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1. Achtergrond en inleiding 
 
1.1 Wat is de huidige situatie rond de rechtmatigheidsverklaring? 
De jaarrekening van een gemeente wordt op verschillende manieren gecontroleerd. In de huidige 
situatie toetst de (externe) accountant jaarlijks de getrouwheid van de cijfers en de (financiële) 
rechtmatigheid van hoe de gemeente heeft gehandeld. Heeft de gemeente de wet- en regelgeving 
gevolgd voor alle baten, lasten en balansmutaties? Deze controleverklaring wordt opgenomen in de 
jaarrekening. 
 
1.2 Wat gaat er veranderen met ingang van verslagjaar 2021? 
Vanaf 2021 (dus in 2022 over verslagjaar 2021) is het College van burgemeester en wethouders zelf 
verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken 
wordt opgenomen.  
 
Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de 
gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk 
te maken. De gemeenteraad kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De gemeenteraad bepaalt 
ook waar de grens ligt: wanneer wil de raad geïnformeerd worden? De rollen worden op deze 
manier duidelijker onderscheiden: het college voert het beheer en legt daarover verantwoording af, 
de accountant controleert en geeft alleen een verklaring af bij het getrouwe beeld van de 
jaarrekening, inclusief de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording.  
 
 
Afbeelding 1: de situatie nu en straks na wetswijziging (uit de notitie rechtmatigheidsverantwoording BADO) 
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1.3 Rechtmatigheidsverantwoording is geen In Control Statement (ICS) 
De rechtmatigheidsverantwoording gaat alleen in op rechtmatigheidsfouten bij financiële 
beheersingshandelingen. Een In Control Statement (ICS) heeft een aanmerkelijke bredere insteek 
dan een financiële rechtmatigheidsverantwoording. Zij gaat ook over de missie & visie, 
kernwaarden, het systeem van risicomanagement, het systeem van prestatiemeting, de 
belangrijkste risicogebieden en beheersingsmaatregelen et cetera. Een ICS afgeven vergt dus (veel) 
meer. Op basis van de wetgeving is alleen het afgeven van een financiële 
rechtmatigheidsverantwoording verplicht; (doorgroei naar) een ICS is niet verplicht. We stellen voor 
om de vraag of we verdere stappen willen zetten richting in een ICS, te betrekken bij de 
voorgestelde evaluatie in 2023. 
 
1.4 Doelstelling van deze notitie 
Deze notitie geeft een schets van de nieuwe werkwijze, inzicht in waar we als Midden-Groningen op 
dit moment staan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Het doel is om de essentie te schetsen 
en voor achterliggende informatie te verwijzen naar inmiddels verschenen notities welke zijn 
opgenomen in de bijlagen. 
 
1.5 Het formele traject is nog niet afgerond 
De commissie BBV heeft een standaardtekst opgesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording (zie 
bijlage 1). De standaardtekst zal door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen 
opgenomen moeten worden in de jaarrekening, op het moment dat de wetgeving is aangepast. 
 
Bij de aanpassing van de wetgeving gaat het onder meer om een aanpassing van de Gemeentewet, 
de Financiële Verhoudingswet en de Provinciewet, maar ook om lagere regelgeving, zoals het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV), de Kadernota rechtmatigheid en het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (BADO).  
  
Op het moment van schrijven van deze notitie is de wetgeving nog niet aangepast. Wel is 
aangegeven dat de wetgeving met terugwerkende kracht per 2021 ingaat.  

 
2. Wat gaat er veranderen 

 
2.1 Verantwoording 
Het college is verantwoordelijk voor de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur binnen 
de gemeente en de daaraan ten grondslag liggende beheershandelingen. Het college moet na de 
aanpassing van de regelgeving over het onderdeel financiële rechtmatigheid zelfstandig 
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.  
 
2.2 Op wie heeft de verandering invloed? 
De wijziging van wet- en regelgeving rondom de rechtmatigheidsverklaring heeft invloed op een 
groot aantal partijen, waaronder (niet limitatief): 
Bestuur gemeente   Medewerkers Financiën en Concerncontrol 
Managers    Juridisch medewerkers 
Inkoop, planning en control  Medewerkers kwaliteitszorg 
HR-medewerkers   Medewerkers Informatiebeleid 
Accountants    Etc. 
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2.3 Opbouw van de rechtmatigheidsverantwoording 
De commissie BBV heeft een standaardtekst opgesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording, die 
straks een onderdeel vormt van de jaarrekening. Naast de rechtmatigheidsverantwoording vertelt 
het college in de bedrijfsvoeringsparagraaf het ‘eigen verhaal’ aan de gemeenteraad, over de 
kwaliteit van de interne beheersing en de leer- en verbeterpunten. Deze paragraaf is geen onderdeel 
van de jaarrekening maar van het jaarverslag, en de accountant toetst deze dan ook anders dan de 
rechtmatigheidsverantwoording.   
 
2.4 Invulling van de rechtmatigheidsverantwoording 
Net als de huidige situatie, waarin de raad bevoegd is om de materialiteitsgrenzen en het 
normenkader vast te stellen, blijft dat ook gelden na de overgang van accountant naar college. 
Daarbij kunnen vragen opdoemen als: Welke norm willen we hanteren voor de weging van fouten 
en onduidelijkheden? Willen we eigen regels, bijvoorbeeld de eigen inkoopregels, onderdeel laten 
zijn van het normenkader, of beperken we ons tot de geldende externe wet- en regelgeving? Willen 
we als raad tussentijds door het college aangesloten worden op de interne controlebevindingen, of 
kiezen we ervoor om alleen bij de jaarrekening erover te spreken? 
 
2.5 Verantwoordingsgrens 
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is mede bedoeld om het gesprek te 
ondersteunen tussen de gemeenteraad en het college, over de (financiële) rechtmatigheid. Met als 
doel om de kader stellende- en controlerende rol van de gemeenteraad op dit vlak te versterken. 
Hierbij is van belang dat de gemeenteraad:  
 

• De verantwoordingsgrens vaststelt (tussen de 0% en 3% van de totale lasten, incl. dotaties 
aan de reserves); 

 

Toelichting: 

De verantwoordingsgrens betekent dat rechtsmatigheidsfouten pas in de 
rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen en toegelicht, wanneer zij boven het 
door de raad vastgestelde percentage komen. De grens wordt door de raad bepaald, maar 
bedraagt maximaal 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves). Onder 
afwijkingen wordt verstaan fouten (dus het niet naleven van wet- en regelgeving) en/of 
posten waarvan bij het college onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid (omdat 
bijvoorbeeld juristen van mening verschillen over een aanbesteding). Benadrukt wordt dat 
deze onduidelijkheden zich niet een-op-een hoeven te verhouden met het begrip 
onzekerheden in de controle van de accountant. Het college voert immers geen 
accountantscontrole uit, maar kan vanuit interne toetsingen en monitoring informatie 
krijgen over onduidelijkheden die twijfels geven over de rechtmatigheid en daarom moeten 
worden gecommuniceerd met de raad. De raad kiest één percentage voor zowel fouten als 
onduidelijkheden. Fouten en onduidelijkheden worden niet bij elkaar opgeteld. 

 

• Aangeeft aan het College van B&W, wat over de rechtmatigheid in de 
bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen moet worden; 

 

• Aangeeft met welke frequentie men geïnformeerd wil worden.   
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De gemeenteraad is vrij om binnen de genoemde bandbreedte het percentage voor de 
verantwoordingsgrens vast te stellen. Elke keuze heeft echter gevolgen. Onderstaand volgen enkele 
overwegingen: 
 
Informatiepositie  
Hoe hoger de verantwoordingsgrens, hoe minder snel er informatie opgenomen zal worden in de 
rechtmatigheidsverantwoording.  
 
Kosten van de verantwoording 
De raad kan bij het vaststellen van de hoogte van de verantwoordingsgrens rekening houden met de 
kosten van het verzamelen en vastleggen van informatie. Ze kan de grens later ook lager bijstellen.  
 
Eenduidigheid van normen en communicatie  
De keuze om aan te sluiten bij percentages die reeds herkend worden binnen en buiten de 
gemeente.   
 
De commissie BADO onderstreept dat er na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, 
sprake zal zijn van een groeiproces. Dit zal voor zowel gemeenten als accountants een leerproces 
zijn. Iedereen moet gaan ervaren hoe dit in de praktijk werkt. 
 
Op basis van bovenstaande stellen we voor: 
 

Voorstel 1: De verantwoordingsgrens voor 2021 bepalen op 3%  van de totale lasten, 
inclusief de dotaties aan de reserves; 
 
Toelichting: We stellen voor de verantwoordingsgrens op 3 % te leggen. Dit mede op 
advies van onze accountant1. Dit omdat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling en een 
daarbij horend groeiproces. Door te kiezen voor een lager percentage zouden we 
bovendien de lat hoger leggen dan in de huidige wetgeving, waarbij de grens voor 
onzekerheden op 3 % ligt. 

 

Voorstel 2: In de bedrijfsvoeringsparagraaf een toelichting op te nemen over de 
beheersing, rapportage en maatregelen rond de rechtmatigheid; 
 
Toelichting: Naast de rechtmatigheidsverantwoording, die onderdeel is van de 
jaarrekening, vertelt het college in de bedrijfsvoeringsparagraaf het ‘eigen verhaal’ aan de 
gemeenteraad, over de kwaliteit van de interne beheersing en de leer- en 
verbeterpunten. Deze paragraaf is geen onderdeel van de jaarrekening maar van het 
jaarverslag. Het college wil in deze paragraaf ook de raad informeren over het 
gerealiseerde percentage aan fouten en onduidelijkheden. 
 

 

 
1 Standpunt HZG: “ (…). Wel zal de Raad nog een uitspraak moeten doen over de exacte kaders van de 
rechtmatigheidsverantwoording. Dit ziet onder andere toe op de controletolerantie, de reikwijdte van het toetsingskader 
en de informatievoorziening. Wij adviseren u en de Raad, op dit punt de lat in eerste instantie niet te hoog 
te leggen en hierbij te werken langs de weg van geleidelijke groei in ambities en uitvoering.”(citaat Management Letter 
2020) 
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Voorstel 3: De raad periodiek te informeren over de financiële rechtmatigheid, waarbij 
wordt aangesloten bij de uitgangspunten van de Financiële Verordening gemeente 
Midden-Groningen 2020 en verder zoveel mogelijk bij bestaande rapportagelijnen.  
 
Toelichting: De verantwoording over de financiële rechtmatigheid betreft niet een 
specifiek moment gekoppeld aan de jaarrekening, maar een continue proces met 
bijbehorende rapportagestructuur. Daarbij zullen wij aansluiten op de rapportages en 
rapportagemomenten zoals vastgelegd in de Financiële Verordening. Bij majeure zaken 
(bijvoorbeeld een grote fraude) kan er echter aanleiding zijn om daarvan een aparte 
melding te doen. 
 

 

Voorstel 4: In 2023 de nieuwe ontwikkelingen en de hierin gemaakte keuzes te 
evalueren. 
 
Toelichting: Het college adviseert om in 2023 de nieuwe ontwikkelingen en de hierin 
gemaakte keuzes te evalueren. 

 
2.6 Accountant controleert de getrouwheid 
In de controleverklaring van de accountant wordt straks geen afzonderlijk oordeel meer gegeven 
over het aspect van de rechtmatigheid. Het college zal immers de rechtmatigheidsverantwoording 
opnemen in de jaarrekening. De accountant zal uitsluitend toetsen of de jaarrekening getrouw is, 
maar toetst daarbij dus ook of de rechtmatigheidsverantwoording dat is. 

 
2.7 Materialiteit 
De vraag kan rijzen hoe de verhouding is tussen enerzijds de genoemde verantwoordingsgrens en 
anderzijds de materialiteit. Voor de controle van een gemeente is het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden leidend (Bado). De grenzen voor de bepaling van de materialiteit zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel en zijn gebaseerd op het thans geldende Bado. 
 

Soort controleverklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de 
verantwoording in 
percentage van de lasten 

≤ 1% > 1% en < 3% N.V.T ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle in percentage van 
de lasten 

≤ 3% > 3% en ≤ 10% >10% N.V.T 

Tabel 2.1: Percentages voor de materialiteit in het Bado 

 
2.8 Rechtmatigheidscriteria 
In de literatuur en wetsgeschiedenis worden negen rechtmatigheidscriteria (zie tabel) 
onderscheiden.  De onderste zes criteria (Calculatiecriterium, Valuteringscriterium, 
Leveringscriterium, Adresseringscriterium, Volledigheidscriterium en Aanvaardingscriterium) zien 
eveneens toe op de getrouwheid en blijven van toepassing bij het vaststellen van de jaarrekening 
door het College. Er is dus sprake van overlap. Over deze criteria wordt niet afzonderlijk 
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gerapporteerd in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze zes criteria blijven wel onderdeel 
uitmaken van de reguliere jaarrekeningcontrole en de controleverklaring van de accountant.  

 

 
Tabel 2.2: Negen rechtmatigheidscriteria; NB Inhoud kolom Toetsingskader betreft een voorbeeld en is niet geënt op de 
situatie binnen Midden-Groningen.   

 
Blijven over de eerste drie criteria: Begrotingscriterium, Voorwaardencriterium, Misbruik & 
Oneigenlijk gebruik. Deze komen expliciet tot uitdrukking in de rechtmatigheidsverantwoording.  

 
2.9 Relatie rechtmatigheid en getrouwheid 
Voor zes rechtmatigheidscriteria geldt dat rechtmatigheid en getrouwheid samenvallen. Een 
rechtmatigheidsfout die in deze categorie valt, is ook altijd een getrouwheidsfout. Dat betekent dat 
deze categorie van fouten altijd een rol zal spelen bij de bepaling van de strekking van de 
controleverklaring, door de controlerend accountant. Stel dat de gemeente heeft betaald voor een 
levering, die nooit heeft plaatsgevonden. Dan telt deze fout mee bij de vraag of de 
jaarrekeningmaterialiteit voor getrouwheid voor wat betreft het foutcriterium van 1% overschreden 
is of niet. Een tweede conclusie is dat de rechtmatigheidscriteria die samenvallen met de 
getrouwheid, niet in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen. 
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3. Onderbouwing door de gemeente 
 
3.1 Inleiding 
De gemeente moet een onderbouwing opstellen voor de rechtmatigheidsverantwoording. De 
onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording kan bestaan uit de volgende elementen: de 
uitkomsten van de uitgevoerde interne controles, bevindingen naar aanleiding van gesprekken met 
DT, teamleiders en proceseigenaren, bewuste keuzes om af te wijken van wet- en regelgeving (al 
heeft dit niet de voorkeur), fraudesignalen, uitgevoerde data-analyses etc. 
Vervolgens kan de interne controle worden onderbouwd door bijvoorbeeld: 

• Risicoanalyse die alle financiële stromen afdekt; 

• Kwaliteits- en risicobeoordeling van de interne processen en IT-systemen van de gemeente; 

• Plan van aanpak van de uitvoering van de interne controles (het intern controleplan); 

• Identificeren van de risicovolle stromen en de hoofdlijnen van de interne beheersing daarvan; 

• Bepalen van omvang van de werkzaamheden; dit zal afhankelijk zijn van de verantwoordings-
grens die is overeengekomen met de gemeenteraad; 

• Mix van werkzaamheden (controles testen, deelwaarnemingen, statistische steekproeven); 

• Mogelijke inzet van data-analyse (randvoorwaarden); 

• Verslag over de uitkomsten van de uitgevoerde interne controles. 
 
Voorbereidend op een controle dient er een actuele procesbeschrijving te zijn opgesteld, waarna er 
een (fraude- en) risicoanalyse wordt uitgevoerd wat resulteert in een risicomatrix. Dit voor de 
processen in de lijnorganisatie die leiden tot financieel significante baten, lasten en balansmutaties. 
Hierbij wordt geïnventariseerd welke risico’s de gemeente loopt, in welke mate de risico’s worden 
gelopen, welke beheersingsmaatregelen aanwezig zijn om de risico’s te mitigeren en of we hierop 
kunnen steunen. 
 
Er zijn verschillende modellen waarlangs een goede opzet in kaart kan worden gebracht. Midden-
Groningen hanteert het model van ‘three lines of defence’: de drie verdedigingslinies. Deze drie 
verdedigingslinies bieden de basis om het rechtmatig handelen te borgen. 
 
3.2 Drie verdedigingslinies “Three Lines of Defence” 
Bij de interne controle wordt in onze organisatie gewerkt vanuit het Three Lines of Defence principe 
(3Lod-model). Doel hiervan is het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij vakinhoudelijke 
teams en het organiseren van constructieve tegenwind en advies, zodat binnen een organisatie de 
besluitvorming en de verantwoording daarover gedegen kunnen plaatsvinden. De bedoeling achter 
het 3LoD-model is dat het moet ondersteunen bij het creëren van meer ‘eigenaarschap’ van de 
teams (het primaire proces). Het gaat erom dat de teams in de dagelijkse praktijk zich ook 
daadwerkelijk ‘eigenaar’ voelen van hun eigen processen, inclusief hun eigen budgetten en zich ook 
als eigenaar daarvan gaan gedragen. Transparant zijn en verantwoording afleggen over de eigen 
processen en resultaten is binnen dit eigenaarschap een vanzelfsprekendheid.  
 
Interne controle bestaat binnen het 3Lod-model uit de volgende lijnen: 
0. Het DT is primair verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en voor de daarvan 
afgeleide doelstellingen;  
1e lijn: De eerste lijn (teams/primair proces) is zelf eigenaar en verantwoordelijk voor het binnen de 
kaders realiseren van gestelde doelen door het uitvoeren van werkprocessen en het beheersen van 
risico’s binnen die werkprocessen. Het treffen van beheersmaatregelen en interne controle op de 
werking van die beheersmaatregelen is ingebed in de processen; 
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2e lijn: De tweede lijn (adviseurs uit ondersteunende teams: financiën, inkoop, juridische zaken, 
communicatie etc.) heeft een kaderstellende rol op hun werkterrein en adviseert en ondersteunt de 
eerste lijn. Ook adviseert de tweede lijn in hoeverre acties/ besluiten passen binnen de afgesproken 
kaders. Belangrijk hierbij is dat dat de eerste lijn zich op de juiste momenten laat adviseren door de 
tweede lijn.  
3e lijn: De derde lijn, (concern)control, controleert of processen volgens de procesbeschrijving en 
wet- en regelgeving worden uitgevoerd en of het samenspel tussen de eerste lijn en tweede lijn 
soepel functioneert. De derde lijn velt daarover een objectief en onafhankelijk oordeel, met 
adviezen voor verbetering. De derde lijn opereert onafhankelijk van de rest van de organisatie en 
rapporteert aan de concerncontroller, de teamleider van het betreffende team en aan het DT.  
 
Tabel 1. Interne controle volgens Three Lines of Defense (3Lod). 

Lijn: Wie: Taak: 

1e lijn Inhoudelijke teams 
(primair proces) 

Primair verantwoordelijk voor 
interne beheersing 
Eigenaar en verantwoordelijk 
voor werkprocessen. 
In beeld brengen en beheersen 
van risico’s. 
Inbedden beheersmaatregelen in 
processen. 
Uitvoeren interne controle 
(toetsen werking van controles en 
beheersmaatregelen) 

2e lijn Ondersteunende teams, met 
daarin belegd: 
- Juridisch advies 
- Personeel advies 
- Financieel advies 
- Facilitair advies 
- Inkoop advies 

-  

 

Ondersteunend en 
verantwoordelijk voor structuur 
en inrichting, richtlijnen etc. 
Adviseert en ondersteunt de 
eerste lijn en toetst in hoeverre 
acties /besluiten passen binnen 
de kaders en richtlijnen.  
Adviseert over mogelijke 
versterkingen/verbeteringen. 

3e lijn Team Concerncontrol incl. 
Functionaris 
Gegevensbescherming 

 

(Bewaken) totaaloverzicht, 
beoordeling van de opzet en 
effectiviteit van de interne 
beheersing 
Controleert of het samenspel 
tussen de eerste lijn en tweede 
lijn soepel functioneert en velt 
daarover een onafhankelijk 
oordeel, met mogelijkheden tot 
verbetering. Heeft een 
onafhankelijke rol binnen de 
organisatie. Voert de VIC uit in 
combinatie met aanvullende IC-
controles en werkzaamheden. 
Uitkomst van de interne controle 
is bron voor organisatiebrede 
verbetering. 

 
Als vierde lijn wordt hier nog de externe accountant, Rekenkamercommissie en/of auditcommissie 
aan toegevoegd. 



11 
 

 
 

 
3.3 Invloed van de verantwoordingsgrens: voorbeelden 
De werkzaamheden in het kader van de interne beheersing moeten voldoende zekerheid geven aan 
het College dat de afwijkingen van de rechtmatigheid niet uitkomen boven de verantwoordingsgrens 
die met de gemeenteraad is afgesproken. Stel, de situatie is als volgt: 
 

 Omschrijving    Bedrag 

Totale lasten van de gemeente € 100.000.000 

Raad stelt de verantwoordingsgrens op 3%  € 3.000.000 

Totaal van fouten zoals die door de gemeente zelf geïnventariseerd zijn € 2.000.000 

Totale omvang fouten op basis van de accountantscontrole  € 2.000.000 
Tabel 3.1: Voorbeeld van resultaten interne controle en fouten die geconstateerd zijn door de accountant 

 
Op basis van interne bevindingen besluit het College van B&W in dit geval in de 
rechtmatigheidsverantwoording op te nemen dat er geen fouten zijn hoger dan € 3.000.000. 
 

 Omschrijving    Bedrag 

Totale lasten van de gemeente € 100.000.000 

Raad stelt de verantwoordingsgrens op 3%  € 3.000.000 

Totaal van fouten zoals die door de gemeente zelf geïnventariseerd zijn € 4.000.000 

Totale omvang fouten op basis van de accountantscontrole  € 4.000.000 
Tabel 3.2: Tweede voorbeeld van resultaten interne controle en fouten die geconstateerd zijn door de accountant 

 
Het College van B&W neemt in de rechtmatigheidsverantwoording op dat er rechtmatigheidsfouten 
zijn en dat de totale fout wordt geraamd op circa € 4.000.000. Tevens neemt het College van B&W in 
de paragraaf Bedrijfsvoering een toelichting op over de oorzaken van de geconstateerde fouten en 
in gang gezette verbeteracties. Als de fouten getrouw zijn weergegeven, heeft dit geen invloed op 
de strekking van de controleverklaring. Op basis van deze accountantscontrole zou de gemeente een 
goedkeurende verklaring krijgen. 
  

 Omschrijving    Bedrag 

Totale lasten van de gemeente € 100.000.000 

Raad stelt de verantwoordingsgrens op 3%  € 3.000.000 

Totaal van fouten zoals die door de gemeente zelf geïnventariseerd zijn € 1.500.000 

Totale omvang fouten op basis van de accountantscontrole  € 1.875.000 
Tabel 3.3: Voorbeeld van fouten die minder bedragen dan de verantwoordingsgrens  

 
In dit voorbeeld neemt het College van B&W in de rechtmatigheidsverantwoording op dat er geen 
rechtmatigheidsfouten hoger dan € 3.000.000 zijn. De hoogte van de fouten, zoals die door de 
accountant is geconstateerd, is eveneens beneden de verantwoordingsgrens, zodat de accountant 
zal concluderen dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft. Stel dat er geen 
andere fouten zijn voor deze gemeente, dan is de strekking van de controleverklaring goedkeurend. 
 

 Omschrijving    Bedrag 

Totale lasten van de gemeente € 100.000.000 

Raad stelt de verantwoordingsgrens op 3%  € 3.000.000 

Totaal van fouten zoals die door de gemeente zelf geïnventariseerd zijn € 2.250.000 

Totale omvang fouten op basis van de accountantscontrole  € 12.000.000 
Tabel 3.4: Voorbeeld van fouten die meer bedragen dan de verantwoordingsgrens  
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In dit geval legt het College van B&W verantwoording af dat er geen rechtmatigheidsfouten hoger 
dan € 3.000.000 zijn en zal dus de rechtmatigheidsfouten aanvankelijk niet vermelden in (het 
concept van) de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant constateert echter dat het totaal 
van de fouten wel de (door de gemeenteraad gekozen) verantwoordingsgrens van 3% overstijgt. De 
rechtmatigheidsverantwoording geeft daarmee dus geen getrouw beeld. Omdat de strekking van de 
rechtmatigheidsverantwoording fundamenteel anders is en de niet-gerapporteerde 
rechtmatigheidsfouten de grens van 3% voor fouten in het Bado overschrijden, zal de accountant 
een afkeurende verklaring verstrekken voor getrouwheid. De rechtmatigheidsverantwoording in de 
jaarrekening geeft immers geen getrouw beeld. 
 
Dit kan worden voorkomen indien de gemeente op basis van de conceptbevindingen van de 
accountant, vóór de vaststelling van de jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording aanpast en 
fouten opneemt voor een totaal van € 12 miljoen. De accountant zou dan een goedkeurende 
verklaring afgeven. Ook bij een aanpassing zal het College van B&W in de paragraaf Bedrijfsvoering 
moeten aangeven, waarom er zo’n groot gat zit tussen de fouten die de gemeente zelf constateerde, 
en de fouten die de accountant constateerde. Ook mag deze informatie niet worden onthouden aan 
de gemeenteraad. De accountant zal deze constatering ook vermelden in het Accountantsverslag.  
 

 Omschrijving    Bedrag 

Totale lasten van de gemeente € 100.000.000 

Raad stelt de verantwoordingsgrens op 3%  € 3.000.000 

Totaal van fouten zoals die door de gemeente zelf geïnventariseerd zijn € 1.500.000 

Totale omvang fouten op basis van de accountantscontrole waarvan voor: 
• Leveringscriterium: € 2.250.000 
• M&O: € 4.500.000 

€6.750.000 

Tabel 3.5: Voorbeeld van een samenloop van fouten die wel en niet reeds betrokken worden in het kader van het oordeel 
over de getrouwheid. 

 
In dit geval legt het College van B&W verantwoording af dat er geen rechtmatigheidsfouten hoger 
dan € 3.000.000 zijn, en zal dus de rechtmatigheidsfouten niet vermelden in de rechtmatigheids-
verantwoording. De accountant zal het bovenstaande geval altijd meewegen in het kader van de 
bepaling van de strekking van de controleverklaring. Een fout in de categorie leveringscriterium is 
namelijk altijd een getrouwheidsfout. Aangezien deze fout alleen al meer bedraagt dan 1% van de 
totale lasten, maar minder dan 3%, zal de accountant op basis daarvan al komen tot een controle-
verklaring met een beperking. Daarnaast heeft de accountant ook nog fouten geconstateerd voor 
een bedrag van € 4.500.000 in verband met misbruik en oneigenlijk gebruik. Hierbij zijn er twee 
opties: 

• Of voor de vaststelling van de jaarrekening wordt de door accountant geconstateerde fout 
alsnog door het College van B&W opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. De 
fout overstijgt immers de door de Raad vastgestelde grens van € 3.000.000. Na aanpassing is 
de rechtmatigheidsverantwoording alsnog correct en is er geen sprake (meer) van een fout. 
Vanwege de eveneens geconstateerde fout in verband met het leveringscriterium, blijft het 
een controleverklaring met een beperking. 

• Of het College van B&W neemt de M&O-fout niet op in de rechtmatigheidsverantwoording, 
waardoor deze geen getrouw beeld geeft van de rechtmatigheidsfouten. Deze fout telt dan 
ook mee in het kader van het oordeel van de accountant. De totale fouten tellen daarmee 
op tot € 6.750.000,-, hetgeen in dit voorbeeld meer is dan 3% van de totale lasten. Daardoor 
wordt de strekking van de controleverklaring afkeurend. 
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4. Waar staan we? 
 
Binnen de gemeente is al sprake van (verbijzonderde) interne controle op de belangrijkste 
processen, zowel wat betreft de uitgaven als wat betreft de opbrengsten. Als de kaders eenmaal 
helder zijn, dan zal ook duidelijk worden op welke onderdelen deze verbijzonderde interne 
controlefunctie nog moet worden doorontwikkeld. 
 
Belangrijke vraagpunten op dit moment zijn de wijze waarop en de diepgang waarmee de 
organisatie interne controles moet uitvoeren en of daarvoor bijvoorbeeld de eis gesteld wordt dat 
deze controle onafhankelijk van het proces moet plaatsvinden. De externe accountant zal deze 
toetsing niet mogen uitvoeren volgens de huidige opvattingen van toezichthouder AFM en de 
beroepsorganisatie NBA. Dat betekent dat de organisatie zelf expliciete controles moet inbouwen, 
vastleggen en dat goede afstemming tussen de interne en externe controle moet plaatsvinden, om 
dubbel werk te voorkomen.  
 
Om aan deze eisen te voldoen moet een controle- en rapportagesysteem aanwezig zijn op alle 
relevante rechtmatigheidsaspecten in de organisatie om directie en college in staat te stellen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en het oordeel in het jaarverslag te formuleren. Daarmee wordt het 
inzicht in de risico’s in de verschillende processen, de in die processen opgenomen 
beheersmaatregelen ter afdekking van die risico’s en de documentatie hiervan, nog belangrijker. 
Bovendien zal de organisatie moeten borgen dat die beheersmaatregelen daadwerkelijk bestaan en 
werken. De organisatie ligt op schema in de uitvoering van de rechtmatigheidsverantwoording.  
  
 

5. Bijlagen 
 

1. Notitie rechtmatigheidsverantwoording commissie BBV ten behoeve van consultatie (12 
dec 2020); 
(met in Hoofdstuk 2 een toelichting specifiek gericht op raadsleden en in bijlage 1 de 
tekst voor de modelverantwoording) 

2. Notitie rechtmatigheidsverantwoording commissie BADO (20 maart 2020) 
3. Notitie De verbijzonderde interne controle bij decentrale overheden (14 februari 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 


