
Toezicht door lokale
rekenkamers: een scheve
schaats

toezichthouder bijgekomen: de lokale rekenkamer. De nieuweling neigt zich
op het gebied van het toezicht op de jaarrekening in een ondoelmatige en
onrechtmatige richting te ontwikkelen.
Mw. drs, P. van Lange RA en R.A. Vierbergen M

emcenten ondem€mcn allerl€i activiteit n
waàrloor zii scld kíigen €n geld uitËcven.
Op d€ uitvo€ring vàn de a€tiviteit€n cn op dc

biihorende teldshomcn wordt toeicht tÉholdcn. Dit
toczicht woÍdt door cen s.ala aan partiien cn institu-
tcn uittco€fcnd. Voor c€n bêlangÍijk d€cl gaat het bii
toczicht om de doelmatigheid, dc doelheffcndhcid €n
dc rcchtmatitheid van wat cÍ plaatsvindt. Vrii v€Ítaald
woÍdt dooÍ dÊ toêzichthoud€rr in de tatd schoudcn of
dc g€m€€nte zuinig m€t de haar to€vertrouwde midd€-
lÊn omgeat, of zc di€ middelen cffccticf inz€t €n of de
middelên w€l coníorm de regels mrd€o inr€zet.

Áangezien Íliverse toczichthouíters naar divcrce
onderd€len van de activitcitcn cn de bestedingen van
een gemêênt€ kijk€n, is hct vrn bclang dat h€t toezicht
doelmátig wordt irycricht. Bovendim i5 het van belang
dat het toericht in ovcrecnstemming mct d€ wet is
intcricht. sinds p.r 1 ianuari 200ó de lokale rekcnka-

Gemeenten hebben te maken met
op verschillende aspecten richten.
gehouden is het financieel beheer.

diverse toezichthouders, die zich allemaal
Ëén van de gebieden waar toezicht op wordt
Sinds 200ó is er op dit terrein een nieuwe

mer (in dit artikel taat het zowel om dc onaÍïanlelijke
rekenkàDer als de rekcnlcrm.rtuDctic) al! nieuwe to.-
zichthouiler voor d€ gcm€€nte veÍplicht is test€ld, is hct
cxtra van b€lang op dc verdclint cn inÍichting van het
toezicht t€ letten. Vooral nu €en aantal lotelc rck€nka-
meÍs zich ;nhoudelijk heeft uitgclatcn oveÍ de iaarr€xc-
ningen ven de oryanisaties waarop zit toeziclr houden
is de vÍaag aan de orde of dit wcl tot het teÍrein i?n de
lokal€ r€kcnkamer behooÍt. Er ziin met betrctkint tot
de d@lmatith€id en rechtmatitheid wel enigc kanttc-
k€ninfn t plaàts€n.

De kwalitcit van d€ iníormatievoorziening
D€ toezichthouders van €€n geoeente ziin vooral dc
gemcent.Ead, d€ provincie, ministeri€s en in rnindcre
mate de Europ€5c Commissic. Hct alg€mcnê tocácht
op temeentcn bcrust in eeiste instantic bii de 8em.cn-
tcraad cn daamaast bii dc pÍovincie, dic de wett€liitc
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w@Íding€n v.n gêm.€ntc! over è
spêciff€l€ budgÉlten dlc aan de dcs-
betrcffcnde g€m€cntcn wordcn vcr-
stÍckt.

Dc tnfoÍmatic allc de toczicht-
houdels Y:n de tem.mte ontvaD_

v.rantwoordcliithcid hecft om toczicht tc houdm oP

tcmêmt€n. Hct toczicht van ministcrics ên d. Eurc-

pcsc Commilsic *omt tot uitdrukkiry in de vêrant_

cn Ícchtmatthcld van dc ciif€rs in dc iaaÍrêkêniq. ln

hoofdliinen wil dit z€#cn dat de accountant moct Íêr-

klar€n of dc ffnencia€ infoÍmatic dic wordt gctcvm
ovcrccnlomt nct dc r,Érkclijlh.id
.n of dc gemccntc mÊt kcll(ing
tot haàÍ ffnandcÊl bchcct tpcn w€t-
cn rqclgcviq hcdt ovltrcdcn
Áan8EdÊn binnén ccn Fm.cntc ool
êcn i.areerslar wordt $!rr*t doct

ilc ac€ount.nt ool êtn uitspraal ovc! +'-ÉGkbaeF
hêid van dê iaarrctcÍrtn8 cn hct iaarversla& Ook eoor
andcrc vormcn waaín ffnanda. informatlc Íoldt v.r_

shckt aan to€zichthoudÊÍs is i€clàl ÊÊn rc€ountants-
vcrtlaÍint noodz:icliik, zods bijvoorb€cld bij hd

indicncn rrr vcrantwooÍdintcn bit ministcrics cn bit
de EuÍopcsc Commissic.

D€ rol vrn ile lokale reketrlam€r
Aengezicn ccn accountantsícÍllari4 ir 8€Íicht op dc

ffnenciël€ inÍoÍmati., zàl dc tt$rli.rc cortÍolc door
dc accountant dc vollediF infonaaticbclrccft. ran dc
tocióthoudcrs nicthclcmeal aÍdcltcn. Nict-finenci_
€lc g€tcvcns (zoals FcÍatic-indicatorcn cn hcngdal-

overheids

gcn komt ovcr hct algêmccn van dc Fmccntê t€lí En'

nicts m.ns.liils is een gcm€€ntc vr€€rnd, ccn g€m€€ntc
zil gcncitd ziin om ..n zo mooi motcliih bc€ld n..r te

zcttcn mct dc informatic dt€ ze aan haar to€zichthou_
dcrs vcrstr€kt. Voor dc toeichthoudcrs is hct dan oot

van bclant dat êr bcpaaldc gaÍanties aanw€zig ziin ovcr

de iuistl|cid van dc iníoÍmati€
Mct name voor hêt ffnanciccl b€hÊÊr wordt zcker-

hcid ovcr dc iuisthcid i-an dc ciifcÍs tctcvcn in dê vorm
yàn ccn vcrklàÍiq dooÍ.en accouÍtarÍt. ln artilcl2l3
van dc GcmÉentcwct wordt tcÍcgcld dat d€ iaarrckcnint
vàn €.n $mêentc - in opdràcht van d. 8Êmeentdaed
- wordt r()oíicn valt c€n accountantsvc*larin& Dc

accountànt moct uitsluits€l tcvcn oÍer de gctrouwheid
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len) worden in dc iegel immcrs niet door de accountant

me€tenomen en h€t r€chtmatigh€idoordeel is 'sl€chts'

c€n oord€€l over d€ ffnaDcièle rcchtmatigheid Ook

vo.rt de accountant dooryaans teen onderzoek uit naar

de do€lmatitheid cn dê doeltreff€ndheid van b€lcid.

G€mecnt€reden hebb€n de not€liikh€id orn d€

accountantscontrol€ cnigszins uit t€ br€iden. Zo h€€ft

d€ accountaDt bii d€ geme.nte Den Haat de opdracht

rekrcgcn ook t€ kiik€n naar de bctÍouwbaarh€id van de

kmg€tàllen en prcstaue-indicator€n. Verder kunnen

g€meent€radcn bijvoorbeeld dc normen voor dc r€cht-

matirheid aanscherpen en kunn€n ze d€ ac€ountant

aanvullcnde opdrachtcn geven om bijvoorbeeld d€

doelmàtigheid door te lichtcll. Ondanks dcz€ mogelijk-

hedcn liggen dc weikzaamhcdm van accountants over

het alrcmeên op hct tcÍcin van d€ ffnanciêle informa-

De indudie van dc lokalc rck€nkam€r zoÍgt voor

€en toezichthoudcr dic zich mcd€ richt oP ni.Èfinanci-

€le informatie. De taak van een rekenlamer is nameliik

hct ondqzockm van de doelmatithcid €n do€ltreffend-

hcid €n van dc rcchtmatiSheid voor zovcÍ di€ niet valt

onder artikcl 213 van dc Gemc€nt€wct. Voor dit hatste

stelt de Gememtêwet in artik€l 182 cxPliciet dat 'een

door dc rckcnkamcÍ iryêstcld ondcrzo€l naar de rccht-

metigheid van het door h€t tem€€ntcb€stuur 8€voerde
b€stuur t...1 gecn €ontÍole [bevat'] van d€ iaarr€k€-

van goedkeuring vcreist van de Algcmcnc Rekenkam€Í.

Hi€rvooÍ onderzo€kt de Alscmenë R€kcnkamer dan
ook ond€r m€€r of 'hct ínancicel bchecÍ, hct matcÍi-
eel behe€r en de t€n bchwe van dat behe€Í biit hou-
d€n administratics votdoên àan de eis€n van rcchtma-
tigheid, ordeliikhcid en controleerbaarheid' (artikcl 82
Comptabilitcitswet). OveÍ€enkomstig de Gemeentcwct
veÍstÍekt bii t€meenten d€ accountant d€ verklaring bii
d€ jaarr€k€ning en nict de lohàte Íckenkamer.

De iaarr€k€ning en de lokale rek€nkamers
Het lijkt crop dat d€ lokale r€kenkame$ te weinit uit-
dnrkkint t€v€n àan h€t vcrschil in taakinhoud tussen
d€ Alremene R€kmkamer cn d€ lokale rek€nkam€Í ln
cen aantal t€mc€rtcn hebbcn loialê rekenkamcE zich
bii de iaarrekeninscontÍol€ van h€t jaar 2005 nam€liik
ni€t schouden aan de afbalenint van h€t onderzo€k
naar de Íechtmàti8h€id zoah de wet dat formulceÉ.

In Rotterdam biivooÍbccld heeft de rckcnkamer e€n
eigen oord€€l gegev€n ovcÍ d€ financièle rechtmatith€id
naast het oordêcl dat d€ contmler€ndc accountants
hàdden àfscseven. Een andd vooÈeeld is de Randste-
deliik€ RckenkarneÍ di€ ccn accountant opdracht h€cft

re8cvcn om een ondeÍzo€k tc doên naar de accoun-
tantsv.rklaÍing van de contÍol€rênde accountants van
d€ diversc provincies (op hct ond.dê€l van de controle
op de iaarr€kenint door de rekenkamd ziin de G€m€cn-

nint als bedoeld in artikel2l3, twccde

Iid'. Dit betekent dus dat de Ekenka-

mcl zich niet bczithoudt mct de w€rk-

zaamh€dcn van d€ accountant gericht

op de ffnanciëlc iechtmatigheid €n het
g€trouw€ b€€ld van dc iaarrctcning. De

w€tgeecrwil hieÍme€ voorkomèD dat d.

r€kenkamcÍ werkz:amhcdcn uitvocrt

dic doublcÍen mct dc opdràcht dic de

niet gehouden
aan de

albakening van
het onderzoek

tewet €n dc Provinciewet aan elkaar

tclijk). In b.ide sÊràllcn wordcn dc

toezichthoudeÍs geconfrontc€rd mct
tw.c oord€t€n ovcr één ja.rrckening,

wat d€ duidelijkhcid vooÍ dÊ toezicht-
houder nict tcn 6oedc komt. Hocw€l

van een icts and@ ord., passcn bii dc

voorbê€lden ook dc opmcrkingên van

geme€ntcnad al aan dc àccountant hecft vêrstÍekt. De
rckenkamcr kan wcl aanvullcnd ondcrzock do€n op het

sebi.d van d€ r€chtmatigheid.
De rol dic dê tokalc rêkcnkam€r h€dt gekregen

lijkt op dc rcl vàn dc Áltemene Rekcnkamer op riits-
niv€au. Het wczcnltke vcrschil in d€ rol die zc hcbbcn,
litt op hct gebied van het oÍrd€rzoêk naar de ffnanciële
rechtmatthcid. BiJ de riiksoverhcid is voor d. ffnan-
ciëk verantwoordinr (dc iaanckening) een v€Íklarins

de lokale r.kenkam.r van Amsterdam
over d€ wiizc van presentatie van ciif€rs in d€ jààEe-
kening. op basis hicrvan mêtdd€ de pels dat dc lokalc
rekenkameÍ h€eft toctct€vcn alat er in Amstcrdam
spràke is van bockhoudfraude. Los van h€t fcit ilat in
de peÍs een oniuist bericht tcr€cht is Sekomen, 8ecft
dit vooÍbeeld wcl aan wclkc vcrwarring kan ontstaan
wannccr lotalê rêkênkam€rs uitsprakcn 6aan docn op
t€rrcincn waarop z€ nid b€vo€gd zljn tc opeÍeÍen.
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Op basis van deue voorb€elden moet gareesd

worden voor de n€i8ing van lokale rckcnkamcÍs om

h€t voorbeeld t€ volg€n van d€ Álgemene Rck€nka

meÍ. M€t het publicer€n van een eigcn oordecl ov€t de

verantwoordins van financiël€ ciifeÍs' zorsen lokal€

Íekenkam€rs cr voor dat bit tosichthoud€rs cn bit de

burg€Ís onduideliikhcid kan ontstaan over de inhoud

en de waarde van een accountantsoordeel. zc creëren

hiermee med v€rwarring da. h€ldeÍh€id m boven-

dieD doen 2e hêt werk over dat al d@r d€ accountant is

v€rricht. In het licht van het versterken van h€t lokele

bestuur kan d€rgeliik ondeÍzock niet ak heel doclmatig

worden beschouwd. Bov€ndien is c€n d€rE€liit optr€d€n

in stÍikt form€lê zin in zichzclf onrechtmatig. De wet-

g€v€r stelt immers dat de lokale rek€nkam€r zich Diet

op h€t t€Írcid van dc controlc van d€ accountànt mo€t

b€t.vên. In dc mêmoric van toclichtlnt op de Gemccn-

tewet wordt expliciet Sczegd dat h€t niet d€ bedoeling

is dat de rckmkamer het werk van de accotrntant oveÍ-

doet. Mêt d€ invocring vàn de lokale rekcnkamers is

wetteliik vooni€n in hêt vooÍkomen van dubbel werk

€n dubbelc uitsFaken op dit tcÍÍein €n daaÍme€ in het

voorkomen van verwarring, onduidelijkheid en ondocl

matigh€dcn.
Dat €cn aantal lotale rekenhamers op een onjuiste

wiizc is omtetaan mct de accou.tàntsv€rklaÍin8 bij

d€ iaaÍrekening 2005, wil tli€t zegt€n dat hct toets€n

van d€ accountant nict mo8eliik is. De Gem€entewet
geêft de mogelijkheid ecn tystecmtoets' te do€n naar

dc oÍganisatic en h€t functioneren van de Íechtma-

tirheidscontrole door de accou.tant. Een deÍgeliike

systecmtoets, dic d€ gemeenteraad zou kunnen verzoe-

kcn aan de lokal€ Í€kenkamers om uit t€ vo€ren' mo€t

echter niet woÍdm v€rwaÍd met d€ bevo€gdheid eigen_

standit €m oord€cl uit tc brengen ovcr de aft€t€ven

eccountantsverklarin& Wann€€r twijf€l bestaat o\€r

de iuisthcid van d€ accountantsverklaring zal door de

Bemeenteraad ecn proccdure via het tuchtÍ€cht kunn€n

word€d gevoltd. Via een tuchtprocedure wordt een pÍo-

fession€cl gez:thebbend oordeel uiBesProkên ovcr de

kwaliteit van de ac€ount-antsveÍklaÍing Niet alle€n is

dit de rechtmatiSe manier om met accountantsverkla-

ring€n om t€ Fan, ook worden op d€ze manier v€rw:r-

Íins cn onduid€liikheid voorkom€n

ConclÍsie
D€ controle van d€ laarÍekcning 2005 van scmeen-
ten laat zi€n dat een goeilc afbakening tuss€n

ac€ountants en een àantal tokalc relenkamÊrs nos

te wcnsen ovedaat. Lokalc Íekcnkam€rs die zich

inhoudcliik hebbcn uitgelaten ovcÍ d€ contÍolc van

d€ jaarr€k€íi4 2005, tatten m€t dit optÍeden dc

doclmatithcld en handclcn niet in ovcrstcmmint

met d€ door de wctsêv€r bcoogd€ afbakenins Toe-

zicht wordt dubb€l uieevoerd, wat leidt tot veÍschil-

lcnde oord€len van vcischillêndc toezichthoud€Is;

koÍtom, incfffciêntr€ en vcÍxrarring bii de gemecn-

tcÍaad. Voor dc heldcrheid, d€ duidcliikheid cn de

doclmatigheid van het toczicht op lokaal ovcrhêids_

niveau gcldt in het geval van de lokal€ rck nkamcÍs

en hct t@zicht op dc iaarrÊkcning, dat ccn schocn-

mak€r maar bcter bii zltn te€st kan blilvcn.

P.trd van Latjfj is alircctaÍ van Audit Servi"s

RottsÍdam (vooíheen Aceountantsilienst Rott rddm)

n R.'É Vtrbers.n is dir.ttcur \sn d. G.me.nt liikc

Á6countdntsdilnst vsn Dë Hddg Htt drtik€i is oP

perrf,onliil:? tit l gesehr.v.n. D. autcurs àanken Mdrc'l

BÍ.et lan àe gane.nte Dn HaaS voor zllí biiàra$ dan

hrt artiktl.
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