
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van 
de financiële organisatie van de gemeente Leusden

Toelichting op de artikelen

Artikel 1. Definities
Aan de door de raad benoemde accountant worden eisen gesteld. Een bevoegd accountant voor de 
controle van de gemeentelijke jaarrekening is een registeraccountant, een accountant-
administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid 
van artikel 36 Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of een organisatie waarin voor de 
accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken.

De accountant richt zijn controle zodanig in dat deze voldoet aan de eisen gesteld in artikel 213 van de 
Gemeentewet.

Vanaf het verslagjaar 2004 bevat de accountantsverklaring een oordeel over de rechtmatigheid. 
Rechtmatigheid in brede zin betekent het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het begrip 
rechtmatigheid als onderdeel van het oordeel van de accountant is omschreven in het Besluit 
accountantscontrole.
 
Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole
Na afloop van ieder begrotingsjaar moet het college verantwoording afleggen aan de raad over het 
gevoerde bestuur door overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag (artikel 197, lid 1 
Gemeentewet). Voor het overleggen van deze stukken aan de raad moet de jaarrekening door een 
bevoegd accountant zijn gecontroleerd (artikel 197, lid 2 Gemeentewet). De accountant controleert de 
jaarrekening in opdracht van de raad. Het is dan ook de raad, die de accountant aanwijst (artikel 213, 
lid 2 Gemeentewet). 

Artikel 2 van de verordening regelt de opdrachtverlening van de accountantscontrole van de 
gemeentelijke jaarrekening. 
Het tweede lid regelt hoe de voorbereiding van de aanbesteding plaatsvindt. De wijze van 
voorbereiding sluit aan bij de huidige praktijk .
Het derdeeerste lid legt de periode van de verbintenis met de accountant voor de controle van de 
jaarrekening vast. De redactie van het derde lid is ruimer geformuleerd ten opzicht van de bestaande 
Controleverordening. Dit is een bewuste keuze om te voorkomen dat elke keer de 
Controleverordening moet worden aangepast bij een wijziging van de contractperiode. De 
contractperiode wordt door de raad bepaald, voorafgaande aan de benoeming van de accountant.
Het vierde lid regelt dat voor de opdrachtverlening/aanbesteding een programma van eisen wordt 
opgesteld. Dit sluit aan bij de huidige praktijk van aanbesteding van de accountantsdiensten.

In het vijfde tweede lid van artikel 2 wordt invulling gegeven aan het gebruik van de mogelijkheden van 
de raad met betrekking tot de nadere bepaling van de toleranties. De toleranties worden opgenomen 
in het programma van eisen. Daarnaast zijn onder dit lid aanvullende zaken opgenomen over eisen 
die de raad kan stellen aan de werkzaamheden van de accountant, zoals aanvullende  
inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen en aanvullende extra rapportages en controles.

Voorafgaand aan de accountantscontrole heeft de raad de mogelijkheid om onderdelen van de 
jaarrekening, de onderdelen van deelverantwoordingen en gemeentelijke organisatieonderdelen, 
waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden, vast te stellen. Hierin 
voorziet het zesdederde lid van artikel 2. 

Artikel 3. Informatieverstrekking door college
Artikel 3 van de verordening regelt de verplichtingen van het college voor de verstrekking van 
achterliggende informatie aan de accountant.
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Voor de controle van de jaarrekening doet de accountant onderzoek naar de achterliggende 
bescheiden. Het tweede lid draagt aan het college op deze achterliggende bescheiden goed 
toegankelijk ter inzage aan de accountant beschikbaar te stellen.
Het derde lid verplicht het college een verklaring af te geven aan de accountant, waarin het college 
verklaart geen informatie die van belang is voor de beoordeling van de jaarrekening, te hebben 
achtergehouden. De verklaring wordt ook wel een LOR (Letter Of Representation) genoemd. 

In het vierde lid wordt een uiterlijke datum aan het college gesteld voor de overlegging van de 
gecontroleerde jaarrekening aan de raad. De jaarrekening moet namelijk binnen twee weken na 
vaststelling, maar in elk geval voor 15 juli worden toegezonden aan gedeputeerde staten (artikel 200 
Gemeentewet). Voor deze datum, 1 juli, moet de jaarrekening door de raad zijn behandeld en moet 
een eventuele erop volgende indemniteitsprocedure (artikel 198 Gemeentewet) zijn doorlopen en de 
jaarrekening wel of niet zijn vastgesteld. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd voor de raad is de 
datum voor overlegging van de jaarrekening op uiterlijk  eind mei/begin juni.10 juni  gesteld. Met het 
oog op enige flexibiliteit in relatie tot het vergaderschema van de raad is het tijdstip van verzending 
ruimer geformuleerd dan één concrete datum. 

De accountant verzendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen rechtstreeks aan de 
raad. Het tweede lid van artikel 197 Gemeentewet bepaalt echter, dat het college bij de overlegging 
van de jaarrekening en het jaarverslag aan de raad daarbij moet toevoegen de accountantsverklaring 
en het verslag van bevindingen. Over de accountantscontrole heeft periodiek overleg plaats zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 3 en in artikel 7, lid 4 van deze verordening.

In het vijfde lid van het artikel draagt het college er zorg voor dat alle informatie die van invloed is op 
het beeld van de jaarrekening en pas na de afgifte van de accountantsverklaring, maar voor de 
vaststelling van de jaarrekening door de raad aan het college bekend is geworden, terstond wordt 
gemeld aan de raad en de accountant. 

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole
Artikel 4 van de verordening  regelt de bevoegdheidsverdeling tussen de accountant en het college ten 
aanzien van de inrichting van de accountantscontrole. De accountant is leidend ten aanzien van de 
inrichting van de accountantscontrole. Wel moet er ter bevordering van een soepele 
accountantscontrole periodiek (afstemmings)overleg worden gevoerd tussen de accountant en de 
verschillende vertegenwoordigers van de gemeente. Ook is uitwisseling van informatie gewenst over 
specifieke aandachtsgebieden bij de accountantscontrole.

Artikel 5. Toegang tot informatie
De accountant is leidend voor wat betreft de inrichting van de accountantscontrole. Om een goede 
controle uit te voeren moet hij echter ook onbelemmerd onderzoek kunnen doen. Artikel 5 van de 
verordening kent de bevoegdheid om onbelemmerd onderzoek te doen toe aan de accountant. Dit 
natuurlijk met inachtneming van de afspraken met de raad, zoals neergelegd in het programma van 
eisen. In het artikel draagt het college er zorg voor dat de accountant een onbelemmerde toegang 
heeft tot alle burelen van de gemeente en de ambtenaren van de gemeente volledig meewerken aan 
de accountantscontrole.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten
Naast de controle van de jaarrekening zijn er meer werkzaamheden binnen de gemeente die de inzet 
van een accountant (kunnen) vereisen. Zo eisen ministeries voor de verantwoording over de uitvoering 
van de medebewindstaken door gemeenten (specifieke uitkeringen) vaak een aparte 
accountantsverklaring. De aanwijzing van de accountant voor onder andere dit soort 
accountantscontroles is een bevoegdheid van het college. Door de implementatie van de SISA-bijlage 
(Single Information, single Audit = voor meerdere verantwoordingen/geldstromen één 
accountantsverklaring) in de jaarrekening is de controle van de specifieke uitkeringen onderdeel 
geworden van de jaarrekeningcontrole van de door de raad benoemde accountant. Ook kan het 
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college besluiten om advies in te winnen bij de door de raad benoemde accountant. Het betreft hier 
advieswerkzaamheden die samenhangen met de natuurlijke adviesfunctie van de accountant. 
Voorts kan het college besluiten om aan de accountant een specifieke adviesopdracht te verlenen, 
bijvoorbeeld het doorlichten van de financiën van een gesubsidieerde instelling. Het betreft dan 
opdrachten die afzonderlijk worden geoffreerd en die de onafhankelijkheid van de accountant niet in 
gevaar brengen. In de tabel worden de voornoemde werkzaamheden onderscheiden:

    Werkzaamheden accountant: opdrachtgever:
1. controle jaarrekening raad
    Overige controles en opdrachten:
2. controle uitvoering medebewindstaken / specifieke uitkeringen college
3. natuurlijke adviesfunctie raad/college
4. specifieke adviesopdrachten raad/college

Het eerste lid van artikel 6 bepaalt, dat het college voor specifieke werkzaamheden (nr. 4 in de tabel), 
de door de raad benoemde accountant kan inschakelen. Indien het college dit voornemen heeft, dient 
hij de raad hier vooraf over te informeren. Dit biedt de raad de mogelijkheid om over de desbetreffende 
uitbesteding van werkzaamheden zijn oordeel te vormen. 

Het tweede en het derde lid regelen, dat het college voor de overige controlewerkzaamheden (nr. 2 in 
de tabel) in het algemeen de door de raad benoemde accountant inschakelt. Het college mag hiervan 
afwijken indien dit in het belang van de gemeente is. De accountant die de jaarrekening controleert, is 
vaak beter bekend met de gemeentelijke administraties. Daarbij kunnen controles van de jaarrekening 
en controles van medebewindstaken tegelijkertijd door één accountant worden uitgevoerd (single 
audit). In bepaalde gevallen is inschakeling van een andere accountant raadzaam en soms zelfs 
onoverkomelijk. De reden hiervoor kan van prijstechnische aard zijn, maar ook van bijvoorbeeld 
organisatorische aard (zo kunnen de controlewerkzaamheden gemeenschappelijke activiteiten met 
een andere gemeente betreffen en de accountantscontrole hiervan door de accountant van de andere 
gemeente worden uitgevoerd). De verordening regelt dat het college in deze gevallen vrij is in de 
keuze van de accountant.

Artikel 7. Rapportering
Het derde en vierde lid van artikel 213 Gemeentewet regelt de rapportering en de inhoud daarvan van 
de accountant aan de raad en het college. Aanvullend daarop kan de raad in zijn programma van 
eisen aanvullende inhoudelijke eisen stellen, maar ook aanvullende rapporteringen van de accountant 
verlangen (artikel 2, lid 52b. en d. van deze verordening). Artikel 7 regelt aanvullende zaken 
aangaande de rapportering op grond van de door de accountant uitgevoerde controles. 

Naast de uiteindelijke eindcontrole van de jaarrekening verricht de accountant meestal meerdere 
controles. Dit kunnen door de raad in het programma van eisen opgenomen tussentijdse controles 
(interim-controles) zijn. Het eerste lid van artikel 7 regelt, dat het college in elk geval bij 
geconstateerde afwijkingen door de accountant die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende 
verklaring bij de jaarrekening, een afschrift krijgt van de schriftelijke mededeling hierover aan de raad. 
Dit opdat het college (in overleg met de raad en de accountant) mogelijk nog tijdig maatregelen tot 
herstel kan treffen.

Het tweede lid van artikel 7 regelt, dat het management en/of de concerncontroller een rapportage 
krijgt van de door de accountant uitgevoerde (deel)controles. In deze rapportage worden kleine 
afwijkingen en tekortkomingen die niet leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring en 
niet van bestuurlijk belang zijn, aan het management meegedeeld. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
opmerkingen over (kleine) rubriceringfouten en (kleine) onvolkomenheden in de administratieve 
organisatie, welke eenvoudig in onderling overleg met het management en/of de concerncontroller van 
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de gemeente kunnen worden opgelost. Het management en/of de concerncontroller kan op grond van 
de rapportage actie ondernemen voor herstel van de afwijkingen en onvolkomenheden.

In het derde lid van dit artikel wordt bepaald dat de verzending van de accountantsverklaring en het 
verslag van bevindingen gelijktijdig plaatsvinden. Het college heeft de mogelijkheid om kanttekeningen 
te plaatsen bij de constateringen in het (concept-)verslag van bevindingen. In de praktijk kunnen met 
deze mogelijkheid van hoor en wederhoor eventueel ontstane misverstanden vooraf uit de weg 
worden genomen, hetgeen bevorderlijk is voor een soepeler behandeling in de werkgroep Financiële 
Verantwoording. in de Begrotings- en Rekeningscommissie.  
Tot slot is in het vierde lid van dit artikel opgenomen, dat de accountant zijn verslag van bevindingen 
aan de werkgroep Financiële Verantwoording Begrotings- en Rekeningscommissie mondeling toelicht. 

Artikel 8. Inwerkingtreding
In het eerste lid is bepaald dat de “controleverordening 2020” in werking treedt op 1 augustus 2020. 
Dit is een praktisch gekozen datum die ligt na de datum van vaststelling van de jaarrekening 2019 in 
juli 2020 en markeert daarmee het einde van een verslagjaar 2019. De controleverordening 2020” 
geldt met ingang van het verslagjaar 2020.

In het tweede lid is bepaald dat de “oude controleverordening 2004” nog van toepassing is op het 
verslagjaar 2019 en vervalt op 1 augustus 2020.De wetgever heeft bepaald dat het nieuwe artikel 
213 Gemeentewet bij alle gemeenten op het verslagjaar 2004 van toepassing is. De oude 
verordening blijft dus nog van kracht op de jaarrekening van 2003. 

Artikel 9. Citeertitel
In dit artikel wordt de naam gegeven waarmee in gemeentelijke stukken naar deze verordening 
kan worden verwezen. Toegevoegd is het jaartal waarin de verordening voor het eerst in werking 
is getreden.
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