Bijlage 2: Rechtmatigheid en controleprotocol
Inleiding
Op 15 juni 2009 heeft de Auditcommissie bepaald dat een ‘rechtmatigheidsnotitie’ onderdeel
uitmaakt van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de
gemeente Valkenswaard. Dit naar aanleiding van het gegeven dat de raad moet aangeven hoe en op
welke wijze de controle van de externe accountant moet plaatsvinden.

Begrip ‘rechtmatigheid’ en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
1. het calculatiecriterium
2. het valuteringscriterium
3. het adresseringscriterium
4. het volledigheidscriterium
5. het aanvaardbaarheidscriterium
6. het leveringscriterium
7. het begrotingscriterium
8. het voorwaardencriterium
9. het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium
In het kader van het getrouwheidsonderzoek worden de criteria 1 t/m 6 al van oudsher getoetst.
Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer zal extra aandacht
besteed moeten worden aan de criteria 7 t/m 9.

Het begrotingscriterium
Het begrotingscriterium is helemaal uitgewerkt in het controleprotocol. Financiële handelingen
moeten passen binnen de geautoriseerde begroting.

Misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium
Het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium krijgt veelal zijn daadwerkelijke invulling via het
formuleren van nadere voorwaarden de diverse verordeningen en regelingen. De nota ‘Voorkoming
misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen’ is op 16 december 2008 door de raad
vastgesteld.

Voorwaardencriterium
Bij het voorwaardencriterium gaat het om artikelen in regelgeving die betrekking hebben op:
1. omschrijving doelgroep
2. heffings- of declaratiegrondslag
3. normbedragen
4. bevoegdheden
5. administratieve bepalingen
6. verkrijgen en bewaren van bewijsstukken
7. aan te houden termijnen
De raad heeft de minimale verplichting om in ieder geval aan de eerste drie onderdelen
consequenties voor de rechtmatigheid te verbinden (recht, hoogte en duur), omdat daaraan
financiële consequenties zijn verbonden. De facultatieve en niet direct relevante aspecten voor de
financiële rechtmatigheid binnen het voorwaardencriterium zijn dus de bevoegdheden,
uitvoeringsvoorschriften, het voeren van een administratie, het verkrijgen van bewijsstukken en aan
te houden termijn van besluitvorming, betaling en declaratie. Het gaat daarbij om zaken van
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privacy, milieu, arbeidsomstandigheden, ruimtelijke ordening, archivering, openbaarheid van
bestuur en de niet-financiële bepalingen in de plaatselijke verordeningen.

Wat zijn nu de minimale rechtmatigheidsvereisten bij het voorwaardencriterium?
Het gaat hierbij om die zaken die direct relevant voor de financiële rechtmatigheid zijn. Voor een
aantal voorwaarden kan de raad deze bepalingen niet uitsluiten van de rechtmatigheidscontrole.
Het gaat hierbij om de zogenaamde bepalingen die betrekking hebben op recht, hoogte en duur.
Daarbij moet het dan wel duidelijk zijn welke artikelen/bepalingen in de wet- en regelgeving dat zijn.
Daarvoor wordt een normenkader opgesteld. Andere onderdelen van het voorwaardencriterium zijn
wel uit te sluiten van de controle op de rechtmatigheid. Het gaat dan om die bepalingen die niet
direct financieel relevant zijn. Het betreft dus bepalingen met betrekking tot: bevoegdheden, voeren
van een administratie, verkrijgen en bewaren van bewijsstukken en aan te houden termijnen
voorindiening, besluitvorming, (voorschot)betaling en (eind)declaratie.
Als de raad ervoor kiest om alle voorwaarden onder de rechtmatigheidscontrole te laten vallen, zal
de gemeente niet hoeven aan te geven welke artikelen/bepalingen onder de
rechtmatigheidscontrole vallen. Dit vraagt echter wel veel meer toetswerk en zal ook eerder leiden
tot een onthouding van een goedkeurende accountantsverklaring voor het onderdeel
rechtmatigheid, omdat veel meer onrechtmatigheden meetellen. Bij de aanwijzing van de externe
accountant is uitgegaan van controle op recht, hoogte en duur. Als de raad besluit om ook de
overige aspecten bij de controle van de rechtmatigheid te betrekken, zal dat leiden tot aanzienlijk
meerwerk, waarmee nog geen rekening is gehouden.
Veel gemeenten hebben daarom besloten om deze bepalingen vooralsnog van de
rechtmatigheidscontrole uit te sluiten, omdat de interne wetgeving nog in overeenstemming
gebracht moet worden met de uitvoerings-/handhavingspraktijk van een gemeente dan wel omdat
de bestaande praktijk eerst nader moet worden geëvalueerd.

Interne beheersing
Bij de volgende 18 deelprocessen vindt interne controle plaats:
1. Grondexploitatie (incl. aan-/verkopen grond)
2. Inkoop/aanbesteding
3. Investeringen
4. (Digitale) factuurafwerking
5. Treasury
6. Sisa
7. Subsidieverstrekkingen
8. Inkomensoverdrachten
9. Onroerende zaakbelastingen
10. Rioolheffing
11. Afvalstoffenheffing
12. Omgevingsleges
13. Personeel(slasten)
14. Parkeeropbrengsten
15. Verhuuropbrengsten
16. Secretarieleges
17. Wet maatschappelijke ondersteuning
18. Leerlingenvervoer
Deze onderwerpen hebben voorrang bij het opstellen van interne controleplannen.
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De interne controle 2012 – ten behoeve van de interim-controle – is uitbesteed aan Ernst & Young
Accountants LLP. De organisatie heeft haar aandacht in 2012 gericht op de structurele verankering
van interne beheersing binnen de organisatie-eenheden, waarin de verantwoordelijkheden voor ‘het
in control zijn’ duidelijk zijn. Eind maart 2013 zijn de deelprocessen ingebed bij de desbetreffende
organisatie-eenheden, waardoor in een eerder stadium op onjuistheden (bij)gestuurd kan worden.
Met betrekking tot de interne controle voor de jaarrekening 2012 kunnen wij nog geen indicatie
geven.
Sisa-verantwoording
De verantwoordingstrajecten, bepaald door het Rijk, worden in eigen beheer uitgevoerd.

Recht, hoogte en duur
De controle beperkt zich tot de aspecten van recht, hoogte en duur. Uitbreiding van de controle met
ook de andere aspecten is op dit moment fysiek en financieel niet haalbaar. Daarvoor zal eerste de
volledige interne controle voor zaken die direct relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid in
eigen beheer moeten geschieden en voor 100% geïmplementeerd moeten zijn (i.c. structurele
inbedding binnen de organisatie-eenheid).
Als dit is verwezenlijkt, kunnen wij ons buigen over de bepalingen die niet direct financieel relevant
zijn door de interne regelgeving in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk.
Aangezien deze aspecten geen directe invloed hebben op het vaststellen van de financiële
(materiële) rechtmatigheid zijn deze aspecten niet opgenomen in het controleprotocol.
Uiteraard moet de raad die keuze zelf bepalen. Daarbij moet worden bedacht dat alle aspecten die
de raad onder de rechtmatigheidscontrole wil laten vallen, moeten worden getoetst door de externe
accountant bij zijn controle, al dan niet aan de hand van rapportages van de eventueel zelf verrichte
interne controles. Dat hieraan een extra prijskaartje hangt is evident.

Voorbeelden rechtmatigheid en getrouwheid
Een vereniging krijgt een structureel subsidie en in de verordening staat de jaarlijks vóór een
bepaalde datum een jaarverslag moet worden ingediend. Als deze termijn wordt overschreden en
de subsidie wordt toch uitbetaald, is er geen sprake van een financiële onrechtmatigheid (recht,
hoogte duur), wel van een niet-financiële onrechtmatigheid nl. overschrijding van de termijn.
In de jaarrekening wordt de investering van een vuilniswagen in 50 jaar afgeschreven ten laste van
de exploitatie. Deze lange afschrijvingstermijn is gebaseerd op een besluit van de raad om
budgettaire ruimte te creëren. De gehanteerde afschrijvingstermijn lijkt op het eerste gezicht
rechtmatig (het besluit van de raad is immers correct verwerkt), maar is niet getrouw. Het is nl. niet
waarschijnlijk dat de vuilniswagen een levensduur heeft van 50 jaar. De afschrijvingslasten in de
jaarrekening zijn daarom te laag. Het raadsbesluit en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging
zijn bovendien (financieel) onrechtmatig want daarin heeft in strijd met artikel 64, lid 3, van het
Besluit begroting en verantwoording geen juiste afstemming plaatsgevonden op de verwachte
toekomstige gebruiksduur.
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