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Agenda

• Introductie
• Wat is de rechtmatigheidsverantwoording
• Wat betekent het voor uw gemeente



Rechtmatigheidsverantwoording 



Rechtmatigheidsverantwoording

• College legt verantwoording af
• Met ingang van 2021 in de jaarrekening van 2021
• Volgens een model: uitzonderingen/fouten melden
• Alleen fouten boven een verantwoordingsgrens melden
• Met als doel: verantwoording afleggen

üRechtmatigheidsverantwoording is geen in control statement
üNotitie rechtmatigheidsverantwoording Cie BADO



Model 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 202X 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. 



Wat verandert er nu echt?

• De accountant blijft de jaarrekening controleren
• De accountant zegt in zijn controleverklaring alleen iets over 

getrouwheid EN
• De accountant zegt dat de rechtmatigheidsverklaring als 

onderdeel van de jaarrekening een getrouw beeld geeft
• Het College moet zelf in actie komen om een 

rechtmatigheidsverantwoording op te stellen



Getrouwheid 

In overeenstemming met de werkelijkheid en in 
overeenstemming met de externe verslaglegging (BBV)



Rechtmatigheid 

• Zijn de financiële beheershandelingen tot stand gekomen 
volgens de wet- en regelgeving?

• Let op: de accountant toetst alleen de financiële
rechtmatigheid
• Verschil formele en financiële rechtmatigheid
• Niet rechtmatig = onrechtmatig ≠ fraude



Getrouwheid en rechtmatigheid

• Sluit de verantwoording aan op de administratie?
• Is de administratie juist en volledig?
• Zijn de transacties in de administratie volgens de regels tot 

stand gekomen?



Wat is de wet- en regelgeving?

• Het normenkader dat wordt vastgesteld door de Raad en 
het College
• Dit verschilt per gemeente!



Samenvattend 

• Wat is een rechtmatigheidsverantwoording?
• Rechtmatigheid is niet een aparte diersoort en kun je niet 

apart zien van processen
• Goede processen, waarbij de regels in acht worden 

genomen, leiden tot goede uitkomsten



Samenvattend 

• Gemeenten moeten zelf vanaf 2021 aangeven of ze 
rechtmatig hebben gehandeld
• Daarom moeten de processen op orde zijn en
• Moet de auditfunctie voldoende informatie verschaffen
• De Raad moet worden meegenomen en er moet een 

verantwoordingsgrens worden vastgesteld



Bijkomend voordeel

• Als je processen op orde zijn, kun je gemakkelijker sturen en 
managementinformatie verstrekken
• De rechtmatigheidsverantwoording kun je als handvat 

gebruiken om je interne beheer beter op orde te krijgen



Voorbeeld van een proces in Engage



Wat kunnen we samen doen?

• Opstellen van een implementatieplan
• In kaart brengen van processen (met rechtmatigheidsaspecten)
• Verbeteren van de auditfunctie (inzet VIC-ers, opleidingen, 

interne managementletter)
• Informatiesessie voor de Raad





Dank voor de aandacht!
Nicolette Verlaan (nicolette.verlaan@haute-equipe.nl)
Marco Kleijhorst (marco.kleijhorst@haute-equipe.nl)


