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1. Aanleiding 
 
Met ingang van de jaarrekening 2004 dient de accountant naast een controle op getrouwheid ook een 
controle naar de rechtmatigheid uit te voeren. Daartoe dient het aantoonbaar rechtmatig handelen 
verder binnen de organisatie te worden geborgd. Onder meer dient het normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid verder geoptimaliseerd te worden met behulp van de zogenaamde checklists. Als 
gevolg van het OinO-traject zijn in 2007 bestaande processen en interne beheersmaatregelen 
gewijzigd. Dit maakt dat het onderwerp Rechtmatigheid/Administratieve Organisatie ook in 2007 
aandacht blijft vragen. 
 
Eén van de onderwerpen uit het Masterplan “Verbetering planning-en controlcyclus- en documenten” 
is dan ook het onderwerp “rechtmatigheid”. Het Masterplan is in september 2007 met de 
subcommissie voor de jaarrekening besproken.  

2. Doel van het actieplan 

Het nu voorliggende actieplan heeft tot doel om inzichtelijk te maken welke stappen/werkzaamheden 
op korte termijn (t/m april 2008) en op lange termijn (t/m 2009) gezet moeten worden om de kwaliteit 
van de administratieve organisatie (inclusief rechtmatigheidsbeheer) op peil te houden cq. te 
verbeteren. 
 
Een aantal werkzaamheden zal, ten behoeve van het ‘rechtmatigheidsproof’ zijn over 2007, vóór de 
accountantscontrole van de jaarrekening 2007 afgerond moeten zijn, zoals het actualiseren van 
normenkader en toetsingskader, het aanpassen van het spoorboekje en het uitvoeren van 
verbijzonderde interne controles. Ook dient een nieuwe kadernota AO opgesteld te worden.  
 
Een aantal andere werkzaamheden is niet op korte termijn te realiseren. Hierbij moet worden gedacht 
aan het opnieuw beschrijven van de (kritische) processen, het inventariseren van risico’s en 
beheersmaatregelen en het treffen van aanvullende interne controlemaatregelen. Hiervoor wordt 
periode van twee jaar voor uitgetrokken (t/m 2009). 
 
In deze notitie worden deze twee trajecten verder uitgewerkt. 
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3. Korte-termijn traject  
 
Het korte termijntraject t/m april 2008 betreft in feite twee opdrachten: 

- het ‘rechtmatigheidsproof’ maken van de jaarrekening 2007; 
- kaderstelling op het gebied van Administratieve Organisatie en Interne Controle als imput 

voor het lange termijntraject. 
 
Het betreft de volgende werkzaamheden: 
1. aanpassen van budgethouders, handtekeningenkaarten en het spoorboekje; 
2. actualiseren van het normenkader 2007; 
3. actualiseren van het toetsingskader 2007 en checklists; 
4. uitvoeren van verbijzonderde interne controles (steekproeven), minimaal ten aanzien van 

inkoop en personeel;  
5. rechtmatigheid SISA-bijlage jaarrekening 2007; 
6. opstellen van een herziene kadernota AO/IC. 
 
Bovenstaande werkzaamheden worden hieronder nader toegelicht. 

3.1 Aanpassen budgethouders, handtekeningenkaarten en spoorboekje 
 
Per 1 juli 2007 is het nieuwe Mandaatbesluit Secretaris in werking getreden. Hierin wordt geregeld 
welke functionaris waarvoor bevoegd is. Een gedeelte van dit Mandaatbesluit Secretaris is vervolgens 
nader uitgewerkt in het zgn. “herziene spoorboekje”. Hierin zijn de spelregels opgenomen voor het 
aangaan van financiële verplichtingen en het betaalbaarstellen bij levering van goederen en diensten. 
Het spoorboekje geldt als een belangrijke interne beheersmaatregel voor het rechtmatigheidsbeheer 
binnen de organisatie. Het herziene spoorboekje is ultimo september 2007 door de Directie 
vastgesteld en intern verspreid. 
 
Actiehouder:   team KBC Financiën 
Status:   afgerond 
 
Naar aanleiding van het nieuwe Mandaatbesluit zijn ook alle budgethouders en bijbehorende 
handtekeningenkaarten aangepast aan de nieuwe organisatie. Inmiddels zijn alle 
handtekeningenkaarten compleet. 
 
Actiehouder:   team FAD Financiën 
Status:   afgerond 

3.2 Actualiseren normenkader 2007 
 
Ieder jaar stellen PS een normenkader voor de rechtmatigheidscontrole van de accountant vast. In dit 
normenkader worden alle, voor de financiële rechtmatigheid relevante, wet-en regelgeving 
opgenomen. Omdat wet-en regelgeving voortdurend veranderen wordt het normenkader jaarlijks 
geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door PS. Uitgangspunt is dat vaststelling van het normenkader 
door PS vóór het einde van 2007 plaatsvindt. 
 
In september/okober 2007 heeft de actualisatie van het normenkader binnen de organisatie 
plaatsgevonden. Naar verwachting zal behandeling van het normenkader in PS op 17 december 2007 
plaatsvinden. 
 
Actiehouder (s):  team KBC afdeling Financiën (coördinatie) 
 afdelingen, ondersteund door team ADV Financiën (uitvoering) 
Status:   op schema 



3

3.3 Actualiseren toetsingskader 2007 en checklists 
 
In het toetsingskader Rechtmatigheid wordt per wet of regeling uit het normenkader aangegeven 
welke artikelen relevant zijn voor de financiële rechtmatigheid (recht/hoogte/duur-criteria). Tevens 
wordt per artikel aangegeven hoe intern wordt gecontroleerd dat dit artikel wordt nageleefd. Veelal 
hebben deze beheersmaatregelen de vorm van ‘checklists’, zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden bij 
subsidieafhandeling.  
 
In 2006 zijn deze toetsingskaders per dienst opgesteld door de toenmalige stafbureaus. Voor het jaar 
2007 zullen deze toetsingskaders nog geactualiseerd moeten worden op basis van het normenkader 
2007. Deze actualisatie zal in de maanden oktober t/m december 2007 centraal gecoördineerd 
worden door team KBC van de afdeling Financiën. De actualisatie zelf zal uitgevoerd worden door de 
afdelingen zelf, ondersteund door team Advisering van Financiën. 
 
Het aanpassen van de checklists en de overige interne beheersingsmaatregelen is een 
verantwoordelijkheid van de afdelingen zelf. Deze maatregelen maken immers onderdeel uit van de 
primaire processen binnen de afdelingen, waarvoor de afdelingsmanagers verantwoordelijk zijn. 
Bovendien zou deze actie geen extra werk voor de afdelingen moeten zijn. Zij horen immers op de 
hoogte te zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving en dit in hun processen aan te passen. 
 
Actiehouder(s):  team KBC Financiën (coördinatie) 
 afdelingen, ondersteund door team ADV Financiën (uitvoering) 
Status:   wordt opgestart, op schema 

3.4 Uitvoering verbijzonderde interne controles 
 
Op basis van bevindingen van de accountant uit voorgaande jaren worden in 2007 verbijzonderde 
interne controles (steekproeven) uitgevoerd ten aanzien van inkoopfacturen en de personeels- en 
salarisadministratie. Afhankelijk van de uitkomsten van de toetsingskaders en de Management Letter 
van de accountant kunnen nog meer aanvullende steekproeven uitgevoerd worden. 
 
Ten aanzien van inkoopfacturen zal, evenals de afgelopen jaren, een maandelijkse steekproef van 
100 inkoopfacturen getrokken worden. Deze 100 facturen worden o.a. getoetst op parafering door de 
juiste budgethouder. Op dit moment is de steekproef t/m juni 2007 afgerond. Hier vloeien geen 
bijzonderheden/ actiepunten uit voort.  
Vanwege de kanteling per 1 juli en het aanpassen van alle budgethouders en handtekeningenkaarten, 
wordt het risico op fouten in de maanden juli en augustus als hoog ingeschat. Daarom is afgesproken 
dat minimaal over de maanden juli en augustus een integrale controle op inkoopfacturen zal worden 
uitgevoerd, inclusief herstelacties. De uitkomsten van deze integrale controle zullen uiterlijk 31 
december 2007 gereed zijn. 
 
Actiehouders:  team KBC en team FAD Financiën 
Status:   onderhanden, op schema 
 
Ten aanzien van de personeels- en salarisadministratie zal, evenals in 2006, een steekproef op 
personeelsdossiers en uitbetalingen via de salarisadministratie plaatsvinden. De uitkomsten van deze 
steekproef zullen uiterlijk 31 januari 2007 gereed zijn. 
 
Actiehouders:  team KBC en team PAD Financiën 
Status:   wordt opgestart, op schema 
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3.5 Rechtmatigheid SISA-bijlage jaarrekening 2007 
 
Sinds 2006 moet in een bijlage bij de provinciale jaarrekening verantwoord afgelegd worden over (een 
aantal) specifieke uitkeringen van het rijk aan de provincie. Dit staat betekent als SISA (single 
information, single audit). De rechtmatigheid van de bestedingen die in deze bijlage zijn opgenomen, 
moet kunnen worden aangetoond. Dit betekent dat zichtbaar moet zijn dat de betreffende artikelen uit 
wet- en regelgeving zijn nageleefd.  
Per specifieke uitkering zullen in oktober t/m december 2007 afspraken met de afdelingen gemaakt 
worden hoe de rechtmatigheid van de bestedingen aan de accountant kan worden aangetoond. Deze 
actie zal gecoördineerd worden vanuit team KBC, afdeling Financiën.  
 
Actiehouder(s): team KBC (coördinatie)  

afdelingen en team ADV Financiën (uitvoering) 
Status:   wordt opgestart, op schema 

3.6 Opstellen herziene kadernota AO/IC 
 
Er dient een concept-kadernota AO/IC opgesteld te worden. Hierin zal worden aangegeven wat we 
onder AO/IC verstaan, wie welke taken en bevoegdheden heeft ten aanzien van AO/IC en hoe we een 
goed systeem van AO/IC opzetten in de organisatie. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen 
eerstelijns en tweedelijns (verbijzonderde) Interne Controle. 

Deze kadernota dient als vertrekpunt voor het lange termijn traject t/m 2009, waarin de (kritieke) 
processen daadwerkelijk opnieuw worden beschreven, beheersmaatregelen en interne controles in 
kaart worden gebracht en aanvullende verbijzonderde interne controles uitgevoerd worden.  
 
Op deze manier kan het onderwerp AO/IC structureel binnen de organisatie worden geborgd. De 
kadernota zal door de Directie goedgekeurd moeten worden. 
 
Actiehouder:  team KBC  
Status:   wordt opgestart 

4. Lange-termijn traject  
 
Op basis van de kadernota AO/IC moeten voor de maanden november 2007 t/m maart 2008 minimaal 
de volgende stappen worden uitgevoerd: 

- inventarisatie van processen per afdeling, proceseigenaren en reeds aanwezige 
procesbeschrijvingen *); 

- bepalen van kritische processen voor rechtmatigheid en getrouwheid; 
- per kritisch proces de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen identificeren; 
- prioriteiten aangeven in de planning (welke processen moeten als eerste beschreven 

worden); 
- kaderstelling: bepalen van kwaliteitseisen waaraan procesbeschrijvingen moeten voldoen; 
- kaders voor beheer en onderhoud van procesbeschrijvingen opstellen. 

 
*) Een dergelijke inventarisatie heeft in juni 2007 reeds plaatsgevonden. Deze dient nog aangepast te worden aan de situatie na 
de kanteling. 
 
De planning is dat de Provincie Utrecht eind maart 2008 een goed beeld heeft van de risico’s en 
beheersmaatregelen van de kritieke processen. Hierover zal worden gerapporteerd aan de Directie.  
 
Vervolgens zullen in de rest van 2008 en 2009 de volgende werkzaamheden moeten worden verricht: 

- toetsen van de kwaliteit van de aangeleverde nieuweprocesbeschrijvingen; 
- indien noodzakelijk treffen van aanvullende 1e-lijnscontrolemaatregelen; 
- monitoring van de voortgang van de procesbeschrijvingen en interne controles; 
- rapportage aan Directie en Bestuur. 
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Actiehouder:  werkgroep AO o.l.v. team KBC Financiën (zie punt 5) 
Status:   moet nog opgestart worden 
 
Het beschrijven van de processen in het programma Mavim is overigens een taak van de 
proceseigenaren/afdelingsmanagers zelf. Dit is derhalve geen taak van de werkgroep AO. 

Doelstelling is dat ultimo 2009 minimaal de AO/IC rondom de kritieke processen op orde moet zijn. Dit 
lange termijn traject zal nog in een nadere planning (wie, wat, wanneer) uitgewerkt moeten worden. 

5. Organisatie en kosten 
 
Het korte termijntraject (punt 3) loopt inmiddels volop en zal via de reguliere lijnorganisatie worden 
afgewikkeld. 
 
Wat betreft het lange termijntraject zal een nieuwe werkgroep AO samengesteld moeten worden. 
Hierin zullen minimaal medewerkers van de afdelingen Financiën, SEI, P&O en Vergunning 
vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep krijgt de opdracht om de werkzaamheden zoals bij punt 4 
beschreven, uit te gaan voeren. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden behoren tot het reguliere takenpakket 
van deze medewerkers en er in hun planning voldoende tijd wordt vrijgemaakt om deze 
werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. 

6. Vervolgtraject Actieplan 
 
Zoals gezegd is in het Masterplan “Verbetering planning-en controlcyclus- en documenten” dit 
onderwerp opgenomen onder het kopje “Rechtmatigheid”. Het Masterplan is in september met de 
subcommissie voor de jaarrekening besproken.  
 
In het Masterplan is opgenomen dat het plan van aanpak Rechtmatigheid begin oktober aan de 
subcommissie voor de jaarrekening wordt toegezonden na behandeling in GS. Aangezien dit niet 
meer gerealiseerd kan worden (dit hangt samen met personele bezetting en de kwaliteitsslag die 
gewenst is), wordt gestreefd naar toezending aan de subcommissie eind november 2007. 
 
De uitvoering van het actieplan loopt hierdoor overigens geen vertraging op. De uitvoering van het 
korte-termijn traject vindt plaats in de maanden oktober 2007 t/m maart 2008, parallel aan het proces 
van totstandkoming van de jaarrekening 2007. 
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