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CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording en de raad
gehoord de Auditcommissie, voorstellen de uitgangspunten van de
rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen.
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TOELICHTING

Inleiding
Op dit moment verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een getrouwheids- én een
rechtmatigheidsoordeel bij de gemeentelijke jaarrekening. Hiermee legt het college verantwoording af
aan de raad over het gevolgde beleid. De dialoog wordt op deze wijze voornamelijk gevoerd tussen
de accountant en de raad/auditcommissie. Met de aangekondigde wetswijziging per 1 januari 2021,
zal het college zélf verantwoording moeten afleggen over de rechtmatigheid van de baten, de lasten
en de balansmutaties die gepresenteerd worden in de jaarrekening. Dit doet zij in de vorm van een
rechtmatigheidsverantwoording, die bijgevoegd zal worden aan de jaarrekening. De accountant geeft
dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de
rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van
de accountant.
Het doel van deze wetswijziging is het bereiken van méér dialoog over rechtmatigheidsrisico’s en
-waarborgen tussen het college enerzijds en de raad/auditcommissie anderzijds. Daarnaast wordt
hiermee het belang van een adequate interne beheersing op procesniveau en het bewustzijn van
rechtmatig handelen op ambtelijk niveau benadrukt. Deze wetswijziging kan zodoende worden
aangegrepen om de cultuur (houding en gedrag) binnen de organisatie op dit gebied te versterken.

In het najaar van 2019 is gestart met het ontwerpen van een implementatieplan om de organisatie
tijdig voor te bereiden op de aangekondigde wetswijziging. Dit implementatieplan is eind vorig jaar
gereed gekomen. Na een lange impasse op het niveau van de wetgever en de betrokken partijen,
zijn er in het voorjaar van 2020 notities gepubliceerd waarin een concreter beeld is geschetst van de
rechtmatigheidsverantwoording en de totstandkoming hiervan. Op basis hiervan is het
implementatieplan nader uitgewerkt en kan er gestart worden met de uitvoering van dit plan.

STRAKS

NU

Stap 2

• Normenkader wordt vastgesteld

• Normenkader wordt vastgesteld

• Accountant toetst aan normenkader

• College van B&W toetst aan
normenkader

• Accountant rapporteert over
getrouwe beeld en rechtmatigheid
• Rechtmatigheidsfouten en
onzekerheden zijn medebepalend
voor de strekking van de
controleverklaring

• College van B&W rapporteert over
rechtmatigheidsfouten en eventuele
onduidelijkheden

• Accountant betrekt de
rechtmatigheidsverantwoording bij het
oordeel over getrouwheid

y

Stap 3

• Raad spreekt met accountant over
bevindingen rechtmatigheid

• Raad spreekt met College van B&W over
bevindingen rechtmatigheid

Bron: Notitie rechtmatigheidsverantwoording commissie BADO
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Argumenten
De keuzes die voor de rechtmatigheidsverantwoording en de implementatie hiervan gemaakt moeten
worden, zijn de volgende.

1.

Keuze voor de rechtmatigheidsverantwoording en 3% als tolerantiegrens
Focus op rechtmatigheidsverantwoording
3% van de totale lasten incl. reservetoevoegingen als goedkeuringstolerantie hanteren

Binnen de aangekondigde wetswijziging heeft de gemeente een tweetal keuzes te maken waarmee
het ambitieniveau wordt bepaald. De bevoegdheid hiertoe ligt bij de raad.

De rechtmatigheidsverantwoording ziet toe op de baten, de lasten en de balansmutaties die
gepresenteerd worden in de jaarrekening; de financiële rechtmatigheid. Deze financiële
rechtmatigheid wordt vastgesteld middels het toetsen aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving die opgenomen is in het jaarlijks door het college vastgestelde normenkader. Wij kiezen
nog niet voor de mogelijkheid om vanaf 2021 een breder zogenaamde ‘in control statement’ (ICS) op
te nemen in de jaarrekening. Door te kiezen voor de rechtmatigheidsverantwoording kunnen wij de
wijziging budgetneutraal invoeren.
Bij het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording heeft de gemeente de mogelijkheid om de
goedkeuringstolerantie te bepalen binnen een marge van 0% tot 3% van de totale lasten inclusief
reservetoevoegingen. 3% is hierbij de meest soepele vorm en 0% de meest strikte vorm.
De accountant hanteert, in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (BADO), op dit moment bij alle gemeenten een goedkeuringstolerantie van 1% bij het
vormen van het rechtmatigheidsoordeel.

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van onrechtmatigheden in de jaarrekening of
onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder
dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden
beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af
te geven rechtmatigheidsverantwoording. Voor boekjaar 2019 heeft de gemeente een verklaring met
beperking ontvangen op de rechtmatigheid, de verwachting is dat dit in 2020 weer zo zal zijn
vanwege de doorwerking van onrechtmatige aanbestedingen in volgende boekjaren indien
contracten niet opnieuw aanbesteed worden.
De ‘Notitie Rechtmatigheidsverantwoording’, die de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale
Overheden (BADO) op 20 maart 2020 heeft gepubliceerd, geeft enkele overwegingen mee voor het
bepalen van de goedkeuringstolerantie binnen een marge van 0% tot 3%. Een tolerantie van 3% past
het beste bij de informatiepositie van de raad en het feit dat zij met deze tolerantiegrens op
hoofdlijnen kan sturen. Immers, hoe lager deze tolerantie, hoe gedetailleerder de verantwoording.
Deze tolerantie past ook bij de huidige controlecapaciteit. Door de wetswijziging verschuift er werk
van de accountant naar de organisatie. Tot slot zijn er diverse initiatieven genomen om de financiële
rechtmatigheid te verbeteren. De focus wordt gelegd op het opstellen van een
rechtmatigheidsverantwoording. Gezien de fase van de organisatieontwikkeling waarin de gemeente
zich bevindt, wordt geadviseerd de rechtmatigheidsverantwoording op te stellen met een
goedkeuringstolerantie van 3%. Het percentage kan voorafgaand aan een boekjaar opnieuw door de
gemeenteraad worden vastgesteld.

2.

Prioriteiten in de organisatieontwikkeling
Procesbeschrijvingen (project 'Processen 2020’)
Aanbestedingsrechtmatigheid
Contractmanagement (in samenhang met aanbestedingsrechtmatigheid)

Dit zijn op dit moment de belangrijkste initiatieven voor wat betreft de impact daarvan op de
rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties die gepresenteerd worden in de
CO
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jaarrekening. Geadviseerd wordt deze initiatieven prioriteit te geven in het kader van de
voorbereiding op de wetswijziging.

Kanttekeningen
Deze aangekondigde wetswijziging heeft impact op diverse wet- en regelgeving, die (na
besluitvorming) hierop aangepast moeten worden. Mogelijk komen hier andere/aanvullende
overwegingen uit, die impact kunnen hebben op de bovenstaande uitgangspunten. Deze
uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van de notitie ‘Rechtmatigheidsverantwoording - Model
tekst en toelichting’ die de Commissie BBV in januari 2020 heeft gepubliceerd en de ‘Notitie
Rechtmatigheidsverantwoording’ die de Commissie Bedrijfsvoering Auditing Decentrale Overheden
(BADO) op 20 maart 2020 heeft gepubliceerd. Deze worden dus tot uitvoering gebracht onder
voorbehoud van mogelijke (her)overwegingen.
Uitvoering
Het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording houdt in; het toetsen van de baten, de lasten en
de balansmutaties aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In eerste instantie waarborgen
medewerkers in de processen zelf de (financiële) rechtmatigheid van deze transacties met de interne
beheersmaatregelen die in deze processen zijn geïmplementeerd. In de huidige fase van de
organisatieontwikkeling, voeren deze medewerkers zelf geen interne controle uit om te toetsen of de
transacties die plaatsgevonden hebben in hun processen rechtmatig zijn verlopen. De
rechtmatigheidsverklaring verschuift deze werkzaamheden naar de teams. Zij voeren hun eigen
controles uit op basis van vastgestelde processen. Het opstellen van de
rechtmatigheidsverantwoording is op deze wijze belegd bij team Audit.
Communicatieparagraaf
Niet van toepassing.

Raadsinformatiebrief
Er wordt niet in een raadsinformatiebrief voorzien, een raadsvoorstel en -besluit zijn bijgevoegd.
Financiële paragraaf
De voorgestelde ambitie past bij de budgetneutrale invoering. Indien de raad een nauwkeuriger
tolerantie wenst toe te passen, vereist dat extra middelen.
Juridische paragraaf
Zie ‘Kanttekeningen’ voor het voorbehoud dat is gemaakt in verband met nog aan te passen wet- en
regelgeving.

Risicoparagraaf
De accountant hanteert op dit moment een goedkeuringstolerantie van 1% bij het vormen van het
rechtmatigheidsoordeel. Met de keuze voor een goedkeuringstolerantie van 3% voor de
rechtmatigheidsverantwoording hangt het risico samen dat er (onterecht) een positiever oordeel
wordt afgegeven dan dat de accountant geeft. Onrechtmatigheden van 1% van de totale lasten incl.
reservetoevoegingen leiden bij de accountant in de huidige situatie bijvoorbeeld tot een aangepast
accountantsoordeel en met 3% tot een ‘schone’ rechtmatigheidsverantwoording. Deze tolerantie past
bij de huidige controlecapaciteit.

Duurzaamheidsaspecten
Het voorstel bevat geen duurzaamheidsaspecten.
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Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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Bijlage 1; Standaardtekst rechtmatigheidsverantwoording

€

< Commissie BBV

januari 2020

Model van de rechtmatigheidsverantwoording
Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders^
In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit
houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en

gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft

de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk
gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de

waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op XX XXX 2O2X vastgestelde normenkader van de

relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording
hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de gemeenteraad bepaald en bedraagt x% (maximaal 3) van de

totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € x.

Conclusie
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties

(niet) rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen’:

In de paragraaf bedrijfsvoering heeft het college beschreven welke actie zij onderneemt om de afwijkingen in de
toekomst te voorkomen.

’ In deze tekst wordt gesproken over college van burgemeester en wethouders, maar deze geldt ook voor
gedeputeerde staten van de provincie en het (dagelijks) bestuur van gemeenschappelijke regelingen. Daar waar
gemeente staat, dient ook provincie of gemeenschappelijke regeling gelezen te worden
’ De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de Kadernota Rechtmatigheid) worden alleen
vermeld indien de door de gemeenteraad gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden.
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