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DATUM 12-6-2018 

AAN College van GS van Utrecht en de leden Financiële Auditcommissie 

VAN E.P. van Wijk MSc. RA 

DOCUMENTNUMMER 81D352FC 

ONDERWERP Rechtmatigheidsverantwoording door het college van gedeputeerde staten 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten en leden van de Financiële Auditcommissie, 

 

In de Meicirculaire provinciefonds 2018 dd. 31 mei 2018 heeft Minister Ollongren van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd om een rechtmatigheidsverantwoording 

door Gedeputeerde Staten verplicht te stellen. 

Met dit memo willen wij u informeren over deze aankondiging.  

 

In de Meicirculaire provinciefonds 2018 schrijft de Minister: “In de Kamerbrief “rechtmatigheid uitgaven 

sociaal domein” (34300-VII-58/2016D09548) en de meicirculaire gemeentefonds 2017 is het 

voornemen aangekondigd om de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en 

wethouders en van Gedeputeerde Staten voor een rechtmatig financieel beheer duidelijker in de 

regelgeving te markeren door hen te verplichten in de jaarrekening een verantwoording op te nemen 

over de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties.  

Gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met gemeenten, provincies en accountants hebben de 

wenselijkheid van de invoering van een dergelijke verantwoording bevestigd. De verwachting is dat 

deze verplichting met ingang van het verslagjaar 2021 zal kunnen gelden. Het Ministerie van BZK zal 

de commissie BBV, het IPO, de VNG en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

betrekken bij het nader uitwerken van deze verplichting (bijv. het model, de scope, criteria), waarbij 

ook de administratieve lasten in ogenschouw worden genomen”. 

 

De komende tijd zal de rechtmatigheidsverantwoording verder uitgewerkt worden. Zo zal de 

gemeentewet, de provinciewet, het BADO (Besluit Auditing Decentrale Overheden provincies en 

gemeenten) en het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) aangepast moeten worden. Ook zal de 

commissie BBV de kadernota BBV herzien. 

 

In een later stadium wanneer er meer duidelijkheid is over de uitwerking en opzet van de 

rechtmatigheidsverantwoording, zullen we bij u terugkomen met een concreet plan van aanpak voor 

de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij de provincie Utrecht. 

 

 




