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Bijlage 2 - Omstandigheden van invloed op de overeengekomen
data van voltooiing en op het verwachte honorarium voor
de gemeente Albrandswaard
Boekjaar eindigend op 31 december 2020

Het verwachte honorarium voor de gemeente Albrandswaard is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen.
Tijdens de opdracht zouden zich bepaalde omstandigheden kunnen voordoen die een belangrijke invloed
zouden kunnen hebben op de nagestreefde data van voltooiing en op het verwachte honorarium. Als gevolg
hiervan zouden additionele honoraria noodzakelijk kunnen zijn. Deze gebeurtenissen en omstandigheden
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

1. Op verzoek van de gemeente Albrandswaard aangebrachte veranderingen in de planning van de
opdracht. Veranderingen in de planning van de opdracht vereisen gewoonlijk het opnieuw toewijzen van
Deloitte-personeel. Echter, omdat het vaak moeilijk is om personen opnieuw toe te wijzen aan andere
opdrachten, kan dit voor Deloitte resulteren in onverwachte kosten.
2. De gemeente kiest ervoor om geen gebruik te maken van beveiligde Deloitte Audit Tools zoals Deloitte
Connect (voor online samenwerking), Deloitte Spotlight (voor data analyse) of Deloitte ACTT (voor het
testen van GITC's.
3. Niet alle voor de controle benodigde onderbouwingen en door de gemeente Albrandswaard op te leveren
stukken zijn (a) op de verzochte datum door de gemeente Albrandswaard verstrekt, (b) gecompleteerd
in een voor Deloitte acceptabel formaat, (c) mathematisch correct, en/of (d) in overeenstemming met de
administratie (bijvoorbeeld grootboekrekeningen). Deloitte zal een aparte lijst van benodigde schema's
en termijnen aan de gemeente Albrandswaard verstrekken.

4. Elektronische bestanden in het juiste formaat met daarin de opgevraagde informatie worden door de
gemeente Albrandswaard niet tijdig verstrekt voor onze bestandsanalyseprogramma's. Deloitte zal een
aparte lijst van benodigde elektronische bestanden en termijnen waarop deze bestanden nodig zullen
zijn aan de gemeente Albrandswaard verstrekken.
5. Belangrijke nieuwe vraagstukken of veranderingen, zoals:
a. nieuwe verslaggevingsvraagstukken die een ongebruikelijke hoeveelheid tijd behoeven om opgelost
te worden;
b. wijzigingen in het verslaggevingsbeleid in vergelijking met eerdere jaren;
c. het voorkomen van ongebruikelijke gebeurtenissen of transacties;
d. wijzigingen in het financiële verslaggevingsproces van de gemeente;
e. wijzigingen of transacties die zich voordoen voorafgaand aan de afgifte van onze rapportages;
f. wijzigingen in het personeel van de financiële administratie, zijn verantwoordelijkheden of zijn
beschikbaarheid;
g. wijziging in het risicoprofiel van de gemeente welke omstandigheden bevat maar niet beperkt zijn tot
tegenvallende prestaties, schending van afspraken en doorbreken van bancaire convenanten,
wijzigingen in financiering en/of aanvraag van 'waivers';
h. wijzigingen in het wets- of belastingsysteem die de (juridische of fiscale) positie van de gemeente
beïnvloeden;
i. wijzigingen in het IT-landschap en/of de IT-organisatie van de gemeente (bijv.: nieuw of geüpdatete
applicaties, nieuwe technologieën, aan service organisaties geoutsourcete activiteiten).
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6.

Vertragingen in de door de gemeente Albrandswaard geleverde assistentie bij de uitvoering van de
opdracht of vertragingen in de oplevering van documentatie door de gemeente Albrandswaard als
verzocht door Deloitte. Alle facturen, contracten en andere documenten die wij nader zullen opvragen,
worden niet (tijdig) gelokaliseerd of niet voor ons gemakkelijk toegankelijk gemaakt door het personeel
van de gemeente Albrandswaard.

7.

In het huidige jaar ontstane vermindering van de kwaliteit van de administratie van de gemeente
Albrandswaard in vergelijking met de opdracht van het voorafgaande boekjaar.

8.

De gemeente Albrandswaard voorziet ons niet van een grootboek in hetzelfde formaat als de
jaarrekening, met verwijzingen naar de onderliggende bescheiden (per grootboekrekeningnummer).
Niet alle journaalposten zijn verwerkt in het door ons ontvangen grootboek. De gemeente
Albrandswaard heeft geen met het grootboek en de onderliggende documenten (voor toelichtingen)
aansluitende conceptjaarrekening opgesteld.

9.

Gedurende de controle wordt een grote hoeveelheid tekortkomingen in de opzet, het bestaan of de
effectieve werking van relevante (geautomatiseerde) interne beheersmaatregelen geconstateerd die
een uitbreiding van de reikwijdte van de overeengekomen werkzaamheden (en daarmee additionele
tijdsbesteding) tot gevolg hebben.

10. De gemeente beschikt niet over een duidelijke en volledige vastlegging van haar fraude en compliance
risico raamwerk of heeft deze niet tijdig aangeleverd. Deloitte verwacht dat uit een dergelijk raamwerk
tevens de relevante beheersmaatregelen blijken die de geïdentificeerde fraude en compliance risico's
mitigeren.

11. Gedurende de controle bereiken Deloitte signalen van fraude, non-compliance of cyber security
schendingen die mogelijk een materiele impact hebben op de financiële overzichten waardoor Deloitte
genoodzaakt wordt deze te evalueren ten einde voldoende geschikte controle informatie te verkrijgen
voor haar oordeel over de financiële overzichten.
12. Gedurende de controle wordt de gemeente, haar management of de gemeenteraad onderworpen aan
een onderzoek door één of meerdere autoriteiten en dit onderzoek mogelijk een materiele impact heeft
op de financiële overzichten waardoor Deloitte genoodzaakt wordt deze te evalueren ten einde
voldoende geschikte controle informatie te verkrijgen voor haar oordeel over de financiële overzichten.
13. Gedurende de controle blijkt dat leden van het management betrokken zijn bij (een beschuldiging van)
fraude, wangedrag of niet-naleving van wet- en regelgeving.
14. Gedurende de controle wordt een grote hoeveelheid aan controlecorrecties geïdentificeerd.

15. Wijzigingen in de reikwijdte van onze controle die zijn veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze
macht.
16. Wijzigingen in de van toepassing zijnde verslaggevings- of controlestandaarden die Deloitte
redelijkerwijs niet bekend konden zijn bij het bepalen van het verwachte honorarium.

17. Te late betaling van onze facturen.
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18. Specifieke omstandigheden gerelateerd aan COVD-19:
a. de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van de gemeente en Deloitte staat voorop.
Deloitte staat erop haar dienstverlening zodanig te verlenen dat de gezondheid van haar
medewerkers en die van de gemeente niet in gevaar wordt gebracht;
b. Deloitte hanteert protocollen en beschikt over de infrastructuur die benodigd zijn om de gemeente
adequaat op afstand te bedienen, maar er kunnen uitdagingen ontstaan in het tijdig verkrijgen van
controle informatie en het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld
het bijwonen van een inventarisatie of het inzien van documentatie. Dit kan een aanpassing in de
werkwijze tot gevolg hebben die additionele tijdsbesteding met zich meebrengt;
c. daarnaast zal de huidige situatie zorgen voor een toename in het aantal verslaggevings- of
controleaangelegenheden die door Deloitte dienen te worden beoordeeld. Dit kunnen bijvoorbeeld
zijn:
een bijzondere waardevermindering van (im)materiele vaste activa, voorraad of vorderingen;
verstoringen in de effectieve werking van relevante interne beheersmaatregelen als gevolg van
het thuiswerken of andere aan de huidige situatie gerelateerde door de gemeente genomen
maatregelen;
iii. uitgebreide directie en supervisie van de werkzaamheden component auditors betrokken in de
groepscontrole als gevolg van aan COVID-19 gerelateerde omstandigheden;
iv. de controle van nieuwe specifieke (SiSa-)regelingen;
d. Deloitte verwacht dat deze omstandigheden de reikwijdte van de werkzaamheden zal doen
toenemen. Deze additionele werkzaamheden zijn daarmee ook niet inbegrepen in het geschatte
honorarium. De additionele werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de daadwerkelijke
tijdsbesteding van Deloitte professionals en de tarieven zoals vermeld in de tabel hierboven;
e. in deze uitdagende tijden heeft Deloitte zich gecommitteerd om aan haar verplichtingen te blijven
voldoen en niet haar betalingsvoorwaarden te verlengen. Deloitte zal het factureren van geleverde
diensten aan de gemeente voortzetten op een tijdige wijze en in overeenstemming met onze
overeenkomst en verwachten daarbij ook geen verlengde betaaltermijnen van de gemeente. Mocht
de gemeente overwegen Deloitte te vragen om betalingstermijnen te verlengen dan zal Deloitte
overwegen in ruil daarvoor een verhoging van haar honorarium door te voeren om additionele
financieringskosten te dekken. Voor alle door Deloitte gemaakte uren of kosten vanwege niet-tijdige
betaling van onze facturen gelden onze reguliere voorwaarden en condities zoals opgenomen in
deze bijlage.
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Bijlage 2 - Omstandigheden van invloed op de overeengekomen
data van voltooiing en op het verwachte honorarium voor
de gemeente Albrandswaard
Boekjaar eindigend op 31 december 2020

Het verwachte honorarium voor de gemeente Albrandswaard is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen.
Tijdens de opdracht zouden zich bepaalde omstandigheden kunnen voordoen die een belangrijke invloed
zouden kunnen hebben op de nagestreefde data van voltooiing en op het verwachte honorarium. Als gevolg
hiervan zouden additionele honoraria noodzakelijk kunnen zijn. Deze gebeurtenissen en omstandigheden
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

1. Op verzoek van de gemeente Albrandswaard aangebrachte veranderingen in de planning van de
opdracht. Veranderingen in de planning van de opdracht vereisen gewoonlijk het opnieuw toewijzen van
Deloitte-personeel. Echter, omdat het vaak moeilijk is om personen opnieuw toe te wijzen aan andere
opdrachten, kan dit voor Deloitte resulteren in onverwachte kosten.
2. De gemeente kiest ervoor om geen gebruik te maken van beveiligde Deloitte Audit Tools zoals Deloitte
Connect (voor online samenwerking), Deloitte Spotlight (voor data analyse) of Deloitte ACTT (voor het
testen van GITC's.
3. Niet alle voor de controle benodigde onderbouwingen en door de gemeente Albrandswaard op te leveren
stukken zijn (a) op de verzochte datum door de gemeente Albrandswaard verstrekt, (b) gecompleteerd
in een voor Deloitte acceptabel formaat, (c) mathematisch correct, en/of (d) in overeenstemming met de
administratie (bijvoorbeeld grootboekrekeningen). Deloitte zal een aparte lijst van benodigde schema's
en termijnen aan de gemeente Albrandswaard verstrekken.

4. Elektronische bestanden in het juiste formaat met daarin de opgevraagde informatie worden door de
gemeente Albrandswaard niet tijdig verstrekt voor onze bestandsanalyseprogramma's. Deloitte zal een
aparte lijst van benodigde elektronische bestanden en termijnen waarop deze bestanden nodig zullen
zijn aan de gemeente Albrandswaard verstrekken.
5. Belangrijke nieuwe vraagstukken of veranderingen, zoals:
a. nieuwe verslaggevingsvraagstukken die een ongebruikelijke hoeveelheid tijd behoeven om opgelost
te worden;
b. wijzigingen in het verslaggevingsbeleid in vergelijking met eerdere jaren;
c. het voorkomen van ongebruikelijke gebeurtenissen of transacties;
d. wijzigingen in het financiële verslaggevingsproces van de gemeente;
e. wijzigingen of transacties die zich voordoen voorafgaand aan de afgifte van onze rapportages;
f. wijzigingen in het personeel van de financiële administratie, zijn verantwoordelijkheden of zijn
beschikbaarheid;
g. wijziging in het risicoprofiel van de gemeente welke omstandigheden bevat maar niet beperkt zijn tot
tegenvallende prestaties, schending van afspraken en doorbreken van bancaire convenanten,
wijzigingen in financiering en/of aanvraag van 'waivers';
h. wijzigingen in het wets- of belastingsysteem die de (juridische of fiscale) positie van de gemeente
beïnvloeden;
i. wijzigingen in het IT-landschap en/of de IT-organisatie van de gemeente (bijv.: nieuw of geüpdatete
applicaties, nieuwe technologieën, aan service organisaties geoutsourcete activiteiten).
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6.

Vertragingen in de door de gemeente Albrandswaard geleverde assistentie bij de uitvoering van de
opdracht of vertragingen in de oplevering van documentatie door de gemeente Albrandswaard als
verzocht door Deloitte. Alle facturen, contracten en andere documenten die wij nader zullen opvragen,
worden niet (tijdig) gelokaliseerd of niet voor ons gemakkelijk toegankelijk gemaakt door het personeel
van de gemeente Albrandswaard.

7.

In het huidige jaar ontstane vermindering van de kwaliteit van de administratie van de gemeente
Albrandswaard in vergelijking met de opdracht van het voorafgaande boekjaar.

8.

De gemeente Albrandswaard voorziet ons niet van een grootboek in hetzelfde formaat als de
jaarrekening, met verwijzingen naar de onderliggende bescheiden (per grootboekrekeningnummer).
Niet alle journaalposten zijn verwerkt in het door ons ontvangen grootboek. De gemeente
Albrandswaard heeft geen met het grootboek en de onderliggende documenten (voor toelichtingen)
aansluitende conceptjaarrekening opgesteld.

9.

Gedurende de controle wordt een grote hoeveelheid tekortkomingen in de opzet, het bestaan of de
effectieve werking van relevante (geautomatiseerde) interne beheersmaatregelen geconstateerd die
een uitbreiding van de reikwijdte van de overeengekomen werkzaamheden (en daarmee additionele
tijdsbesteding) tot gevolg hebben.

10. De gemeente beschikt niet over een duidelijke en volledige vastlegging van haar fraude en compliance
risico raamwerk of heeft deze niet tijdig aangeleverd. Deloitte verwacht dat uit een dergelijk raamwerk
tevens de relevante beheersmaatregelen blijken die de geïdentificeerde fraude en compliance risico's
mitigeren.
11. Gedurende de controle bereiken Deloitte signalen van fraude, non-compliance of cyber security
schendingen die mogelijk een materiele impact hebben op de financiële overzichten waardoor Deloitte
genoodzaakt wordt deze te evalueren ten einde voldoende geschikte controle informatie te verkrijgen
voor haar oordeel over de financiële overzichten.
12. Gedurende de controle wordt de gemeente, haar management of de gemeenteraad onderworpen aan
een onderzoek door één of meerdere autoriteiten en dit onderzoek mogelijk een materiele impact heeft
op de financiële overzichten waardoor Deloitte genoodzaakt wordt deze te evalueren ten einde
voldoende geschikte controle informatie te verkrijgen voor haar oordeel over de financiële overzichten.
13. Gedurende de controle blijkt dat leden van het management betrokken zijn bij (een beschuldiging van)
fraude, wangedrag of niet-naleving van wet- en regelgeving.
14. Gedurende de controle wordt een grote hoeveelheid aan controlecorrecties geïdentificeerd.
15. Wijzigingen in de reikwijdte van onze controle die zijn veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze
macht.

16. Wijzigingen in de van toepassing zijnde verslaggevings- of controlestandaarden die Deloitte
redelijkerwijs niet bekend konden zijn bij het bepalen van het verwachte honorarium.
17. Te late betaling van onze facturen.
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18. Specifieke omstandigheden gerelateerd aan COVD-19:
a. de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van de gemeente en Deloitte staat voorop.
Deloitte staat erop haar dienstverlening zodanig te verlenen dat de gezondheid van haar
medewerkers en die van de gemeente niet in gevaar wordt gebracht;
b. Deloitte hanteert protocollen en beschikt over de infrastructuur die benodigd zijn om de gemeente
adequaat op afstand te bedienen, maar er kunnen uitdagingen ontstaan in het tijdig verkrijgen van
controle informatie en het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld
het bijwonen van een inventarisatie of het inzien van documentatie. Dit kan een aanpassing in de
werkwijze tot gevolg hebben die additionele tijdsbesteding met zich meebrengt;
c. daarnaast zal de huidige situatie zorgen voor een toename in het aantal verslaggevings- of
controleaangelegenheden die door Deloitte dienen te worden beoordeeld. Dit kunnen bijvoorbeeld
zijn:
een bijzondere waardevermindering van (im)materiele vaste activa, voorraad of vorderingen;
verstoringen in de effectieve werking van relevante interne beheersmaatregelen als gevolg van
het thuiswerken of andere aan de huidige situatie gerelateerde door de gemeente genomen
maatregelen;
lil. uitgebreide directie en supervisie van de werkzaamheden component auditors betrokken in de
groepscontrole als gevolg van aan COVID-19 gerelateerde omstandigheden;
iv. de controle van nieuwe specifieke (SiSa-)regelingen;
d. Deloitte verwacht dat deze omstandigheden de reikwijdte van de werkzaamheden zal doen
toenemen. Deze additionele werkzaamheden zijn daarmee ook niet inbegrepen in het geschatte
honorarium. De additionele werkzaamheden worden gefactureerd op basis van de daadwerkelijke
tijdsbesteding van Deloitte professionals en de tarieven zoals vermeld in de tabel hierboven;
e. in deze uitdagende tijden heeft Deloitte zich gecommitteerd om aan haar verplichtingen te blijven
voldoen en niet haar betalingsvoorwaarden te verlengen. Deloitte zal het factureren van geleverde
diensten aan de gemeente voortzetten op een tijdige wijze en in overeenstemming met onze
overeenkomst en verwachten daarbij ook geen verlengde betaaltermijnen van de gemeente. Mocht
de gemeente overwegen Deloitte te vragen om betalingstermijnen te verlengen dan zal Deloitte
overwegen in ruil daarvoor een verhoging van haar honorarium door te voeren om additionele
financieringskosten te dekken. Voor alle door Deloitte gemaakte uren of kosten vanwege niet-tijdige
betaling van onze facturen gelden onze reguliere voorwaarden en condities zoals opgenomen in
deze bijlage.
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Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 24362837.
Hoofdstuk A: Algemene voorwaarden betreffende alle
Diensten

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderscheiden
hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden zijn op een Opdracht
van toepassing krachtens overeenkomst dan wel wanneer
Deloitte er redelijkerwijze van uit mag gaan dat de ingevolge een
Opdracht aangeboden of verrichte Diensten onder het betreffende
hoofdstuk vallen.
In geval van strijdigheid tussen de Opdrachtbevestiging en/of de
overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker
dan wel de overeenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijken
en/of de Algemene Voorwaarden, prevaleert het eerdergenoemde
document. Indien de inhoud of uitleg van de hoofdstukken in de
Algemene Voorwaarden onderling strijdig zijn, prevaleert het
hoofdstuk dat het meest specifiek op de Diensten van toepassing
is. Derhalve heeft het bepaalde in hoofdstuk B voorrang op het
bepaalde in hoofdstuk A wanneer hoofdstuk B van toepassing is,
en heeft het bepaalde in hoofdstuk C voorrang op het bepaalde in
hoofdstukken A en B wanneer hoofdstuk C van toepassing is.
Definities:
' Algemene Voorwaarden" betekent het bepaalde in dit

C

document.
"Claim" betekent een (rechts)vordering van welke aard ook
(wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of
anderszins).
"Cliënt" betekent de natuurlijke- of rechtspersoon met wie
Deloitte als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht
aangaat.
"Communicaties aan Cliënt" betekent alle door een Deloitte
Entiteit uit hoofde van een Opdracht verstrekte informatie,
stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de
verstrekking plaatsvindt; daaronder zijn mede begrepen door
Deloitte Entiteiten vervaardigde (concept) rapportages, (concept)
memoranda en (concept) adviezen.
"Deliverables" betekent de in de Opdrachtbevestiging genoemde
prestaties en resultaten die door Deloitte uit hoofde van de
Opdracht aan Cliënt geleverd (moeten) worden.
"Deloitte" betekent een of meer rechtspersonen die
groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW zijn van
Deloitte Holding B.V. en die ingevolge een Opdracht Diensten
voor Cliënt (moeten) verrichten.
"Deloitte IE" betekent producten van de geest, materiaal,
informatie, technologieën, waaronder web-based technologieën
en algoritmes, en berekeningswijzen, ideeën en hulpmiddelen,
alsmede bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming
bedrijfsgeheimen, en overige intellectuele of industriële
eigendom, waarvan Deloitte eigenaar is, een licentie heeft
verkregen of is ontwikkeld door een Deloitte Entiteit en gebruikt
in verband met de uitvoering van de Diensten met inbegrip van
eventuele modificaties of verbeteringen daarvan en daarop
gebaseerde afgeleide werken.
"Diensten” betekent de diensten en de Deliverables als
omschreven in de Opdrachtbevestiging.
"DTTL Partijen" betekent Deloitte Touche Tohmatsu Limited
("DTTL"), en alle andere entiteiten (inclusief Deloitte NSE LLP) die
lid zijn van het DTTL-netwerk en elk van hun
dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, opvolgers,
rechtverkrijgenden en alle partners, opdrachtgevers, leden,
eigenaars, bestuurders, werknemers, onderaannemers en
agenten van al deze entiteiten en "Deloitte Entiteit" betekent een
van hen. Elke Deloitte Entiteit is een zelfstandige, onafhankelijke
juridische eenheid die activiteiten verricht onder de naam
"Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" of
onder een daaraan gerelateerde naam.
"Groepsmaatschappij" betekent een (rechts)persoon die
zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, dan
wel onder gezamenlijke zeggenschap staat van hetzij de
wederpartij bij een Opdrachtbevestiging hetzij Deloitte - in de zin
van art. 2:24b BW -, waaronder mede begrepen de natuurlijke
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persoon die zeggenschap over bedoelde rechtspersonen uitoefent.
Indien de Opdracht op een transactie betrekking heeft, wordt
onder "Groepsmaatschappij" niet verstaan een rechtspersoon die
aan de financiering van die transactie deelneemt of overweegt
daaraan deel te nemen.
"Hulppersoon" betekent een derde (niet zijnde een Deloitte
Entiteit of Groepsmaatschappij) aan wie Deloitte een of meer
Diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed.
"Opdracht" betekent de Opdrachtbevestiging samen met deze
Algemene Voorwaarden.
"Opdrachtbevestiging" betekent de schriftelijke overeenkomst
van opdracht tussen Cliënten Deloitte, waarin deze Algemene
Voorwaarden van toepassing worden verklaard, en eventuele
andere bijlagen daarbij.
"Overige Ontvangers" betekent een of meer personen of
organisaties (niet zijnde Cliënt) die in de Opdrachtbevestiging of
later met wederzijdse instemming door Deloitte en Cliënt
schriftelijk zijn aangewezen als ontvanger van een Deliverable of
van een Communicatie aan Cliënt.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
"Professionele Adviseur" betekent iedere professionele
adviseur van Cliënt die professioneel advies aan Cliënt verleent
en voor wie de inhoud van de door Deloitte verstrekte
Communicaties aan Cliënt relevant kan zijn bij de advisering aan
Cliënt. Hiervan zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten
kredietverleners of overige financiële instellingen die deelnemen
of overwegen deel te nemen aan de financiering van een
transactie waarop de Opdrachtbevestiging betrekking heeft.
"Schade" betekent alle Claims, schadevergoedingen en kosten
die op welke wijze dan ook verband houden met of voorvloeien
uit de Opdracht of de Diensten.
"Vertrouwelijke Informatie" betekent alle informatie,
bedrijfsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde
informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar
aard vertrouwelijk is, waaronder Communicaties aan Cliënt en
Deliverables.
"Verwerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
die/datten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens verwerkt.
"Verwerkingsverantwoordelijke" betekent een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die/dat, alleen of samen met anderen,
het doel van en de middelen voor de verwerking van
Persoonsgegevens vaststelt.
1. Toepasselijkheid en gehele overeenkomst

(a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Cliënt en Deloitte, behoudens voor
zover de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke
overeenkomst is uitgesloten.
(b) De Opdracht vormt de gehele overeenkomst tussen Cliënt en
Deloitte met betrekking tot de Diensten. Al hetgeen vóór de
totstandkoming van de Opdrachtbevestiging is voorgevallen en
besproken wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de
Opdracht, tenzij datgene specifiek in de Opdrachtbevestiging is
opgenomen. De Opdracht treedt in de plaats van alle eerdere
schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, offertes, afspraken
en mededelingen met betrekking tot het onderwerp van de
Opdracht. Wijzigingen in de Opdracht zijn uitsluitend geldig
wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de
omvang van de Diensten als omschreven in de
Opdrachtbevestiging door partijen in overleg schriftelijk kan
worden gewijzigd, waaronder begrepen per e-mail of per fax. Alle
Opdrachten worden aangegaan onder de voorwaarde van
voorafgaande identificatie en - voor zover vereist - verificatie van
de Cliënt en diens vertegenwoordigers alsmede andere toetsing
zoals vereist bij of krachtens Nederlandse en buitenlandse
wetgeving en beroeps- en gedragsregels. Wanneer Deloitte reeds
een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt (b.v. door
informatie te verzamelen, het project in te plannen of een eerste
advies te verlenen), treedt de Opdracht in werking met ingang
van de aanvang van die werkzaamheden en zal Cliënt Deloitte die
inspanningen vergoeden, ook indien uiteindelijk geen Opdracht
tot stand komt.
(c) De Opdracht is geldig vanaf het moment dat
Opdrachtbevestiging door Client en Deloitte is ondertekend en
heeft - voor zover van toepassing - terugwerkende kracht tot de
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zullen benaderen, voor zich zullen laten werken of in dienst zullen
nemen. Ingeval van overtreding van deze bepaling verbeurt de
overtredende partij aan de benadeelde partij een bedrag gelijk
aan honderd procent (100%) van het basisjaarsalaris van de
betreffende medewerker in zijn/haar nieuwe functie. Hoewel deze
vergoeding in de plaats treedt van ieder ander recht op
schadevergoeding uitgedrukt in geld, is de benadeelde partij
gerechtigd een voorlopige voorziening te vragen die strekt tot
beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding. Deze
bepaling houdt geen beperking in van het recht van Deloitte c.q.
Cliënt om in het algemeen personeel te werven via de media.
18. Gebruik van namen, handelsmerken, etc.

Deloitte en Cliënt komen overeen dat zij zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de ander geen gebruik zullen
maken van eikaars naam, handelsmerken, dienstmerken, logo's,
handelsnamen en/of'branding', met dien verstande dat de
Deloitte Entiteiten de naam van Cliënt en de uitvoering van de
Diensten wel mogen gebruiken in marketing- en publicitair
materiaal, om daarmee hun ervaring aan te geven, alsmede voor
interne doeleinden.

>
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19. Gebruik van elektronische communicatie

(a) Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen,
mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct
geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails
die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten
ongeacht of deze Vertrouwelijke Informatie of stukken bevatten
die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer wordt
aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij
gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
(b) Partijen beseffen zich dat internet per definitie onveilig is en
dat gegevens beschadigd kunnen worden, dat berichten niet altijd
meteen of helemaal niet worden bezorgd en dat het in
voorkomende gevallen wellicht beter is om andere
communicatiemiddelen te gebruiken. Bij elektronische
communicatie speelt bovendien het risico van besmetting met
een virus. Partijen dienen ieder hun eigen systemen en belangen
te beschermen en aanvaarden, voor zover wettelijk is toegestaan,
jegens de ander geen enkele verantwoordelijkheid uit welken
hoofde dan ook voor verlies, schade of omissies die op welke
wijze ook voortvloeien uit het gebruik van internet of uit het
gebruik van de netwerken, applicaties, elektronische gegevens of
overige systemen van Cliënt door Deloitte Entiteiten.
20. Overige bepalingen

(a) Nawerking. Bepalingen van de Opdracht waarvan het
uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na
afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, blijven
na afloop of beëindiging van kracht.
(b) Conversie. Indien op enige bepaling in de Opdracht of op een
gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden
gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd
van kracht, met dien verstande dat de bepaling of het gedeelte
waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden
zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is,
waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de
oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel
mogelijk in stand blijft.
(c) Kopjes. Kopjes in de Opdracht dienen uitsluitend de
leesbaarheid en daaraan komt geen zelfstandige betekenis toe.

>
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Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICTdiensten

Dit hoofdstuk B van de Algemene Voorwaarden is van toepassing
op alle door Deloitte ingevolge een Opdracht geoffreerde of
verrichte Diensten met betrekking tot (a) de advisering,
ontwikkeling en implementatie, de levering, het onderhoud, de
ondersteuning en het testen en evalueren van ICT-componenten,
met inbegrip van maar niet beperkt tot hardware,
programmatuur, platforms en communicatiemiddelen en (b) de
geautomatiseerde verwerking van gegevens, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de extractie, het transport, het analyseren,
het vergelijken (dan wel aanvullen) met gegevens van derden en
het op afstand toegankelijk maken van Deliverables, in welke
vorm dan ook. Indien hoofdstuk C op dezelfde Diensten van
toepassing is en conflicteert met de bepalingen van dit hoofdstuk,
heeft het bepaalde in hoofdstuk C voorrang.
1

Definities:
"Documentatie" betekent de door Deloitte aan Cliënt verstrekte

installatiehandleiding en gebruikershandleiding van
programmatuur, ongeacht of deze is opgenomen in de
programmatuur, afzonderlijk op schrift gesteld dan wel
opgeslagen op een andere gegevensdrager.
"Fout" betekent een substantiële, door de Cliënt aantoonbare en
reproduceerbare tekortkoming ten aanzien van de door Deloitte
op schrift gestelde functionele of technische specificaties dan wel,
ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, van de
functionele of technische specificaties die uitdrukkelijk schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
B-I
20. Verplichtingen van partijen

20.a Verplichtingen van CHënt
(a) Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en
de toepassing van apparatuur, programmatuur, websites,
databases en overige producten en materiaal binnen zijn
organisatie, voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de
door Deloitte te leveren diensten en voor het in standhouden en
bewaken van veiligheidsprocedures en voor een goed
systeembeheer.
(b) Cliënt dient Deloitte tijdig alle gegevens en informatie te
verstrekken die nuttig of noodzakelijk zijn voor een juiste
uitvoering van de Opdracht.
(c) Gegevensdragers die door Cliënt worden gebruikt voor het ter
beschikking stellen van programmatuur, websites, materiaal,
databases en gegevens aan Deloitte moeten voldoen aan de door
Deloitte voorgeschreven specificaties en, bij gebreke daarvan,
aan de binnen de branche gebruikelijke normen.
(d) Cliënt is verantwoordelijk voor de eigen systemen en
telecommunlcatiefaciliteiten, met inbegrip van internet, die ten
behoeve van de Diensten worden gebruikt.
(e) Ingeval Deloitte toegangs- of identificatiecodes aan Cliënt
toekent, mag Deloitte de toegekende toegangs- en
identificatiecodes wijzigen en is Cliënt verplicht ten aanzien van al
deze codes geheimhouding te betrachten, daarmee zorgvuldig om
te gaan en deze codes uitsluitend aan daartoe bevoegde
werknemers bekend te maken.
(f) Cliënt is verplicht Iedere Fout onmiddellijk aan Deloitte te
melden.
(g) Ingeval Deloitte door Cliënt opdracht krijgt voor de
ontwikkeling, levering, installatie, implementatie of configuratie
van programmatuur:
g.1 dient Cliënt de programmatuur conform de op schrift gestelde
specificaties aan te schaffen en te installeren. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen, zal Cliënt de programmatuur
zelf installeren en inregelen en zelf de parameters voor de
programmatuur ontwerpen en de in dit verband gebruikte
apparatuur, gebruikersomgeving en werkwijzen zo nodig
aanpassen en is Deloitte niet verplicht om gegevens te
converteren.
g.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, beloopt de
testperiode 14 dagen na afronding van de Diensten, gedurende
welke periode het de Cliënt niet is toegestaan om de
programmatuur voor operationele of productiedoeleinden te
gebruiken. Deloitte kan te allen tijde verlangen, derhalve ook
wanneer dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Cliënt een
behoorlijke test uitvoert die voldoende omvangrijk en
gedetailleerd is en waarbij voldoende gekwalificeerde werknemers
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zijn betrokken met betrekking tot de tussentijdse of overige
resultaten van de Diensten en dat de testresultaten schriftelijk op
begrijpelijke, geordende wijze aan Deloitte worden
gerapporteerd.
g.3 Diensten verband houdend met ontwikkeling, levering,
installatie, implementatie en configuratie van programmatuur
worden geacht door partijen te zijn geaccepteerd:
a.
indien Cliënt de programmatuur reeds vóór acceptatie voor
operationele of productiedoeleinden heeft gebruikt;
b.
indien partijen geen acceptatietest hebben afgesproken: op
het moment van levering dan wel, Ingeval schriftelijk is
overeengekomen dat de installatie door Deloitte wordt
verzorgd, zodra de installatie is afgerond;
c.
indien partijen wel een acceptatietest hebben afgesproken:
op de eerste dag na de testperiode; of
d.
indien Deloitte vóór afloop van de testperiode een
testrapport ontvangt: op het moment dat de in het
testrapport vermelde Fouten zijn hersteld, ongeacht
eventuele onvolkomenheden die niet aan acceptatie in de
weg staan.
g.4 Indien tijdens de overeengekomen acceptatietest blijkt dat er
Fouten in de implementatie zitten waardoor de voortgang van de
acceptatietest wordt verhinderd, zal Cliënt Deloitte daarvan
gespecificeerd schriftelijk in kennis stellen en wordt de
testperiode opgeschort totdat de programmatuur zodanig is
aangepast dat de verhindering is weggenomen.
g.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen
acceptatietest blijkt dat er Fouten in de implementatie zitten, zal
Cliënt Deloitte daarvan door middel van een schriftelijk,
gespecificeerd testrapport op de hoogte stellen, zulks uiterlijk op
de laatste dag van de testperiode. Deloitte zal zich inspannen om
deze Fouten binnen redelijke termijn te herstellen, waarbij
Deloitte het recht heeft om tijdelijke oplossingen, programmaomleidingen of probleemvermijdende beperkingen in de
programmatuur te installeren.
g.6 Onverminderd de verplichting van Deloitte om kleine Fouten,
dat wil zeggen Fouten die redelijkerwijze niet in de weg staan aan
gebruik van de geïmplementeerde programmatuur voor
operationele en productiedoeleinden ingevolge de Opdracht te
herstellen, mag Acceptatie van de implementatie niet worden
geweigerd op andere gronden dan die welke verband houden met
de uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen specificaties en
evenmin op grond van kleine Fouten. Voorts mag acceptatie niet
worden geweigerd wegens aspecten van de programmatuur die
uitsluitend subjectief kunnen worden beoordeeld, zoals het
ontwerp van gebruikersinterfaces.
g.7 Indien programmatuur in fases en/of gedeelten ontwikkeld,
geleverd, geïnstalleerd, geïmplementeerd en/of geconfigureerd en
getest wordt en een bepaalde fase en/of gedeelte niet wordt
geaccepteerd, heeft dit geen gevolgen voor de acceptatie van een
eerdere fase en/of ander gedeelte.
g.8 Door acceptatie van programmatuur is Deloitte volledig
gekweten van haar verplichtingen.
(h) De keuze voor de aanschaf van bepaalde apparatuur is voor
risico van Cliënt. Deloitte garandeert nimmer dat apparatuur
geschikt is voor het door Cliënt beoogde gebruik.
20. b Verplichtingen van Deloitte
(a) Deloitte zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de
zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk
bekwaam professionele dienstverlener mag worden verwacht en
wijst alle overige uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties van de
hand, behoudens indien en voor zover Deloitte zich ingevolge de
Opdrachtbevestiging jegens de Cliënt uitdrukkelijk heeft verplicht
een bepaald resultaat te bewerkstelligen en het te behalen
resultaat exact is omschreven. Afspraken omtrent service-levels
en beschikbaarheid kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen.
(b) Deloitte is verplicht door Cliënt tijdig gegeven nuttige
instructies op te volgen, indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Deloitte is niet verplicht instructies op te volgen die een wijziging
van of een aanvulling op de aard of de omvang van de Diensten
tot gevolg heeft.
(c) Deloitte garandeert niet dat de Diensten foutloos en zonder
oponthoud worden verricht. Indien gebreken in de Deliverables
het rechtstreekse gevolg zijn van producten, programmatuur,
gegevensdragers, procedures of operationele handelingen
waarvoor Deloitte ingevolge de Opdracht uitdrukkelijk
verantwoordelijk is, zal Deloitte de Diensten opnieuw verrichten
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en de gebreken naar beste vermogen herstellen, onder
voorwaarde dat Cliënt Deloitte zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen een week na ontvangst van de Deliverables, schriftelijk en
gespecificeerd over de gebreken heeft geïnformeerd. Indien
Deloitte niet voor de gebreken verantwoordelijk is, zal Deloitte de
kosten van het opnieuw verrichten van de Diensten tegen de
overeengekomen of haar gangbare tarieven aan Cliënt in
rekening brengen. Cliënt heeft ter zake van gebreken in de
Deliverables uitsluitend de in dit lid genoemde rechten. Deloitte
zal Fouten in de ontwikkeling, levering, installatie, implementatie
of configuratie die krachtens de Opdracht tot haar
verantwoordelijkheid behoren binnen redelijke termijn herstellen,
onder voorwaarde dat Deloitte binnen zes weken na levering dan
wel, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen,
binnen zes weken na acceptatie een schriftelijk rapport heeft
ontvangen, waarin de Fouten gespecificeerd zijn benoemd.
Deloitte garandeert niet dat de programmatuur vrij van storingen.
Fouten of andere gebreken zal functioneren of dat alle Fouten en
andere gebreken hersteld zullen worden. Tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen, worden herstelwerkzaamheden niet
kosteloos uitgevoerd.
Deloitte mag reparatiekosten in rekening brengen tegen de
overeengekomen tarieven dan wel, bij gebreke daarvan, tegen
haar gebruikelijke tarieven:
indien Cliënt veranderingen in de programmatuur heeft
(i)
aangebracht of heeft laten aanbrengen zonder schriftelijke
toestemming van Deloitte, welke toestemming niet op
onredelijke gronden zal worden geweigerd,
(ü) indien er sprake is van foutief of oneigenlijk gebruik door
Cliënt of van andere oorzaken die buiten de redelijke
invloedssfeer van Deloitte zijn gelegen, dan wel
(iii) indien de fouten tijdens en/of vóór de overeengekomen
acceptatietest hadden kunnen worden geconstateerd.
Deloitte is niet verantwoordelijk voor het herstel van beschadigde
of verloren gegane gegevens.
Fouten worden hersteld op een door Deloitte te bepalen locatie.
Deloitte is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programmaomleidingen of probleemvermijdende beperkingen in de
programmatuur aan te brengen. Deloitte heeft geen
verplichtingen met betrekking tot het herstellen van Fouten die
na afloop van bovenbedoelde redelijke termijn zijn gemeld, tenzij
partijen een onderhoudsovereenkomst zijn aangegaan waarin een
dergelijke herstelplicht is opgenomen.
(d) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de
Opdrachtbevestiging, gelden eventuele resultaatsverplichtingen
met betrekking tot mijlpalen, budgetten of vaste honoraria onder
voorwaarde dat Deloitte de Diensten ongehinderd en ongestoord
kan uitvoeren en dat zich geen feiten of omstandigheden
voordoen buiten de redelijke invloedssfeer van Deloitte waardoor
de Diensten onderbroken of gehinderd worden. Deloitte is
gerechtigd om planningen en vergoedingen aan te passen voor
zover zulks het gevolg is van feiten of omstandigheden buiten
haar redelijke invloedssfeer en waardoor de Diensten
onderbroken of gehinderd worden.
(e) Ingeval van een in de tijd gefaseerd project neemt Deloitte
eerst een aanvang met de Diensten die van een fase deel
uitmaken wanneer Cliënt de resultaten van de vorige fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
(f) Deloitte levert (eventueel te ontwikkelen) programmatuur aan
Cliënt in het overeengekomen format en op de overeengekomen
gegevensdrager en installeert, implementeert en configureert
programmatuur zoveel mogelijk conform de op schrift gestelde
specificaties, waarbij installatie door Deloitte uitsluitend
plaatsvindt wanneer schriftelijk is overeengekomen dat de
installatie door Deloitte zal worden verzorgd.
(g) Ingeval Cliënt Deloitte heeft opgedragen om programmatuur
te onderhouden of wanneer onderhoud in de gebruiksvergoeding
voor de programmatuur is begrepen:
g.1 dient Cliënt Deloitte gespecificeerd in kennis te stellen van
geconstateerde Fouten in de programmatuur, een en ander
conform de overeengekomen dan wel bij Deloitte gebruikelijke
procedures.
g.2 Na ontvangst van deze kennisgeving zorgt Deloitte naar beste
vermogen voor herstel van de Fouten en/of redelijke
verbeteringen in latere versies van de programmatuur.
Afhankelijk van de vereiste spoed worden de resultaten op een
door Deloitte te bepalen wijze en binnen een door haar vast te
stellen termijn aan Cliënt geleverd. Deloitte is gerechtigd tijdelijke
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oplossingen, programma-omleidingen of probleemvermijdende
beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
g.3 Deloitte levert verbeterde versies van de programmatuur aan
Cliënt wanneer deze beschikbaar komen. Na verloop van drie
maanden na het beschikbaar komen van een verbeterde versie Is
Deloitte niet langer verplicht om Fouten in de oude versie te
herstellen of om een oude versie te ondersteunen. Bij levering
van een versie met nieuwe opties en functies kan Deloitte
verlangen dat Cliënt een nieuwe overeenkomst met Deloitte sluit
en opnieuw een vergoeding voor de levering van de nieuwere
versie betaalt.
g.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Cliënt
gecorrigeerde programmatuur of een nieuwere versie zelf
installeren en inregelen en zelf de parameters daarvoor
ontwerpen en de in dit verband gebruikte apparatuur en
gebruikersomgeving alsmede werkmethoden zo nodig aanpassen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Deloitte niet
verplicht om gegevens te converteren.
g.5 Herstel van beschadigde of verloren gegane gegevens is nooit
in het onderhoud begrepen.
(h) Deloitte verstrekt aan Cliënt het in de Opdracht vermelde
aantal exemplaren van de Documentatie.
(i) Indien Cliënt niet tegelijkertijd met een overeenkomst voor
ontwikkeling en/of levering van programmatuur een
onderhoudsovereenkomst met Deloitte sluit, kan niet van Deloitte
worden verlangd dat zij op een later tijdstip alsnog een
onderhoudsovereenkomst sluit.
(j) Bij gebreke aan een uitdrukkelijk overeengekomen
factureringsschema geldt dat alle bedragen voor het onderhoud
van programmatuur verschuldigd zijn voordat de
onderhoudstermijn aanvangt.
21. Beëindiging

(a) Bij beëindiging van de Opdracht wegens het verlies van het
vrije beheer over een aanmerkelijk deel van het vermogen van
Cliënt of (het aanvragen van) surseance van betaling of
faillissement is Deloitte niet verplicht om bedragen die zij van
Cliënt heeft ontvangen te restitueren of wegens de beëindiging
schadevergoeding te betalen. Ingeval van ontbinding van Cliënt
komt het aan Cliënt verleende gebruiksrecht op de
programmatuur te vervallen.
22. Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

(a) Alle Deliverables blijven eigendom van Deloitte totdat alle
bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de ingevolge de
Opdracht geleverde of te leveren goederen c.q. te verrichten of
verrichte werkzaamheden, alsmede alle overige bedragen die
Cliënt verschuldigd is wegens niet-nakoming van diens
betalingsverplichting, volledig aan Deloitte zijn voldaan.
(b) Het risico van verlies, diefstal of schade aan materialen,
producten, programmatuur of gegevens die het onderwerp zijn
van de Opdracht, gaat over op Cliënt op het moment dat deze
feitelijk aan Cliënt of aan een door Cliënt aangewezen derde ter
beschikking zijn gesteld.
(c) Het is Cliënt verboden om veranderingen aan te brengen in
aanduidingen op de Deliverables waaronder mede begrepen
programmatuur, websites, databases, gegevensdragers,
apparatuur of materiaal betreffende de vertrouwelijke aard of
betreffende auteursrechten, handelsmerken of overige
intellectuele of industriële eigendomsrechten, dan wel deze
aanduidingen te verwijderen.
(d) Het is Cliënt verboden om door Deloitte technische
maatregelen getroffen ter bescherming van de programmatuur of
met het oog op de overeengekomen beperking van de duur van
het gebruiksrecht op de programmatuur, te verwijderen of te
omzeilen. Indien Cliënt als gevolg van beveiligingsmaatregelen
geen backup van de programmatuur kan maken, zal Deloitte
desgevraagd aan Cliënt een backup verstrekken.
(e) Tenzij Deloitte een backup van de door haar geleverde
programmatuur aan Cliënt verstrekt, mag Cliënt één backup van
de programmatuur maken, welke backup uitsluitend mag worden
gebruikt ingeval van onvrijwillig verlies van of schade aan de
programmatuur. Deze backup mag uitsluitend worden
geïnstalleerd na onvrijwillig verlies of schade. De backup dient
dezelfde labels en auteursrechtelijke aanduidingen te hebben als
de oorspronkelijke versie.
(f) Met inachtneming van de overige bepalingen in de Algemene
Voorwaarden is Cliënt gerechtigd om Fouten in de door Deloitte
geleverde programmatuur te herstellen, indien dit nodig is voor
het beoogde gebruik van de programmatuur.
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(g) Ingeval Deloitte door Cliënt is ingeschakeld voor de
ontwikkeling of levering van (maatwerk-)programmatuur,
verleent Deloitte aan Cliënt een niet-exclusief gebruiksrecht op de
programmatuur. Cliënt dient zich te allen tijde strikt te houden
aan de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen.
g.1 Met inachtneming van de overige bepalingen in de Algemene
Voorwaarden omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het
recht om de (maatwerk-)programmatuurte laden en in werking
te hebben.
g.2 Cliënt mag de (maatwerk-)programmatuur uitsluitend binnen
de eigen onderneming of organisatie gebruiken op een enkele
server of computer en voor het specifieke aantal of soort
gebruikers of terminals waarvoor het gebruiksrecht is verleend.
Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt dat de server of
computer van Cliënt waarop de programmatuur voor de eerste
maal wordt gebruikt en het aantal terminals dat op dat moment
op deze server of computer is aangesloten, geacht wordt de
server of computer en het aantal terminals te zijn waarvoor het
gebruiksrecht is verleend. Ingeval een storing optreedt in
bovenbedoelde server of computer, mag de programmatuur
gedurende de storing op een andere server of computer worden
gebruikt. Het gebruiksrecht kan voor meer dan één server of
computer worden verleend, voor zover dit uitdrukkelijk uit de
Opdrachtbevestiging blijkt.
g.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt
verboden om de programmatuur en de gegevensdragers waarop
de programmatuur is opgeslagen, te verkopen, te verhuren, in
sublicentie te geven ofte vervreemden, beperkte rechten op de
programmatuur of deze gegevensdragers te vestigen, deze op
welke wijze en voor welke doeleinden dan ook aan derden te
verstrekken, derden al dan niet op afstand toegang tot de
programmatuur te verlenen, dan wel de programmatuur ten
behoeve van hosting aan derden te verstrekken, zelfs niet
wanneer de programmatuur uitsluitend door die derde ten
behoeve van Cliënt wordt gebruikt. Het is Cliënt verboden
veranderingen in de programmatuur aan te brengen, behoudens
in verband met het herstel van Fouten.
g.4 Het is Cliënt verboden om de programmatuur te gebruiken
voor het verwerken van gegevens voor derden ("time-sharing").
De broncode van de programmatuur en de technische
documentatie die tijdens de ontwikkeling van de programmatuur
gegenereerd wordt, worden niet aan Cliënt beschikbaar gesteld,
zelfs niet wanneer Cliënt bereid is om hiervoor een financiële
vergoeding te betalen. Cliënt is ermee bekend dat de broncode
vertrouwelijk van aard is en dat deze bestaat uit
bedrijfsgeheimen van Deloitte.
g.5 Cliënt dient alle exemplaren van de programmatuur die hij
onder zich heeft, onmiddellijk na afloop van het gebruiksrecht op
de programmatuur aan Deloitte te retourneren. Indien partijen
zijn overeengekomen dat Cliënt de betreffende exemplaren na
afloop van het gebruiksrecht dient te vernietigen, zal Cliënt van
deze vernietiging onmiddellijk schriftelijk mededeling doen aan
Deloitte.
(h) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, erkent Cliënt
dat Deloitte in verband met de uitvoering van de Diensten
programmatuur kan leveren waarop geheel of gedeeltelijk een
programmatuurlicentie van derden of een open source-licentie
van toepassing is. Cliënt en Deloitte dienen hun verplichtingen
ingevolge deze licenties na te komen. Niets In de Opdracht zal
Deloitte belemmeren aan de verplichtingen te voldoen, die naar
het oordeel van Deloitte uit geldende programmatuuriicenties van
derden of open source-licenties voortvloeien. Indien van de
programmatuur van derden nieuwe versies beschikbaar komen
die nodig zijn voor het gebruik van de door Deloitte geleverde
(verbeterde) programmatuur, zal Cliënt telkens tijdig de
benodigde licenties voor de nieuwe versie van de programmatuur
van derden installeren en, indien nodig, aanschaffen.
23. Beperking van aansprakelijkheid

(a) Onverminderd het bepaalde in de leden a, c, d en e van
artikel 6 van de Algemene Voorwaarden gaat Cliënt ermee
akkoord dat Deloitte jegens Cliënt niet aansprakelijk is voor
Schade voor zover deze meer bedraagt dan één maal de
vergoedingen die Cliënt uit hoofde van de desbetreffende
Opdracht aan Deloitte heeft betaald, zulks tot maximaal de
vergoedingen die op grond van de betreffende Opdracht over (de
laatste) zes maanden zijn betaald ingeval de Opdracht een
looptijd heeft van meer dan zes maanden.
B-II

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte, januari 2020

24. Computerdiensten bestaande uit geautomatiseerde
gegevensverwerking met gebruikmaking van door Deloitte
beheerde programmatuur en apparatuur

(a) Deloitte levert uitsluitend computerdiensten in opdracht van
Cliënt. Indien Deloitte computerdiensten levert op grond van een
rechtsgeldige beslissing van een overheidsinstantie,
toezichthouder en/of bevoegde rechter met betrekking tot
informatie van Cliënt of diens werknemers, zullen alle daaruit
voortvloeiende kosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.
Deloitte levert de computerdiensten met de vereiste
zorgvuldigheid conform de met Cliënt schriftelijk overeengekomen
procedures en afspraken.
(b) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Cliënt alle
door Deloitte te verwerken gegevens overeenkomstig de door
Deloitte te bepalen specificaties (doen) prepareren, extraheren en
aan Deloitte verstrekken op de locatie waar de computerdiensten
door Deloitte worden verricht. Cliënt staat ervoor in te beschikken
over de hiervoor benodigde kennis. Transport en verzending van
de gegevens naar Deloitte (en - indien van toepassing - van
Deloitte naar Cliënt) hetzij met gebruikmaking van fysieke
gegevensdragers, hetzij op welke andere wijze dan ook geschiedt
voor risico en rekening van Cliënt, zelfs wanneer deze door
Deloitte wordt uitgevoerd, geregeld of gefaciliteerd, bijvoorbeeld
door het ter beschikking stellen van een systeem van
elektronische overdracht. Ingeval van elektronische overdracht
van gegevens naar Deloitte draagt Cliënt zorg voor de in verband
hiermee eventueel benodigde aanpassingen aan haar
elektronische systemen (zoals datalimieten en
beveiligingsinstellingen).
(c) Cliënt garandeert te allen tijde de juistheid en volledigheid
van alle aan Deloitte ter uitvoering van de computerdiensten
verstrekte materialen, gegevens, programmatuur, procedures en
aanwijzingen en garandeert voorts dat deze vrij zijn van virussen,
trojans en vergelijkbare schadelijke programmatuur. Cliënt
garandeert dat alle aan Deloitte verstrekte gegevensdragers
voldoen aan de specificaties van Deloitte. Indien Cliënt
wijzigingen aanbrengt in voor de gegevensverwerking relevante
velden, kolommen of andere instellingen in de geautomatiseerde
systemen stelt Cliënt Deloitte hier dadelijk van op de hoogte.
Indien uit deze wijzigingen extra kosten voortvloeien, zijn de
betreffende kosten voor rekening van Cliënt.
(d) Deloitte kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of de
omvang van de computerdiensten. Indien deze wijzigingen een
verandering van de procedures bij Cliënt tot gevolg hebben, zal
Deloitte dit zo spoedig mogelijk aan Cliënt melden en komen de
kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In dat
geval kan Cliënt de Opdracht uiterlijk op de dag waarop de
wijziging van kracht wordt, schriftelijk beëindigen, tenzij de
wijziging verband houdt met veranderingen in toepasselijke wetof overige regelgeving dan wel Deloitte de kosten van de
wijziging op zich neemt.
(e) Deloitte zal er naar beste vermogen voor zorgen dat de door
haar bij de uitvoering van de computerdiensten gebruikte
programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen van bij de
uitvoering van de Opdracht in acht te nemen Nederlandse wet- en
regelgeving. Op verzoek verleent Deloitte tegen haar
gebruikelijke tarieven advies aan Cliënt omtrent de gevolgen van
deze aanpassingen voor Cliënt.
(f) Deloitte vrijwaart Cliënt voor alle vorderingen van derden
wegens een vermeende inbreuk door programmatuur, websites,
databases, apparatuur of overige door Deloitte zelf ontwikkelde
materialen op een in Nederland geldend intellectueel- of
industrieel eigendomsrecht, mits Cliënt Deloitte onmiddellijk
schriftelijk van het bestaan en de inhoud van die vordering in
kennis stelt en de afhandeling daarvan geheel aan Deloitte
overlaat, met inbegrip van het treffen van een eventuele
schikking. Cliënt dient daartoe de nodige volmachten, informatie
en medewerking aan Deloitte te verlenen, zodat Deloitte tegen
deze vorderingen - zo nodig namens Cliënt - verweer kan
voeren.
Deze vrijwaringsverplichting vervalt wanneer de vermeende
inbreuk betrekking heeft op (i) materiaal dat door Cliënt voor
gebruik, bewerking, verwerking of integratie aan Deloitte is
verstrekt, dan wel op (ii) door of namens Cliënt aangebrachte
veranderingen in de programmatuur, website, databases,
apparatuur of overige materialen. Indien uit een onherroepelijk
vonnis blijkt dat de programmatuur, websites, databases,
apparatuur of overige door Deloitte zelf ontwikkelde materialen
inbreuk oplevert/opleveren op de intellectuele- of industriëleeigendomsrechten van derden, dan wel indien het naar het
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oordeel van Deloitte waarschijnlijk is dat van een dergelijke
inbreuk sprake is, zal Deloitte zo mogelijk ervoor zorgen dat
Cliënt ongestoord gebruik kan blijven maken van de geleverde
goederen, of van andere functioneel gelijkwaardige
programmatuur, websites, apparatuur of materialen, bijvoorbeeld
door de inbreukmakende onderdelen aan te passen of ten
behoeve van Cliënt een gebruiksrecht te verwerven. Indien het
naar het oordeel van Deloitte niet mogelijk is om ervoor te zorgen
dat Cliënt ongestoord gebruik kan blijven maken van de
geleverde goederen, dan wel zulks voor Deloitte onredelijk
bezwarend is (financieel of anderszins), zal Deloitte de geleverde
goederen terugnemen en de aanschafkosten onder aftrek van een
redelijke gebruiksvergoeding terugbetalen. Deloitte beslist
hieromtrent eerst na overleg met Cliënt. Overige of meer
omvattende aansprakelijkheids- of vrijwaringsverplichtingen van
Deloitte wegens inbreuk op de intellectuele- of industriëleeigendomsrechten van derden worden volledig uitgesloten, met
inbegrip van aansprakelijkheids- en vrijwaringsverplichtingen van
Deloitte voor inbreuk als gevolg van het gebruik van door Deloitte
geleverde programmatuur, websites, databases, apparatuur en/of
materiaal (I) in een niet door Deloitte gewijzigde vorm, (ii) in
samenhang met niet door Deloitte geleverde of verstrekte
goederen of programmatuur, dan wel (lil) op een andere wijze
dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites,
databases en/of overig materiaal is/zijn bedoeld of ontwikkeld,
(g) Cliënt garandeert dat er geen rechten van derden zijn die in
de weg staan aan het ter beschikking stellen van apparatuur,
programmatuur, materiaal voor websites (visueel materiaal,
tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databases of overig
materiaal, inclusief conceptversies, aan Deloitte ten behoeve van
gebruik, bewerking, installatie of integratie (bijvoorbeeld in een
website). Cliënt vrijwaart Deloitte voor alle vorderingen wegens
vermeende inbreuk op de rechten van derden als gevolg van
bedoelde levering, gebruik, bewerking, installatie of verwerking.

't

B-III
25. Toegang op afstand

(a) Indien de Diensten mede omvatten het aan Cliënt op afstand
toegang verschaffen tot Deliverables erkent Cliënt op deze wijze
naast toegang tot Deloitte IE ook toegang te (kunnen) krijgen tot
programmatuur waarop geheel of gedeeltelijk
programmatuurlicenties van derden of een open source -licentie
van toepassing is. Niets in de Opdracht zal Deloitte belemmeren
aan de verplichtingen te voldoen, die naar het oordeel van
Deloitte uit geldende programmatuurlicenties van derden of open
source-licenties voortvloeien.
(b) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen mag Cliënt geen
gegevens toevoegen aan Deliverables waartoe zij toegang heeft
gekregen, of Informatie in die Deliverables wijzigen. Het is Cliënt
niet toegestaan de source code van de programmatuur waartoe
toegang wordt verschaft te decompileren ofte re-engineren.
(c) Deloitte garandeert niet dat Cliënt ononderbroken toegang
heeft tot Deliverables. Deloitte heeft het recht om haar systemen,
inclusief het voor Cliënt toegankelijk gemaakte deel, tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing
of verbetering daarvan. Deloitte spant zich in om Cliënt tijdig op
de hoogte stellen van een geplande buitengebruikstelling.
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Hoofdstuk C: Aanvullende voorwaarden betreffende
(tijdelijke) detachering van medewerkers

Dit hoofdstuk C van de Algemene Voorwaarden is naast hoofdstuk
A en/of B van toepassing op Opdrachten waarbij Deloittemedewerkers gedurende een bepaalde periode aan Cliënt ter
beschikking worden gesteld om onder leiding en toezicht van
Cliënt te werken. Ingeval van strijd met het bepaalde in
hoofdstuk A of B heeft het bepaalde In hoofdstuk C voorrang.
Definities:
"Deloitte-medewerker(s)" betekent werknemer(s) of

gevolmachtigde(n) (man/vrouw) van Deloitte die ingevolge de
Opdracht bij Cliënt is/zijn geïntroduceerd.
"Gedetacheerd Personeel" betekent Deloitte-medewerkers die
uit hoofde van de Opdracht tijdelijk ter beschikking van een Cliënt
worden gesteld om onder leiding en toezicht van Cliënt te
werken.
"Gedetacheerde" betekent een specifieke persoon die deel
uitmaakt van het Gedetacheerde Personeel.
Onder "Detachering" wordt verstaan (de duur van) de ter
beschikking stelling van een Deloitte-medewerker om onder
leiding en toezicht van Cliënt te werken.
26. Aard van de Diensten

(a) Op grond van een detacheringsopdracht introduceert Deloitte
een of meer Deloitte-medewerkers die aan de door Cliënt
gestelde eisen voldoen bij Cliënt. Indien Cliënt een of meer van
deze Deloitte-medewerkers accepteert, zullen de desbetreffende
Gedetacheerden onder leiding en toezicht van Cliënt voor Cliënt
gaan werken gedurende de periode en tegen de geldende
uurtarieven vermeld In de Opdrachtbevestiging. Cliënt is bij
uitsluiting verantwoordelijk voor (alle beslissingen in verband
met) werkzaamheden die door het Gedetacheerde Personeel zijn
verricht, met inbegrip van adviezen of aanbevelingen, de
(eventuele) implementatie daarvan of de realisatie van een
bepaalde doelstelling.
(b) Deloitte verstrekt geen advies, spreekt geen oordeel uit en
geeft geen vorm van assurance in relatie tot de onderneming van
Cliënt of anderszins door het ter beschikking stellen van
Gedetacheerd Personeel aan Cliënt.
27. Verplichtingen van partijen

*

27.a Verplichtingen van Cliënt
(i) Cliënt dient zich te onthouden van gedragingen die nadelige
gevolgen kunnen hebben en zich maximaal in te spannen voor
een behoorlijke nakoming van de (wettelijke) verplichtingen van
Deloitte als werkgever van Gedetacheerd Personeel. Cliënt zal
aan Gedetacheerden geen mededelingen doen omtrent het
dienstverband van een Gedetacheerde bij Deloitte of omtrent de
opschorting of beëindiging daarvan.
(ii) Cliënt informeert het Gedetacheerde Personeel naar behoren
over de interne regels van Cliënt betreffende de wijze waarop
men zich op de locatie van Cliënt dient te gedragen, waaronder
mede begrepen: toegang en beveiliging, integriteit, gebruik van
(computers en andere) apparatuur, veiligheidsvoorschriften en maatregelen, milieubeleid en eventueel geldende gedragscodes.
27. b Verplichtingen van Deloitte
(i) Deloitte garandeert dat zij gedurende de looptijd van de
Opdracht een arbeidsovereenkomst met de Gedetacheerde in
stand zal houden.
(ii) Deloitte verstrekt op eerste verzoek een schriftelijke
verklaring aan Cliënt dat alle verschuldigde lonen, belastingen en
sociale lasten met betrekking tot de Gedetacheerden zijn voldaan.
(iii) Deloitte zal haar Deloitte-medewerkers niet aanmoedigen of
steunen om een vordering tegen Cliënt in te stellen op grond van
een vermeende arbeidsrelatie tussen Cliënt en Gedetacheerd
Personeel, behoudens wanneer Cliënt en het Gedetacheerde
Personeelslid kennelijk wederkerig overeenstemming hebben
bereikt over een tussen hen te sluiten arbeidsovereenkomst.
(iv) Voor het opnemen van vakantiedagen door Gedetacheerd
Personeel is voorafgaande toestemming nodig van Cliënt, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
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haar Deloitte-medewerkers hiervan volledig op de hoogte zijn en
uitdrukkelijk met een dergelijk achtergrondonderzoek hebben
ingestemd.
(b) Ingeval een kandidaat voor of tijdens de Detachering niet
aanvaardbaar is voor Cliënt, heeft Cliënt recht op vervanging van
deze kandidaat overeenkomstig onderstaande
vervangingsprocedure, dan wel is Cliënt - bij gebreke van een
geschikte vervanger - gerechtigd de Opdracht met betrekking tot
die kandidaat te beëindigen.
(c) Cliënt is gerechtigd een Gedetacheerde binnen vijf (5)
werkdagen na ontvangst van de informatie als bedoeld in het
vorige lid af te wijzen, onder vermelding van de redenen van de
afwijzing. Onverminderd het bepaalde in artikel 30 sub d en e van
de Algemene Voorwaarden zal Deloitte zich inspannen zo spoedig
mogelijk een andere kandidaat voor te stellen. Indien
Gedetacheerd Personeel meer dan twee (2) weken achtereen
afwezig is, zal Deloitte - behoudens een goedgekeurde vakantie de desbetreffende Gedetacheerde op eerste schriftelijke verzoek
van Cliënt vervangen, onverminderd het bepaalde in artikel 30
leden d en e van de Algemene Voorwaarden.
(d) Cliënt houdt toezicht op het functioneren van het
Gedetacheerde Personeel. Ingeval een Gedetacheerde de aan
hem opgedragen werkzaamheden niet binnen redelijke termijn en
conform redelijke normen verricht, zal Cliënt alle redelijke
maatregelen treffen die nodig zijn zulks te corrigeren. Indien
Cliënt hier niet in slaagt, zal Deloitte onverminderd het bepaalde
in artikel 30 leden d en e van de Algemene Voorwaarden
overgaan tot vervanging van de niet-functionerende
Gedetacheerde.
(e) Indien Cliënt aan Deloitte meldt dat een Gedetacheerde de
opgedragen werkzaamheden niet binnen een redelijke termijn en
conform redelijke normen verricht, is onderstaande procedure
van toepassing. Na Deloitte schriftelijk of per e-mail te hebben
gewaarschuwd, is Cliënt gerechtigd te verlangen dat de
Gedetacheerde binnen twee (2) weken na een schriftelijk verzoek
daartoe wordt vervangen.
(f) In geval van ernstig wangedrag van een Gedetacheerde is
Cliënt gerechtigd deze persoon met onmiddellijke ingang te
verwijderen, hetgeen Cliënt onverwijld schriftelijk aan Deloitte
dient te bevestigen onder vermelding van de bijzonderheden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 30 leden d en e van de
Algemene Voorwaarden zal Deloitte medewerking verlenen aan
deze verwijdering en de desbetreffende persoon in voorkomende
gevallen voor zover mogelijk onmiddellijk vervangen.
(g) In geval Deloitte binnen een voor beide partijen acceptabele
termijn geen geschikte vervanger kan vinden, hebben beide
partijen het recht het resterende gedeelte van de Opdracht ten
aanzien van de desbetreffende Gedetacheerde te beëindigen.
(h) Cliënt is aan Deloitte geen vergoeding verschuldigd in
verband met vacatures die ontstaan in afwachting van de
vervanging van Gedetacheerden naar aanleiding van een gegrond
verzoek tot vervanging als bedoeld in de voorgaande leden.
29. Intellectuele Eigendomsrechten

(a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle
ingevolge de Opdracht door Gedetacheerden vervaardigde
werkproducten uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij Cliënt
(en diens groepsmaatschappijen).
(b) De auteursrechten op door Gedetacheerd Personeel
vervaardigde werkproducten komen toe aan Cliënt, onverminderd
het bepaalde in artikel 5, leden c en d van de Algemene
Voorwaarden. Cliënt is gerechtigd werkproducten die door
Gedetacheerd Personeel zijn vervaardigd aan te passen of daarin
wijzigingen aan te brengen. Cliënt zal de naam van de
Gedetacheerde(n) verwijderen van het door de Gedetacheerde
vervaardigde werkproduct en niet verwijzen naar Deloitte of de
Gedetacheerde zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming
van Deloitte.
(c) Cliënt is ervoor verantwoordelijk en garandeert dat hij alle
programmatuurlicenties heeft verkregen die tijdens de
Detachering nodig zijn. Aan Cliënt wordt Ingevolge de Opdracht
geen gebruiksrecht verleend op programmatuur die eigendom is
van Deloitte of die rechtsgeldig aan haar in licentie is gegeven,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

28. Achtergrondonderzoek, toezicht en vervanging

30. Beperking van aansprakelijkheid

(a) Deloitte zal - ten behoeve van een achtergrondonderzoek
voorafgaande aan de start van het project of de werkzaamheden
als vermeld in de Opdracht - informatie aan Cliënt verstrekken
over de vaardigheden en kennis van de geselecteerde kandidaten
(b.v. curriculum vitae),, waarbij Deloitte ervoor zorg draagt dat

(a) Onverminderd het bepaalde in de leden a, c, d en e van
artikel 6 van de Algemene Voorwaarden gaat Cliënt ermee
akkoord dat Deloitte jegens Cliënt niet aansprakelijk is voor
Schade voortvloeiende uit gedragingen van Gedetacheerden
tijdens de Detachering en wordt Deloitte door Cliënt gevrijwaard
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van alle Claims en schadeloos gesteld voor alle Schade,
waaronder mede begrepen Claims van derden. Cliënt is verplicht
zich voldoende te verzekeren met betrekking tot Gedetacheerd
Personeel.
(b) Onverminderd het bepaalde in de leden a, c, d en e van
artikel 6 van de Algemene Voorwaarden gaat Cliënt ermee
akkoord dat Deloitte jegens Cliënt niet aansprakelijk is voor
Schade voortvloeiend uit gedragingen van Gedetacheerden
tijdens de Detachering, voor zover die schade meer bedraagt dan
één maal de vergoedingen die ingevolge de desbetreffende
Opdracht in verband met de desbetreffende Gedetacheerde door
de Cliënt zijn voldaan, zulks tot maximaal de vergoedingen die op
grond van een detacheringsopdracht over een periode van (de
laatste) zes maanden zijn betaald, indien die overeenkomst een
looptijd heeft van meer dan zes maanden, en dat Cliënt Deloitte
vrijwaart van alle Claims en schadeloos stelt voor alle Schade
waaronder mede begrepen Claims van derden die dit maximum
overschrijden, indien onherroepelijk in rechte komt vast te staan
dat deze Schade is toe te rekenen aan een door Deloitte gegeven
verkeerde voorstelling van zaken ten aanzien van de opleiding,
ervaring of formele kwalificaties van de desbetreffende
Gedetacheerde; deze beperking geldt niet indien de verkeerde
voorstelling van zaken opzettelijk door Deloitte is gecreëerd dan
wel sprake is van bewuste roekeloosheid van Deloitte ter zake.
(c) Deloitte vrijwaart Cliënt en stelt Cliënt schadeloos met
betrekking tot alle vorderingen, schade en kosten die verband
houden met de niet-nakoming door Deloitte van haar verplichting
om het aan een Gedetacheerde verschuldigde loon, emolumenten
en de in verband daarmee verschuldigde, belastingen en premies
te betalen.
(d) Cliënt gaat ermee akkoord dat Deloitte niet verplicht is tot of
verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de instandhouding van
het dienstverband met een Gedetacheerde. Ingeval van
beëindiging van de relatie met een Gedetacheerde zal Deloitte
Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en heeft
Cliënt recht op vervanging.
(e) Deloitte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet (of
niet tijdig) beschikbaar stellen van een vervanger voor een
Gedetacheerde.
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Geachte leden van de raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij ons auditplan aan te bieden voor de controle van de gemeente Albrandswaard met
betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020. Het doel van dit document is u een samenvatting te
geven van de wijze waarop wij de controle van de jaarrekening over 2020 verrichten. Ons auditplan bevat de input die
wij tijdens onze besprekingen met de medewerkers van uw gemeente hebben verkregen, alsmede uw verwachtingen
wat betreft de audit. Deze gelden voor ons als richtlijnen voor onze dienstverlening, die zich kenmerkt door integriteit,
objectiviteit en onafhankelijkheid.
Het auditplan is een dynamisch document, dat wij in overleg met u tussentijds kunnen bijwerken als de actuele situatie
bij de gemeente Albrandswaard hiertoe aanleiding geeft. De gevolgen van de coronacrisis vormen in ieder geval een
belangrijke ontwikkeling, die impact heeft op zowel de bedrijfsvoering en de financiën van de gemeente als op de
controlewerkzaamheden voor het boekjaar 2020. Uiteraard zijn de exacte gevolgen hiervan voorde aard en de
reikwijdte van de accountantscontrole en de mogelijke invloed op de oordeelsvorming over de jaarrekening 2020 nu
nog niet in te schatten. In het voorliggende auditplan hebben wij, voor zover nu bekend en in te schatten, een aantal
belangrijke contouren en aandachtspunten ter zake geschetst. Wij houden hierover nauw contact met zowel de
gemeenteraad c.q. auditcommissie als de ambtelijke organisatie en stellen waar nodig het auditplan tussentijds bij.

Communicatie neemt sowieso een prominente plaats in binnen ons auditplan 2020. Dit stelt ons in staat steeds op de
hoogte te zijn én te blijven van de voor u relevante ontwikkelingen. Zo fungeren wij optimaal fungeren als certificerend
accountant van uw gemeente.

Wij gaan ervan uit dat de bijgevoegde informatie u van nut is en zijn indien gewenst graag bereid u een nadere
toelichting te geven.

Hoogachtend,
Deloitte

J. w

luntants B.V.

Koert MSc RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2020' gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte
Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Inleiding en introductie
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Inleiding en introductie
Accountantscontrole
Als accountant controleren wij voor u of de jaarrekening overeenkomstig de regels is opgesteld en of de (financiële) informatie bruikbaar is om een goed politiek
verantwoordingsdebat te voeren. Relevante aspecten hierbij zijn onder andere:
1.

De raad is opdrachtgever van de accountant.

2.

De
•
•
•

3.

De accountant spreekt zich in de controleverklaring uit over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid.

4.

Uitgangspunten van de accountantscontrole zijn: het Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

5.

De controle is op grond van de Wet toezicht accountantscontrole (Wta) een wettelijke controle. Dit
betekent een stevig toezichtregime van de Autoriteit Financiële markten (AFM) op de
naleving van de voor accountants geldende Controle- en overige standaarden (COS).

6.

Verbinding tussen gemeenteraad en accountant:
•
overleggen over, in ieder geval, de inrichting van de controle, de uitkomsten van de interim- en
de jaarrekeningcontrole en actuele ontwikkelingen.

accountant controleert de jaarrekening en verstrekt de volgende rapportages:
managementletter (tussentijdse controle);
Verslag van bevindingen;
Controleverklaring.

PROGRAMMA
BEGROTING

2020
MEERJARENRAMING

2021 - 2023

© 2020 Deloitte The Netherlands

2012CE7A2E/WS/5

Inleiding en introductie (vervolg)
Verbinding gemeenteraad, auditcommissie en accountant
Doelstellingen auditcommissie
1.

Afstemming en communicatie.

2.

Verstrekken opdracht accountant en aansturen controleproces.

3.

Versterken controlerende rol gemeenteraad.

4.

Versterken horizontaal toezicht.

5.

Versterken politiek debat in de gemeenteraad.

6.

Versterken kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening.

Rollen auditcommissie
1.

Coördineren.

2.

Afstemmen.

3.

Informeren.

4.

Adviseren.

5.

Géén besluitvormende bevoegdheden.

Verbinding tussen gemeenteraad, auditcommissie en accountant
1.

Auditcommissie is 'linking pin' tussen gemeenteraad als opdrachtgever en accountant als opdrachtnemer.

2.

Overleggen in ieder geval over inrichting van de controle, uitkomsten interim- en jaarrekeningcontrole alsook actuele ontwikkelingen.
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Inleiding en introductie (vervolg)
Controleproces gemeente Albrandswaard

Pre
audit

Informatie &
communicatie
jaarrekening

Fasef

Onalhankelgkheidsanalyse

i

Bespreken

en opstellen
auditplan

F Fase 5

Fase 2
Risicoevaluatie

Eindbespreking
en evaluatie

Continue
afstemming
relevante
gremia

Initiële
risico
analyse

Identificatie
interne
controle
maatregelen

Rapportage

onafhankelijk
heid

^FaM:3

Fase 4 1

Testen

Controle
jaarrekening

1'

Actualisatie
onafhankelijk-

heidsanalyse

procedures
en systemen
Urtvoeren
en bespreken
interim

Testen
beheersactwiterten

Actualisatie
nsicoanalyse

Informatie &
communicatie
interim
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Inleiding en introductie (slot)
Goedkeuringstoleranties
Goedkeuringstoleranties
Fouten

1% van het totaal van de lasten ad € 57.2 miljoen =

€

Onzekerheden

3% van het totaal van de lasten ad € 57.2 miljoen =

€ 1.716.000

572.000

■i

Rapporteringstolerantie
Fouten en onzekerheden

€

50.000

Begroting 2020

Lasten per Programma
Begroting

Programma
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

Ruimteijke Ordening, Wonen & Economie
Buitenruimte

Financiën

Educatie

4.814.800

2021

2022

2023

4.795.100

4.853.500

4.811.500

8.131.500

9.840.200

1.632.600

1.530.000

13.658.400

13.795.300

13.790.900

13.808.200

263.800

596.800

634 500

642.400

2.505.500

2515.700

2.509 900

2498.300

1.747.600

1.679.900

1.675.000

1.669.000

Sociaal Domein____________________________

18.419.400

18.338.500

18.494.700

18.476.500

Totaal programma's_______________________

49.541.000

51.561.500

43.591.100

43.435.900

Sport

Niet onder de programma's vallende lasten
Algemene dekkingsmiddelen

Overhead
Vpb

Onvoorzien____________________________
Totaal lasten

© 2020 Deloitte The Netherlands

320.000

267.300

159.600

77.200

7.156.900

7.083.200

7.026.200

7.032.600

145.400

43.800

42500

42.400

75.000
57.238.300

75 000

75.000

75.000

59.030.800

50.894.400

50.663.100
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Toelichting opdracht
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Auditplan voor een kwalitatief hoogwaardige audit
Doelen en kwaliteitsbelofte
Wij bevestigen de met de gemeente Albrandswaard gemaakte afspraken over de opdrachtaanvaarding 2020 nog formeel met
een aan de raad uit te brengen opdrachtbevestiging. In dit auditplan presenteren wij de gemeente Albrandswaard onze
controleaanpak voor de jaarrekening 2020.
Doelstellingen
Deloitte biedt in dit auditplan de opdracht aan voor de jaarrekeningcontrole 2020:

•

Onze primaire doelstelling is het verstrekken van een onafhankelijke controleverklaring ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening over het boekjaar
eindigend op 31 december 2020 en met betrekking tot de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de financiële rechtmatigheid. Daarbij
rapporteren wij aan het college en de gemeenteraad over onze controlebevindingen. De controle voeren wij uit in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden.

•

Het college is primair verantwoordelijk voor het bijhouden/voeren van een goede financiële administratie en voor betrouwbare en tijdige financiële rapportages
aan de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bedrijfsvoering en de handelingen van de gemeente ligt bij de gemeenteraad.

•

De rol en de verantwoordelijkheden van het college en de gemeenteraad zijn van groot belang. Onze controlewerkzaamheden geven een onafhankelijke kijk op
de financiële verslagleggingsrisico's en -processen en op andere gebieden alsook ontwikkelingen die voor hen relevant zijn.

Overige rapportagedoelstellingen
Onze rapportagedoelstellingen zijn de volgende:
Het informeren van het college en de gemeenteraad over significante aangelegenheden. Dit is gericht op bijvoorbeeld: belangrijke schattingen, grondslagen voor
financiële verslaggeving, nieuwe rapportagevereisten, evenals significante tekortkomingen in de interne-beheersing.
Het tijdig verstrekken van een constructieve managementletter via de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. Hierin nemen wij onze belangrijkste
aanbevelingen op wat betreft verbeteringen in de bedrijfsprocessen en, indien van toepassing, geconstateerde significante tekortkomingen in de internebeheersing die tijdens onze controle worden geïdentificeerd.

Aansluiting met uw ontwikkelingen
Onze controleaanpak voor de gemeente Albrandswaard is gebaseerd op ons inzicht in de strategische prioriteiten van uw gemeente. Hiertoe verkrijgen wij inzicht in
de (significante) ontwikkelingen, voorzover deze relevant zijn voorde controleaanpak van de jaarrekening. Ook leggen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de
focus op actuele ontwikkelingen voor en bij de gemeente Albrandswaard die zich vertalen in onze risicoanalyse en specifieke aandachtsgebieden.

Controle van hoogstaande kwaliteit
Wij committeren ons aan het leveren van een hoogwaardige controle. De tijd die wij besteden aan een opdracht is een van onze belangrijkste kwaliteitskenmerken.
In bijlage E geven wij een meer gedetailleerde toelichting op onze kwaliteitsbelofte.
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Reikwijdte en kernelementen van onze controle
Risicoanalyse en bijzondere aandachtspunten
Naast de reikwijdte van onze controle vormen de risico-inschattingswerkzaamheden een belangrijke fase van onze controle.
Het doel van deze beoordeling is het bepalen van de gebieden waar wij onze controlewerkzaamheden op richten tijdens onze
controle van de jaarrekening.
Initiële risicoanalyse
Op basis van onze initiële risicoanalyse spitsen wij onze controlewerkzaamheden toe op de geïdentificeerde aandachtsgebieden. Bij het plannen van onze respons op
deze belangrijke controlerisico's houden wij, waar dit van toepassing is, rekening met de interne-beheersing van de gemeente Albrandswaard. Waar mogelijk maken
wij tijdens onze werkzaamheden gebruik van data-analyse.

Controle als proces
De jaarrekeningcontrole voeren wij in fasen uit. Deze fasen - inclusief de bijhorende planning, de activiteiten en de resultaten - werken wij in het vervolg van het
voorliggende auditplan nader uit.

Cybersecurity en privacy
Cybersecurityrisico's blijven toenemen, in het bijzonder vanwege de volgende drie oorzaken:

Het continu stijgende automatiseringsniveau binnen organisaties maakt hen ook kwetsbaarder voor schade aan de IT-processen, bijvoorbeeld vanwege
cybercrime.

Steeds ingenieuzer aanvallen zorgen ervoor dat preventieve veiligheidsmaatregelen alléén niet effectief genoeg zijn.
Er is nieuwe wetgeving van kracht (zoals de AVG) die organisaties dwingt hun informatiemiddelen op een efficiënte wijze te beschermen. Indien een organisatie
verzuimt de vereiste maatregelen te nemen om inbreuken op de veiligheid te verhinderen ofte rapporteren, kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd.

U dient cybersecurityrisico's op een efficiënte wijze te managen, om te voorkomen dat deze uw organisatie hinderen bij het behalen van de doelstellingen. Deze
risico's zijn steeds belangrijker, ook voor de jaarrekeningcontrole. Tijdens onze controle benaderen wij uw organisatie kritisch ten aanzien van het identificeren van
cyberrisico's, de feitelijke beschermingsmaatregelen tegen cyberrisico's, het identificeren van feitelijke cyberincidenten, de feitelijke reactie wanneer zich
cyberincidenten voordoen, en het efficiënte en effectieve herstel indien gegevens en systemen schade hebben opgelopen.

Aandacht voor de 'Tone at the top'
Uit maatschappelijk oogpunt is de 'Tone at the top' een zeer relevant onderwerp. Het is een onderwerp waar verscheidene partijen, zoals college, gemeenteraad,
accountants, commissarissen en externe toezichthouders, aandacht aan (zouden) moeten besteden. Bij de 'Tone at the Top' gaat om het (rolmodel)gedrag van het
management (of de bestuurders). Het gaat daarbij niet zozeer om concrete beheersingsmaatregelen, zoals procedures, functiekwalificaties en fysieke veiligheid, maar
is meer een kwestie van factoren die het gedrag van mensen binnen organisaties beïnvloeden; ook wel de 'soft Controls' genoemd.
Een meer gedetailleerde toelichting op de 'Tone at the top' en de frauderisicoanalyse is opgenomen in bijlage A.
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Risico's en aandachtsgebieden
Actuele ontwikkelingen
Om relevant te zijn én te blijven en om meerwaarde te bieden aan de gemeente Albrandswaard, blijven wij op de hoogte van
actuele ontwikkelingen en geven wij deze een plaats in onze risicoanalyse, controleaanpak en rapportages.
In 2020 is sprake van diverse ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie en wat betreft de activiteiten die de gemeente Albrandswaard uitvoert. Deze
ontwikkelingen krijgen - voor zover deze relevant zijn voor de jaarrekeningcontrole - een plaats binnen onze risicoanalyse en controleaanpak.

Effecten coronacrisis
Eén van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2020 is de coronacrisis. Gemeenten hebben hierbij te maken met veel nieuwe ontwikkelingen en acute
vraagstukken vanuit de lokale omstandigheden (zoals het tijdelijke opschorten van de verplichtingen voor huurders van gemeentelijke panden en extra
subsidiebijdragen aan of financiering van maatschappelijke instellingen) en vanuit het Rijk (zoals doorbetalingen in verband met omzetgaranties aan zorgaanbieders
en diverse regelingen om onder andere zelfstandigen financieel te ondersteunen).

De coronacrisis vereist extra aandacht voor de financiële sturing en verantwoording van deze (nieuwe) geldstromen en de voor gevolgen hiervan voor het verwachte
resultaat en de benodigde financiering van de gemeente. Daarnaast leidt dit tot extra aandacht voor en tot vraagstukken bij de accountantscontrole over het
boekjaar 2020, zoals de wijze waarop achteraf bepaalde prestaties zijn vast te stellen en de vraag hoe moet worden omgegaan met de situatie waarin de gemeenten
is gevraagd bedragen door te betalen zonder dat er een prestatie is geleverd. Wellicht heeft dit ook gevolgen voor de mate waarin achteraf de getrouwheid en de
rechtmatigheid van bepaalde geldstromen zijn vast te stellen, afhankelijk van de omvang van de onzekerheden voor de oordeelsvorming bij de jaarrekening 2020.
Op basis van onze eerste inventarisatie bij een aantal 100.000+ gemeenten hebben wij de volgende onderwerpen benoemd waarvoor extra aandacht en/of
werkzaamheden nodig zijn bij zowel de in- als de externe controle:
• Tozo-regeling.
• Debiteuren (meer specifiek de invorderingsrisico's en daarmee de waardering van vorderingen).
• Inkoop en aanbesteding (in ieder geval de wijzigingen in het autorisatie- en betaalproces vanwege het thuiswerken).
• Subsidieverstrekking.
• Bijstand (vooral inkomensondersteuning vanuit de BUIG).
• Wmo en jeugd (onder andere: prestatielevering, continuïteit van zorg en omzetgaranties).
In de komende periode zullen wij met een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie een eerste voorlopig beeld van de corona-effecten voorde gemeente
Albrandswaard bespreken. Dit zullen wij doen, mede op basis van: de tussentijdse rapportage, de daaraan ten grondslag liggende detailinventarisatie van de coronaeffecten en het VNG-overzicht van corona-effecten. Wij zullen op hoofdlijnen gezamenlijk een analyse opstellen van de (verwachte) effecten van de coronacrisis op
de financiën van de gemeente Albrandswaard (zoals extra uitgaven voor (inkomens)regelingen en inkomstenderving bij parkeerbelastingen), maar ook op
aanpassingen in de bestaande interne-beheersmaatregelen (zoals het uitvoeren van het betaalproces 'op afstand'vanwege het thuiswerken) en op het
implementeren van nieuwe processen en interne-beheersmaatregelen (vooral de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo).
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Risico's en aandachtsgebieden
Actuele ontwikkelingen
Effecten coronacrisis (vervolg)
Gedurende de controle van het boekjaar 2020 vullen en passen wij deze onderwerpen waar nodig aan, waarbij wij de met de auditcommissie geplande overleggen
mede gebruiken om met elkaar bij te praten over de financiële effecten van de coronacrisis, inclusief de verwachte c.q. mogelijke gevolgen voor de auditfee 2020 en
voor de strekking van de controleverklaring bij de jaarrekening 2020.

Overige actuele ontwikkelingen
Andere ontwikkelingen zijn (niet limitatief):

•

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021

•

Ontwikkeling financiële positie gemeente

•

Sociaal Domein
COVID-19
Cyber security

Omgevingswet
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Risico's en aandachtsgebieden (slot)
In samenspraak onderkende aandachtsgebieden
Interne-beheersing | Gevolgen coronacrisis.
Interne-beheersing | Betrouwbaarheid en continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking.
Interne-beheersing | Kwaliteit en voorspellende waarde tussenrapportage ('past, present and future control').
Interne-beheersing | Beheersing majeure projecten (project control).

Interne-beheersing | Opvolging bevindingen en aanbevelingen controle 2019.
Interne-beheersing | Dóórontwikkeling financiële functie.
Interne-beheersing | Rechtmatigheidsverantwoording college.

Interne-beheersing | Opvolging (overige) adviezen controle 2019.

Vanuit de Auditcommissie zijn geen speerpunten en majeure projecten aangedragen.
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Tijdpad accountantscontrole 2020
Afgestemd op de P&C-cyclus van de gemeente Albrandswaard
De vooraf afgestemde planning, aansluitend op de agenda van de auditcommissie/gemeenteraad en op de P&C-cyclus van de gemeente, ziet er als volgt uit:

Periode

Activiteit

Resultaat

september 2020

Concept-auditplan 2020.

Concept-auditplan 2020.

Werkafspraken 2020 interimcontrole.

Oktober 2020

Afstemming concept-auditplan met auditcommissie.

Auditplan 2020.

Oktober 2020

Interim-controle via de GR-BAR.

Op te leveren stukken - Interim-controle.
Ambtelijke terugkoppeling bevindingen.

Concept-managementletter 2020.
November/December 2020

Bespreken managementletter met auditcommissie.

Managementletter 2020.

April - juni 2021

Jaarrekeningcontrole.

Op te leveren stukken - Jaarrekening.
Ambtelijke terugkoppeling bevindingen.
Concept-accountantsverslag.

Controleverklaring.
Mei - juni 2021

Bespreken accountantsverslag 2020.

Accountantsverslag.

Over de managementletter GR BAR kunnen aan de
accountant vragen gesteld worden in
commissievergadering waarin ook het
accountantsverslag wordt besproken.
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Rapportage en communicatie
Rapportages op maat voor elk gremium
Onze controlewerkzaamheden leiden tot de volgende rapportages:

Rapportage

Tijdstip

Inhoud

Auditplan

Voor aanvang van de
interim-controle.

Samenvatting van de wijze waarop wij de controle van de jaarrekening over 2020
verrichten en van de in samenspraak onderkende aandachtsgebieden.

managementletter
voor het college en de directie

Na afronding van de
interim-controle.

Mogelijke risico's, verbeter- en aandachtspunten betreffende de processen en
procedures (beheersingsstructuur), beheersing specifieke subsidiestromen, evenals
overige van belang zijnde onderwerpen.

Accountantsverslag
voor de auditcommissie/gemeenteraad

Na afronding van de
controle van de jaarstukken,

Resterende onzekerheden of verbeteringen op het gebied van verslaglegging. De
opmerkingen zijn nimmer van zodanige aard dat ze afbreuk doen aan de strekking
van de controleverklaring.

Controleverklaring
voor de auditcommissie/gemeenteraad

Na afronding van de
Ons oordeel over de mate waarin de jaarrekening een getrouw beeld geeft,
controle van de jaarstukken, i.o.m. verslaggevingsvoorschriften (Bbv), alsmede over de financiële
rechtmatigheid.
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Auditbudget 2020
Een faire prijs voor de hoogste kwaliteit
Voor het boekjaar 2020 zijn op dit moment geen wijzigingen bekend in de wet- en regelgeving (waaronder het Bbv) en/of in de reikwijdte van de
accountantscontrole.

Zoals vermeld onder 'Actuele ontwikkelingen' heeft de coronacrisis wel een belangrijke invloed op de aard en de reikwijdte van de accountantscontrole voor het
boekjaar 2020 en mogelijk ook op de oordeelsvorming over de jaarrekening 2020. De exacte impact hiervan is op dit moment nog niet in te schatten en de
verwachte benodigde extra werkzaamheden zijn daarom hierna in de opbouw van de auditfee 2020 als 'PM' opgenomen. Gedurende de controle bespreken wij
periodiek met de organisatie en de auditcommissie de (mogelijke) gevolgen hiervan voor de controlewerkzaamheden en de auditfee. Wij doen daarom het volgende
voorstel voor de auditfee van 2020:

Opbouw auditfee
Auditfee 2020

Extra werkzaamheden als gevolg van coronacrisis

Auditfee 2020 in C
53.223
PM

Mochten zich andere belangrijke ontwikkelingen of wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving (waaronder het Bbv), de reikwijdte van de accountantscontrole,
het bestaan of de effectieve werking van de in opzet aanwezige interne-beheersingsmaatregelen en/of afwijkingen in de financiële overzichten die in de huidige en
voorgaande perioden zijn vastgesteld, die impact (kunnen) hebben op de auditfee 2020, dan treden wij hierover tijdig met u in overleg.
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Bijlagen
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Bijlage A - 'Tone at the top' en frauderisicoanalyse

De 'Tone at the top' is een essentieel onderdeel van de soft Controls in een organisatie en betreft voornamelijk het gedrag. Het hoogste management dient hierbij
het goede voorbeeld te geven. Als onderdeel van onze controle verkrijgen wij relevante informatie, indrukken en standpunten over de 'Tone at the top' bij de
gemeente Albrandswaard. Het stelt ons in staat, waar nodig, onze waarnemingen te delen met het college en de gemeenteraad.

Uw verantwoordelijkheden
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het college en de raad en betreft ook het onderhouden van de internebeheersing om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder dat deze afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Deze verantwoordelijkheid omvat tevens het uitvoeren, vastleggen en actualiseren van de frauderisicoanalyse als geïntegreerd onderdeel van de internebeheersing, een evaluatie van de mogelijke impact en waarschijnlijkheid van frauderisico's en de ondernomen acties om frauderisico's te beperken, inclusief de
risico's van omkoping, corruptie en cybersecurity. Daarnaast zijn het college en de raad verantwoordelijk voor het monitoren van het risico op managementfraude,
voor het bepalen of de interne-beheersingsmaatregelen voldoende zijn om frauderisico's te identificeren en voor het beoordelen van de competentie en de
integriteit van het management.

Onze verantwoordelijkheden
Wij dienen een fraudediscussie te voeren en bevestigingen te verkrijgen van uw management en van anderen binnen de gemeente ten aanzien van de internebeheersing, risico-inschattingen (inclusief de processen om de risico's op fraude te identificeren en erop in te spelen), en de eventuele kennis met betrekking tot
(vermoede) fraude. Verder zijn wij verplicht het management te verzoeken om informatie die het eventueel aan het college en de raad heeft meegedeeld over de
processen om de risico's op fraude te identificeren en erop in te spelen, en om informatie die het management eventueel aan zijn werknemers heeft meegedeeld
over zijn visie op de bedrijfsvoering en op ethisch gedrag. Daarnaast dienen wij inzicht te krijgen in de wijze waarop het college en de raad toezicht uitoefenen op
de door het management gevolgde processen om de risico's op fraude binnen de gemeente te identificeren en hierop in te spelen.

Als accountants verkrijgen wij in dit kader een redelijke, maar geen absolute, mate van zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Kenmerken van fraude
Afwijkingen in de jaarrekening kunnen het gevolg zijn van fraude of fouten. De onderscheidende factor tussen 'fraude' en 'fouten' is het antwoord op de vraag of
de onderliggende actie die leidt tot een afwijking in de jaarrekening al dan niet opzettelijk is verricht. Voor accountants zijn twee soorten opzettelijke afwijkingen
relevant: afwijkingen als gevolg van frauduleuze financiële verslaggeving en afwijkingen als gevolg van oneigenlijke toe-eigening van activa.
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Bijlage B - Het Deloitte-team

De accountantscontrole voor het boekjaar 2020 wordt uitgevoerd onder leiding van Jesper van Koert als vaktechnisch eindverantwoordelijke ondersteunt door
Rein-Aart van Vugt als advisory partner. Hennie de Winter en Dennis Krijger zijn aanspreekpunt voor de uitvoering van de controle. In verband met de
toenemende complexiteit, het hogere activiteitenniveau en de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan de (wettelijke) accountantscontrole van een gemeente,
zetten wij een ervaren en gedreven controleteam in.
De sleutelposities in het controleteam zijn ongewijzigd ten opzichte van die in het boekjaar 2019, zodat het behoud van kennis en consistentie in aanpak en
werkwijze zijn geborgd.

drs. Rein-Aart van Vugt RA

Hennie de Winter

Advisory Partner

Manager

06 1100 2352

06 5585 3362

RvanVugt@deloitte.nl

HdeWinter@Deloitte.nl

Jesper van Koert MSc RA

Dennis Krijger

Audit Partner

Junior Manager

06 1201 0779

06 1042 8218

JvanKoert@Deloitte.nl

DKrijger@deloitte.nl
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Bijlage C - Onafhankelijkheidsbeleid en -procedures

Het handhaven van en toezicht houden op onze onafhankelijkheid vergt een gezamenlijke inspanning van ons als accountant en van het college en de gemeenteraad
van de gemeente Albrandswaard. Onze onafhankelijkheid bevestigen wij schriftelijk in de opdrachtbevestiging en in het het verslag van bevindingen aan de
gemeenteraad. Wij identificeren eventuele zaken waarvan naar onze mening redelijkerwijs is te veronderstellen dat deze van invloed kunnen zijn op onze
onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheidsmaatregelen
Onderdelen van onze onafhankelijkheidsmaatregelen zijn onder andere:

•

Een cultuur waarin wij het belang van onafhankelijkheid benadrukken.

•

Diepgaande monitoringprocessen.

•

Een strikt beleid, dat Deloitte duidelijk communiceert.

•

Training voor alle partners, directors en professionals.

•

Een 'restricted entity list' en toezicht op persoonlijke financiële belangen.

•

Jaarlijkse onafhankelijkheidsverklaringen door partners, directors en werknemers.

•

Beleid ten aanzien van het rouleren van partners, langdurige betrokkenheid van de seniorleden van het controleteam, goedkeuring vooraf voor
aanvullende/overige dienstverlening en zakelijke relaties alsook voor geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid.

•

Openbaar maken van de fees.

•

Besprekingen van het controleteam.

Specifieke waarborgen en procedures
Deloitte kent belangrijke waarborgen en procedures om (veronderstelde) bedreigingen voor haar onafhankelijkheid en objectiviteit tegen te gaan. Hieronder bevinden
zich de volgende punten:

•

Deloitte voert vóór afgifte van de controleverklaring een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling uit op het controledossier van de eindverantwoordelijke accountant.

•

Een onafhankelijke partner beoordeelt in dit kader tevens de belangrijkste besluiten waarmee de objectiviteit van ons oordeel is gewaarborgd.

•

Jaarlijks rapporteren wij onze beoordeling van de objectiviteit en de onafhankelijkheid aan de gemeenteraad.

•

Voorafgaand aan het aanvaarden van een verzoek tot aanvullende dienstverlening of een herbenoeming voor de controleopdracht, vindt een formele overweging
en beoordeling plaats, om na te gaan of aanvaarding van deze diensten dan wel voortzetting van de controleopdracht gepast is.
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Bijlage D - Onze kwaliteitsbelofte

De voordelen van onze kwaliteitsbelofte voor de gemeente Albrandswaard
Het dienen van het publiek belang in de rol van extern accountant past naadloos in de global purpose van Deloitte: to make an impact that matters. Deloitte en haar
medewerkers streven dagelijks met volle overtuiging naar het maken van een relevante en betekenisvolle impact op de maatschappij. Dit doen zij met een
professioneel-kritische instelling, niet alleen op het gebied van de accountancy, maar ook op werkvelden als IT en cybersecurity en door het inzetten van data
analytics als onderdeel van de controleaanpak, evenals door het in het controleteam opnemen van experts op het gebied van bijvoorbeeld corruptie, belastingen,
waarderingen en pensioenen. Onze professionals zijn zich er terdege van bewust dat het leveren van een consistent hoge kwaliteit hierbij van essentieel belang is.
Deloitte streeft continu naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening. Ons robuuste beleid, onze procedures en onze controlemethodiek worden aangevuld met een
strakke organisatie van kwaliteitscontroles, een sterke overlegcultuur, en een gedegen beoordelingsproces en risicomanagementsysteem, en ons voornaamste goed:
de kwaliteit van onze professionals en de reputatie die daarop is gebouwd. Kwaliteit is de kern van de strategie die Deloitte volgt en wij zijn trots op ons stelsel van
kwaliteitsbeheersing.

Uw opdrachtteam is verantwoordelijk voor alle ten aanzien van de opdracht genomen beslissingen. Onze aanpak gaat uit van sterke partnerbetrokkenheid: wij
onderscheiden ons door de tijd die onze partners aan de controle besteden en aan de dienstverlening aan de cliënt gedurende het hele jaar. De goede naam en ons
vermogen om onze reputatie, die van onze cliënten en die van onze professionals te beschermen, vormen de kern van de kwaliteit van onze professionele
dienstverlening.
De kernpunten van onze kwaliteitsbeheersing zijn:

•

Leiderschap - Ervoor zorgen dat onze mensen zich houden aan de hoogste integriteitsstandaarden en hen stimuleren de juiste beslissingen te nemen.

•

Standaarden - Onze mensen informeren over onze gedragscode, professionele standaarden en standaarden voor dienstverlening.

•

Onafhankelijkheid - Het monitoringproces om de naleving van de onafhankelijkheidsregels vast te stellen.

•

Consultatie - Het stimuleren van consultatie over complexe interpretaties van wet- en regelgeving en procedures op het gebied van controle, onafhankelijkheid
en verslaggeving.

•

Professionele ontwikkeling - Het investeren in diverse programma's die zijn gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling.

•

Continu veranderingsproces - Het leren van het verleden, zodat wij ons beleid, onze procedures en onze controleaanpak verder kunnen versterken, om zo aan
de behoeften van onze cliënten en de voortdurend veranderende omgeving te kunnen voldoen.

Verdere details van onze kwaliteitsagenda zijn toegelicht in ons transparantieverslag.
Wij zetten altijd de beste professionals in op alle niveaus. Al onze professionals volgen sectorspecifieke trainingen, om hun sectorkennis te vergroten en ervoor te
zorgen dat zij diepgaande kennis hebben van de gemeentesector. Zo is de kwaliteit van onze dienstverlening aan de gemeente Albrandswaard geborgd.
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