
 
Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2020 

Inleiding 
Basis voor de rechtmatigheidstoets 2020 vormt het Normenkader 2020.  

Het Normenkader is een actueel overzicht van de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Het 

Normenkader wordt ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Dit geeft Provinciale Staten inzicht in de 

wetten, regels en verordeningen welke meegenomen worden in de accountantscontrole en de mogelijkheid om 

het overzicht eventueel aan te vullen. 

Daarnaast zijn de door de accountant te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties van belang. De 

rapporteringstolerantie is de tolerantie die het uitgangspunt is voor het verslag van bevindingen van de 

accountant. Dit wil zeggen dat bevindingen groter dan de rapporteringstolerantie in het rapport van bevindingen 

worden opgenomen.  

Reikwijdte van de accountantscontrole op rechtmatigheid 
Ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole moet onderscheid gemaakt worden tussen het juridische begrip 

rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Het juridische begrip 

rechtmatigheid heeft betrekking op alle geldende wetten en regels. Rechtmatigheid is dan het handelen in 

overeenstemming met alle wetten en regels. Het begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole is 

een minder omvattend begrip. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een 

duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet vastgesteld worden dat baten, lasten en balansmutaties 

rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: het gaat om de financiële beheerhandelingen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- overdrachten aan of van natuurlijke personen en rechtspersonen (o.a. subsidies) 

- transacties waarbij een tegenprestatie wordt verkregen of geleverd 

- financieringen, waaronder opgenomen en uitgezette leningen en daarbij horende rente en aflossing 

- vermogensmutaties zoals mutaties van reserves en voorzieningen en de afschrijvingssystematiek 

Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) onderscheidt negen rechtmatigheidscriteria. Zes 

van deze criteria worden afgedekt door de controle die leidt tot het getrouwheidsoordeel. Drie criteria, te weten 

het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium, dienen 

aanvullend door de specifieke rechtmatigheidstoets te worden afgedekt. 

In het kort gaat het om toepassing van de volgende wet- en regelgeving: 

A: Externe wet- en regelgeving: 

- Europese regels; 

- Nationale wetten; 

- Algemene maatregelen van bestuur; 

- Ministeriële regelingen. 

  



B: Interne, d.w.z. provinciale regelgeving: 

- Verordeningen; 

- Overige besluiten van Provinciale Staten, voor zover deze een kaderstellend karakter hebben en die 

bepalingen bevatten over financiële beheerhandelingen; 

- Collegebesluiten vallen niet onder de rechtmatigheidscontrole, tenzij de controle hiervan verplicht is op 

basis van hogere regelgeving of PS-besluiten c.q. verordeningen.  

De accountant ondersteunt Provinciale Staten in haar controlerende functie. De door de accountant uit te voeren 

rechtmatigheidscontrole heeft daarbij als doel vast te stellen dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn 

gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving (zowel intern als extern). Er wordt gecontroleerd of het 

college, bij het aangaan van transacties met financiële gevolgen, de relevante bepalingen heeft nageleefd. Hierbij 

gaat het om de spelregels van Provinciale Staten en hogere wet- en regelgevende organen die als norm gelden 

voor het college bij het aangaan van transacties. 

Collegebesluiten en de door het college uitgevaardigde voorschriften vallen in principe buiten de reikwijdte van de 

rechtmatigheidscontrole van de accountant. Als dit niet het geval was zouden Provinciale Staten de accountant 

vragen een controle uit te voeren op naleving van regelgeving waarvan zij de bevoegdheid voor de 

totstandkoming en toepassing hebben overgedragen aan het college. Indien Provinciale Staten of hogere 

wetgeving voorschrijven dat de naleving van bepaalde collegebesluiten of uitgevaardigde voorschriften door de 

accountant op rechtmatigheid moet worden getoetst, wordt deze regelgeving wel in normenkader opgenomen. 

Geconstateerde fouten en/of onzekerheden wegen dan mee in het oordeel.  

Provinciale Staten kunnen uiteraard ook besluiten om een aanvullende controleopdracht te verstrekken. De 

accountant rapporteert de bevindingen dan in een afzonderlijk rapport. Indien het opstellen en nemen van een 

collegebesluit (bijv. vaststellen subsidieregeling) verplicht wordt gesteld, toetst de accountant of het voorgenomen 

besluit is genomen en indien van toepassing of aan de inhoudelijke eisen is voldaan (of in het besluit ook de 

voorgeschreven bepalingen zijn opgenomen; of de bepalingen in het besluit adequaat zijn opgevolgd). 

Voor de volledigheid worden hieronder de drie bovengenoemde rechtmatigheidscriteria kort toegelicht. 

Begrotingscriterium 
Indien blijkt dat de gerealiseerde bedragen in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip 

van de laatste begrotingswijzigingen is er mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding op de 

begroting kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van Provinciale Staten zoals geregeld in de Provinciewet. 

Bij de oordeelsvorming is het met name van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door 

Provinciale Staten geformuleerde beleid. De beantwoording van de vraag welke begrotingsoverschrijdingen al 

dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan Provinciale Staten. 

Voorwaardencriterium 
Besteding en inning van gelden door de provincie zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden, waarop door de 

accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet- en regelgeving. Provinciale Staten 

worden geacht uit hoofde van de controlerende rol de norm te stellen waaraan het College moet worden getoetst. 

Concreet betekent dit dat limitatief moet zijn bepaald aan welke wet- en regelgeving de interne organisatie en de 

accountant moeten toetsen. Met andere woorden, het gaat hierbij om de naleving van de externe en interne 

regelgeving zoals gepresenteerd in het normenkader 2019 (zie Bijlage A). 

 

  



Misbruik- en oneigenlijk gebruikcriterium (M&O) 
Het rechtmatigheidsonderzoek naar misbruik heeft als doel na te gaan of op basis van onjuist verstrekte 

gegevens onrechtmatig overheidsgelden door een aanvrager worden verkregen dan wel een te laag bedrag aan 

heffingen aan de overheid wordt betaald. Hier betreft het een bewuste misleiding om een onrechtmatig of 

onwettig voordeel te behalen. 

Bij oneigenlijk gebruik is de aanvraag wel in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving, maar in 

strijd met het doel en de strekking daarvan. Daarmee zijn dergelijke handelingen niet onrechtmatig. Indien de wet- 

en regelgeving oneigenlijk gebruik mogelijk maakt, is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving wordt aangepast 

en/of duidelijker wordt toegelicht. Samengevat is misbruik per definitie onrechtmatig en oneigenlijk gebruik niet. 

De accountant bekijkt bij de rechtmatigheidscontrole of de organisatie effectieve maatregelen heeft genomen ter 

voorkoming hiervan. 

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn beheersmaatregelen nodig die 

functioneren. De interne en externe controle zullen erop gericht moeten zijn om dat vast te stellen. In tegenstelling 

tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-criterium in het bijzonder om vast te 

stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen, dan wel op te 

sporen en dat de vigerende wet- en regelgeving duidelijk is; aangepast aan actuele omstandigheden en te 

handhaven. 

Goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
In het Bado zijn de minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. 

zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De bedragen zijn gebaseerd op de primitieve begroting. De 

accountant houdt bij haar controle rekening met de gerealiseerde bedragen. 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de 
jaarrekening (% lasten) 

<= 1% 
<= €4.598.210 

> 1% < 3% 
> €4.598.210 < €13.794.630 

- 
>= 3% 
>= €13.794.630 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

<= 3% 
<= €13.794.630 

> 3% < 10% 
>€13.794.630 < €45.982.100 

>= 10% 
>= < €45.982.100 

- 

 

In het Programma van Eisen Provincie Fryslân voor de aanbesteding van de accountantscontrole over de jaren 

2019 t/m 2026 zijn deze minimumeisen ongewijzigd overgenomen. De rapporteringstolerantie is de tolerantie die 

uitgangspunt is voor het verslag van bevindingen. Provinciale Staten hebben als opdrachtgever jaarlijks de 

mogelijkheid om voor de jaarrekening als geheel of op onderdelen lagere toleranties vast te stellen. Voorgesteld 

wordt om voor 2020 de controletoleranties aan te houden zoals in de aanbesteding opgenomen. Deze toleranties 

zijn: 

• Goedkeuringstolerantie voor fouten in de jaarrekening:  

1% van de totale provinciale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves. Voor onzekerheden in de 

controle is dit 3%. 

• De rapporteringstolerantie is 5% van de goedkeuringstolerantie.  

Uitgaande van de begroting 2020, betekent dit dat de accountant in zijn verslag in gaat op fouten en 

bevindingen groter dan € 229.411 (5% van (1% van €458.821.000)), ook al hebben deze bevindingen 

verder geen gevolgen voor de goedkeuring. 

Momentopname 
Het normenkader, zoals dat in bijlage A is opgenomen, is de inventarisatie die van toepassing is op de controle 

over 2020. Het normenkader is geen statisch gegeven. Bij wijzigingen in de externe of interne wet- en regelgeving 

moet het normenkader worden herzien. Dit moet met nadruk worden genoemd gezien de eis dat het 

normenkader voor de accountant een compleet overzicht dient te geven.  

De volledigheid is dan ook niet meer dan een momentopname. 


