Controleprotocol RUD LN

Het Algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord,
gelet op artikel 213 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 217 van de Provinciewet;
gelet op artikel 59 van de Wet op gemeenschappelijke regelingen;
gelet op artikel 2 van de Controleverordening RUD LN;
besluit vast te stellen:
Het controleprotocol RUD LN voor de jaarrekeningen 2019-2020
1. Inleiding
In deze verordening zijn bepalingen opgenomen over de controle op het financieel beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie van de RUD LN.
In artikel 2 van de Controleverordening staat dat, de accountantscontrole wordt opgedragen aan een
door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant en het Algemeen Bestuur het programma van
eisen voor de accountantscontrole vaststelt. Object van controle is de jaarrekening en daarmede
tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN.
Dit controleprotocol heeft betrekking op de periode 2019-2020.
1.1. Doelstelling
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen de daarbij verder te
hanteren goedkeurings-en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de
RUD LN.
1.2. Wettelijk kader
Artikel 59 van de Wet op gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de artikelen 190 tot en
met 219 van de Provinciewet overeenkomstig van toepassing zijn. Artikel 219 schrijft voor dat het
Algemeen Bestuur een of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2
Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij
verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant geeft het Algemeen Bestuur nadere
aanwijzingen voor de te hanteren goedkeurings-en rapporteringstoleranties, alsmede welke wet- en
regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal
zijn. Met dit controleprotocol is invulling gegeven aan het te hanteren normenkader.
2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 1, lid 2 van de Controleverordening RUD LN is de
controle van de door het Algemeen Bestuur aangewezen accountant gericht op het afgeven van een
oordeel over:
 het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en
samenstelling van het vermogen;
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;
 het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186
Gemeentewet c.q. artikel 190 Provinciewet;
 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
 waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op
grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet c.q. het zesde lid van artikel 217
Provinciewet, in acht worden genomen.
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
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gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW en artikel 217, lid 6 PW, Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado), alsmede de Handleiding Regelgeving Accountancy (NBA) bepalend zijn
voor de uit te voeren werkzaamheden.
3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De
accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle
zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening
en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De
accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties.
3.1 Goedkeuringstolerantie
De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som in de jaarrekening of onzekerheden in de
controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen zonder dat de
bruikbaarheid van de jaarrekening voor oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed. De
goedkeuringstolerantie is de basis voor de af te geven controleverklaring.
In de volgende tabel zijn de, percentages voor de berekening van de te hanteren
goedkeuringstoleranties opgenomen. Deze percentages komen overeen met het wettelijk minimum
zoals opgenomen in het Bado.
Strekking controleverklaring
Goedkeuringstolerantie
Fouten in de
jaarrekening
(% van de lasten)
Onzekerheden in
de controle
(% van de lasten)

Goedkeurend

Beperking

Afkeurend

>1% - <3%

Oordeelonthouding
-

≤ 1%
≤ 3%

>3% - <10%

≥ 10%

-

≥ 3%

De genoemde percentages worden steeds genomen van de totaal begrote programmalasten, na
laatste begrotingswijziging.
3.2 Rapporteringstolerantie
Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. De
rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit
de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag
van bevindingen. Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de
accountant elke fout of onzekerheid boven 25.000 euro rapporteert, die hij in het kader van de
uitvoering van de accountantscontrole signaleert.
Via een aparte bijlage bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke
uitkeringen, voor zover voor de RUD LN van toepassing. In het kader van Single Information Single
Audit (SiSa) zijn door het Ministerie van BZK rapporteringstoleranties voorgeschreven ten aanzien
van de geconstateerde fouten bij deze specifieke uitkeringen. Dit houdt in dat de accountant alle
geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden zal rapporteren die afzonderlijk op regelingsniveau
de voorgeschreven rapporteringstolerantie overtreffen. Dit in aanvulling op de eerder door het
Algemeen Bestuur vastgestelde rapporteringstoleranties. Op dit moment ontvangt de RUD LN geen
specifieke uitkeringen.
4. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Bado dat de in de rekening
verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in
overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving”. De
accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief gericht op:
a) De naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van het
“Normenkader van de rechtmatigheidscontrole” is opgenomen (bijlage 1). Dit uitsluitend voor
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zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Met betrekking
tot interne regelgeving is dit beperkt tot recht, hoogte en duur.
b) De naleving van de volgende kaders:
 De Begroting van de RUD LN.
 De Financiële Verordening RUD LN.
 De Controleverordening RUD LN.
 De overige kaders zoals opgenomen in de kolom “Regelgeving intern” van het “Normenkader
van de rechtmatigheidscontrole” (bijlage 1).
c) In de vastgestelde financiële verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet is nader uitgewerkt hoe
moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activiteiten en het bijbehorende
bedrag van het programma passen. De totale lasten van de programma’s zoals geautoriseerd in
de (gewijzigde) begroting mogen niet worden overschreden.
5. Rapportage door de accountant
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant, zoals hierna in
het kort weergegeven, als volgt:
5.1 Verslag van bevindingen
In overeenstemming met de Gemeentewet, de Provinciewet en de Controleverordening RUD LN wordt
over de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het Algemeen Bestuur en in afschrift
aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en
uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel
beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.
Voorafgaand hieraan legt de accountant het verslag voor aan het Dagelijks Bestuur en krijgt het
Dagelijks Bestuur de gelegenheid om op het verslag te reageren.
5.2 Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de
rapporteringstolerantie als bedoeld in paragraaf 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden
weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen.
De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid
en de continuïteit van de door de RUD LN gehanteerde geautomatiseerde
informatieverzorging.
5.3 Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de
rechtmatigheid. De controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door
het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.
6. Citeertitel
Dit protocol wordt aangehaald als ‘Controleprotocol RUD LN‘.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 03 oktober 2019.

De voorzitter,

T.J.C.M. (Tim) Snijckers
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Bijlage 1: Normenkader in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de RUD
LN
In deze bijlage is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij
de RUD LN relevante algemene wet- en regelgeving.
Indien nodig zal de RUD LN ter verdere implementatie van de uitvoering van deze algemene wet- en
regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opstellen waarmee een nadere invulling wordt
gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. Al deze regelingen
zullen in het kader van de rechtmatigheid worden getoetst voor zover deze door het Algemeen
Bestuur zijn vastgesteld en een externe werking hebben. Met de in dit normenkader gepresenteerde
inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole.
Daarnaast worden door de Rijksoverheid dan wel andere instanties op grond van deze algemene weten regelgeving specifieke geldstromen geïnitieerd, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en/of
specifieke uitkeringen. Deze specifieke (subsidie) regelgeving is niet in dit overzicht opgenomen, maar
vallen ook onder de rechtmatigheidscontrole.
Externe regelingen:
 Grondwet;
 Burgerlijk Wetboek;
 Algemene Wet Bestuursrecht;
 Wet gemeenschappelijke regelingen;
 Gemeentewet;
 Provinciewet;
 Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten;
 Fiscale wetgeving;
 Wet financiering decentrale overheden;
 Europese aanbestedingsrichtlijnen;
 Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado);
 Wet BIBOB;
 SISA-protocol;
 Ambtenarenwet;
 Sociale verzekeringswetten;
 Arbeidsomstandighedenwet;
 CAO gemeenten, CAR/UWO, IKB;
 Wet milieubeheer;
 Wet bodembescherming;
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
 Wet openbaarheid van bestuur en alle krachtens deze wetgeving vastgestelde AMvB's;
 Kadernota rechtmatigheid 2016 (Commissie BBV);
 Wet Markt en Overheid;
 Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 Wet Modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen;
 Pensioenwetgeving.
Interne regelingen en kaders:
 Gemeenschappelijke Regeling RUD LN;
 Financiële verordening RUD LN;
 Treasurystatuut en rentevisie RUD LN;
 Controleverordening RUD LN;
 Regeling budgethouderschap RUD LN;
 Begroting;
 Mandaatbesluit;
 Reglement van orde van DB en AB.
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