende, schriftelijke bevestiging bij de verantwoording 2018 ontvangen. 

   

Er is geen sprake van 
meningsverschillen met 
het management of een 
beperking in reikwijdte 
van onze controle 

 Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur of de directie geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering 
van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het dagelijks bestuur, de directie en 
de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de 
benodigde informatie gehad. 

   

Bijzonderheden ten 
aanzien van de naleving 
van wet- en regelgeving 

 Een belangrijk onderdeel van de rechtmatigheidswetgeving is de niet-financiële rechtmatigheid. Dit is echter niet primair het 
onderzoeksgebied van de accountant. De accountant heeft als taak u te wijzen op een niet-financiële onrechtmatigheid als 
eventuele ‘bijvangst’ van de reguliere controle, en op eventuele tekortkomingen in het interne signaleringssysteem. Voor dit laatste 
verwijzen wij u naar onze opmerkingen over de administratieve organisatie en interne beheersing. 

In het kader van onze controle van de verantwoording 2018 hebben wij geen opmerkingen ten aanzien van de niet-financiële 
rechtmatigheid. 

 
  



 

 

 

Bijlagen 
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Bijlage A: Onafhankelijkheid 
Bevestiging onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de ‘Verordening inzake 
Onafhankelijkheid (ViO)’ en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie 
van Deloitte ingebed.  

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus in 2018 voldoende is 
gewaarborgd.  
 
Er is geen sprake geweest van aanvullende dienstverlening.  

Op grond van de door ons getroffen maatregelen en de communicatie met u hierover zijn wij van mening dat onze onafhankelijkheid in voldoende mate is gewaarborgd. 

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid 

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en persoonlijke 
uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of verstrekt aan de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus of een bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de regels.  

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid ontvangen of verstrekt die een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben en zijn daarom van 
mening dat er geen sprake is van een bedreiging van de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht. 



 

 

Bijlage B: Disclaimer en beperking in gebruik 
Dit verslag is alleen bestemd voor de gemeenschappelijke regeling Cocensus en de gemeente Haarlem en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan derden worden 
verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet 
voor is opgesteld en bedoeld. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg op ons jegens ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond wordt 
of in wiens handen het komt. 

De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven, zijn door ons geconstateerd gedurende onze 
controleopdracht. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 
rapporteren van alle bedrijfsrisico’s of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context 
van ons oordeel met betrekking tot de verantwoording als geheel, die zal worden verstrekt in onze controleverklaring. 

Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een 
afzonderlijke opinie over het systeem van interne beheersing en de werking daarvan. 
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