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• Wat is de rechtmatigheidsverantwoording?

• Verantwoordingsgrens

• Wat gaat er veranderen?

• Wat verandert er nu echt?

• Hoe verder?



Rechtmatigheidsverantwoording

In hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede 

de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
• in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de 

begroting en gemeentelijke verordeningen 

• bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. 

Deze verantwoording betreft:
• Begrotingscriterium, 

• Voorwaarden criterium en 

• Misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium
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Verantwoordingscriteria
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Rechtmatigheidsverantwoording

• College legt zelf verantwoording af, eigenaarschap van de 

gemeente

• Met ingang van 2021 in de jaarrekening van 2021

• Volgens een model: onduidelijkheden/fouten melden

• Alleen fouten, opgeteld boven een verantwoordingsgrens melden

• Met als doel: verantwoording afleggen
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Verantwoordingsgrens

Wat is de verantwoordingsgrens? 

De grens waarboven afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) in de verantwoording 

moeten worden opgenomen.

Voorstel: 

Houd de percentages gelijk aan die we nu gewend zijn, derhalve 

1% fouten (het niet naleven van wet- en regelgeving)

én

1% onduidelijkheden

Rechtmatigheidsverantwoording 6



Rechtmatigheidsverantwoording 

versus 

In Control Statement
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Wat gaat er veranderen
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Wat verandert er nu echt?

• Het college was al verantwoordelijk voor de rechtmatigheid

• Het college was al in gesprek met de raad over rechtmatigheid

De verantwoordelijkheid van het college wordt nu benadrukt door 

middel van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening
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Wat verandert er nu echt?

• De accountant blijft de jaarrekening controleren

• De accountant zegt in zijn controleverklaring alleen iets over getrouwheid 

• De accountant zegt dat de rechtmatigheidsverklaring als onderdeel van de 

jaarrekening een getrouw beeld geeft.

Een niet-rechtmatige rechtmatigheidsverantwoording van het college 

heeft geen gevolgen op de verstrekking van de controleverklaring van 

de accountant.
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Hoe nu verder?
Al geweest:
• Informeren portefeuillehouders financiën gemeenten en BUCH

• Informeren financiële commissie BUCH

• 26 oktober MT BUCH geïnformeerd

• Informeren MT domein

• Collegevoorstel/directie voorstel 

Nu:
• Commissie van Onderzoek

 Informeren CVO over de wijzigingen;

 Standpunten delen

 Koers te bepalen, waaronder een verantwoordingsgrens bepalen

• Raadsvoorstel
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Bedankt 
voor uw aandacht


