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De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam
in de openbare accountantspraktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. 
Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waar-
den voor iedere accountant. De Koninklijke NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu 
en in de toekomst.

Deze publicatie is samengesteld voor derden. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening. 
Wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel hebben. Overal waar in deze publicatie hij 
staat wordt hij/zij bedoeld.
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Samenvatting

Deze brochure geeft uitleg over de accountantsverklaring of beter de controleverklaring van de accountant bij de jaarreke-
ning van decentrale overheden. Decentrale overheden zijn gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen (samenwerkingsverbanden van decentrale overheden).

In de controleverklaring geeft de accountant zijn/haar oordeel weer over de getrouwheid van de jaarrekening. Bij decentrale 
overheden geldt als bijzonderheid dat de accountant in zijn verklaring ook een oordeel geeft over de rechtmatige totstand-
koming van de baten, lasten en balansmutaties die in deze jaarrekening zijn vermeld. 

De strekking van de controleverklaring bij de jaarrekening van decentrale overheden is in de regel goedkeurend. In dat 
geval geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat en zijn de baten, lasten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand gekomen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin dat niet het geval is. Afhankelijk van de soort 
situatie geeft de accountant dan een andere dan goedkeurende verklaring af. Dit kan zijn: een verklaring met beperking, een 
verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring. Bij een andere dan goedkeurende verklaring neemt de 
accountant in de verklaring een paragraaf ter onderbouwing van het oordeel op. Daarnaast kan hij in zijn verklaring ook 
nadere toelichtingen opnemen, die als zodanig geen afbreuk doen aan de strekking van het oordeel.

• Goedkeurende verklaring: De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en het resultaat. 
 De baten, lasten en balansmutaties zijn rechtmatig tot stand gekomen.
• Verklaring met beperking: De jaarrekening is goedgekeurd met uitzondering van een onderdeel daarvan. 
 Dit betreft een of meer balansposten, resultaatposten of toelichtingen.
• Verklaring van oordeelonthouding: De accountant kan de jaarrekening niet goed- of afkeuren, er sprake van 
 een onzekerheid van diepgaande invloed op de jaarrekening.
• Afkeurende verklaring: De accountant keurt de jaarrekening als geheel af, er is sprake van een afwijking met   
 diepgaande invloed. De jaarrekening voldoet niet aan de gestelde eisen.

De brochure is met name geschreven vanwege de problematiek in het sociale domein. Vanaf 2015 is de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet overgeheveld naar de gemeenten. Deze zijn gecon-
fronteerd met een veelheid aan problemen op het gebied van verantwoording en controle, die niet direct opgelost konden 
worden. Ook de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (PGB) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de nodige 
hindernissen ondervonden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat gemeenten bij hun jaarrekening 2015 met andere dan 
goedkeurende verklaringen geconfronteerd worden. 
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1 | Wat is een controleverklaring?

De controleverklaring is de uitkomst van een controleopdracht van de accountant. Bij een controleopdracht 
controleert de accountant of een financiële verantwoording van een organisatie een goede weergave is van de 
financiële situatie op een bepaald moment. Hierbij houdt hij rekening met de wet- en regelgeving die op deze 
verantwoording van toepassing is. 

Jaarrekeningen

De meest voorkomende controleopdracht is gericht op de jaarrekening. In de controleverklaring geeft de accountant dan 
een oordeel over deze jaarrekening. Met een redelijke mate van zekerheid geeft hij hierin aan, of de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van het vermogen per balansdatum en van het resultaat over het afgelopen jaar. Dit betekent niet dat 
de jaarrekening tot op de laatste euro nauwkeurig hoeft te zijn. Hij moet echter wel zo nauwkeurig zijn dat de gemiddelde 
gebruiker hierop zijn beslissingen kan baseren. In andere woorden, er mogen geen materiële afwijkingen in de jaar-
rekening voorkomen. Afwijkingen zijn materieel als ze de beslissingen van de gebruiker op basis van de jaarrekening 
kunnen beïnvloeden.

Het doel van de controleopdracht is dat de accountant met een redelijke mate van zekerheid kan zeggen dat de jaarreke-
ning geen materiële afwijkingen bevat. Hij geeft geen absolute zekerheid, omdat de gemaakte schattingen in de jaarreke-
ning vaak subjectief zijn, het economisch niet verantwoord is om alle individuele transacties te onderzoeken of omdat de 
organisatie hem verkeerde informatie gegeven kan hebben. 

Het overgrote deel van de controleverklaringen heeft een goedkeurende strekking. Het kan echter voorkomen dat er mate-
riële afwijkingen in de jaarrekening zitten. Afhankelijk van de ernst van deze afwijkingen geeft de accountant een verkla-
ring met beperking of een afkeurende verklaring. Soms heeft de accountant onvoldoende informatie om zijn oordeel over 
de jaarrekening te onderbouwen. Afhankelijk van de ernst van deze onzekerheden geeft hij een verklaring met beperking 
of een verklaring van oordeelonthouding.

Medeoverheden

Bij veel jaarrekeningen van organisaties in de publieke sector wordt naast een oordeel over de getrouwheid van de jaar-
rekening ook een oordeel gevraagd over de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. In dat 
geval geeft de accountant in zijn controleverklaring twee oordelen: één over de getrouwheid en één over de rechtmatig-
heid. Voor decentrale overheden is dit vastgelegd in de Provinciewet, de Gemeentewet en de Waterschapswet. Opdracht-
gever van de accountant zijn respectievelijk de gemeenteraad (artikel 213 Gemeentewet), de provinciale staten (artikel 
217 Provinciewet) en het algemeen bestuur (artikel 109 Waterschapswet). 
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Genoemde wetten vermelden ook de eisen waaraan de controleverklaring en het verslag van bevindingen (ook wel 
accountantsverslag genoemd) moeten voldoen. Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) werkt 
deze eisen verder uit. Volgens Bado moet de accountant een oordeel geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid 
van de jaarrekening van de decentrale overheid.

Het Bado geeft onder andere een beschrijving van de te hanteren maximale materialiteitsgrenzen voor de 
verklaring bij de jaarrekening, de strekking van deze verklaring en het uit te brengen verslag van bevindingen.

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015524/2013-12-25
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2 | Welke regels zijn 
 van toepassing?

Voor de jaarrekening van decentrale overheden zijn twee soorten wet- en regelgeving relevant. Regels voor het 
opstellen van de jaarrekening (het verslaggevingskader) en regels voor de controle van deze jaarrekening door 
de accountant (het controlekader). Hieronder valt ook de controle van rechtmatigheid.

Verslaggevingskader

Het verslaggevingskader voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen ligt vast in de Provinciewet en de 
Gemeentewet. Deze schrijven voor dat provincies respectievelijk gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarreke-
ning en jaarverslag maken. Dit is concreet uitgewerkt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV). Het verslaggevingskader voor waterschappen ligt vast in de Waterschapswet. Deze schrijft voor dat waterschappen 
een begroting, meerjarenraming, jaarrekening maken. Dit is concreet uitgewerkt in het Waterschapsbesluit.

De Commissie BBV ziet toe op de uitvoering van het BBV en het Waterschapsbesluit. In de jaarlijkse Kadernota Rechtma-
tigheid geeft de commissie haar visie over de controle van de rechtmatigheid. De meest recente versie betreft verslagjaar 
2015. In de kadernota worden oplossingen geboden voor belangrijke vraagstukken uit de praktijk. Dit betreft met name de 
invulling van het begrip rechtmatigheid en de uitwerking van de controle door de accountant.

Rechtmatigheid

De Kadernota Rechtmatigheid maakt onderscheid tussen het juridische begrip rechtmatigheid en rechtmatigheid in het 
kader van de accountantscontrole. Het juridische begrip heeft betrekking op alle geldende wetten en regels. Dit betreft 
zowel externe regelgeving (buiten de invloedssfeer van de decentrale overheid), als regelgeving die door de decentrale 
overheid zelf is opgesteld (zoals verordeningen of besluiten van een gemeenteraad). Rechtmatigheid in juridische zin is 
het handelen in overeenstemming met de relevante bepalingen van alle geldende wetten en regels. 

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole is minder omvattend. Het accent ligt hierbij op de financiële 
beheershandelingen, op de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties. Regels voor handelingen 
en beslissingen van niet-financiële aard vallen hier in principe buiten. Voor dit rechtmatigheidsbegrip wordt het begrip 
financiële rechtmatigheid gebruikt: alle handelingen en beslissingen met een financieel effect op de jaarrekening.

http://www.commissiebbv.nl
http://www.commissiebbv.nl/rechtmatigheid/kadernota/
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Controlekader

Het controlekader geeft aan hoe de accountant de controle op de jaarrekening moet uitvoeren. Hierbij fungeert het 
hierboven genoemde verslaggevingskader als normenkader, als toetssteen bij de controle. Accountants hebben bij de 
controle van de jaarrekening te maken met wet- en regelgeving van de overheid en met verordeningen van hun beroeps-
organisatie, de NBA. Zo is de controle van decentrale overheden een wettelijke controle, zoals bedoeld in de Wet en het 
Besluit toezicht accountantsorganisaties (Wta en Bta). De accountant heeft voor het uitvoeren van zulke controles een 
vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Verder is het Bado al genoemd als voorbeeld van specifieke 
regelgeving voor de controle van de jaarrekening. 

Vanuit de NBA zijn voor de jaarrekeningcontrole vooral relevant de Nadere Voorschriften Controle- en overige Standaar-
den (NV COS), die ook gelden voor de publieke sector. Deze Standaarden geven onder andere aan hoe de accountant een 
controle moet inrichten, uitvoeren en documenteren. Ook zijn er Standaarden voor de strekking van de controleverklaring, 
specifiek Standaard 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten en Standaard 705 
Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

https://www.nba.nl/HRAweb/HRA1/201503/index.html


9Controleverklaringen verklaard

3 | Welke soorten 
 verklaringen zijn er?

De accountant kan vier soorten controleverklaringen afgeven: een goedkeurende verklaring, een verklaring met 
beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring. Dit is afhankelijk van de soort 
situatie (de aard van de aangelegenheid) en de ernst daarvan (de gevolgen voor de jaarrekening).

Bepalende factoren

Bij de controle van de jaarrekening zijn twee mogelijke situaties denkbaar: 
• er sprake is van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening, of:
• de accountant is niet in staat om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen voor zijn oordeel over de  
 jaarrekening.

In het eerste geval spreken we over een afwijking (fout) in de jaarrekening, in het tweede geval van een onzekerheid in de 
controle. Afwijkingen zijn van materieel belang als ze de beslissingen van de gebruiker op basis van de jaarrekening kun-
nen beïnvloeden. Een onzekerheid in de jaarrekening hoeft niet per definitie tot een andere dan goedkeurende verklaring 
te leiden, mits deze adequaat is toegelicht in de jaarrekening. Zonodig zal de accountant in de verklaring nog een para-
graaf ter benadrukking van aangelegenheden opnemen, waarin hij de gebruikers van de jaarrekening extra wijst op deze 
toelichting.

Rechtmatigheidscriteria

Opgemerkt wordt dat door de accountant geconstateerde afwijkingen en onzekerheden in de jaarrekening zowel de 
getrouwheid als rechtmatigheid kunnen betreffen. Bij de decentrale overheden valt het rechtmatigheidscriterium uiteen 
in negen deelcriteria. Zes van deze criteria zijn rechtstreeks gekoppeld aan de criteria die gelden voor de getrouwheid van 
de jaarrekening:

• aanvaardbaarheidscriterium: de financiële beheershandeling past binnen de gestelde kaders. 
• adresseringscriterium: de betaling is gedaan aan de juiste persoon of organisatie.
• calculatiecriterium: de vastgestelde bedragen zijn juist vastgesteld en/of berekend.
• leveringscriterium: de geleverde goederen of diensten zijn juist.
• valuteringscriterium: het tijdstip van de betalingen en de verplichtingen is juist.
• volledigheidscriterium: alle te verantwoorden opbrengsten zijn verantwoord. 
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Bij decentrale overheden leidt een afwijking of onzekerheid over getrouwheid in die zes gevallen automatisch tot een 
afwijking of onzekerheid op het gebied van rechtmatigheid. Daarnaast gelden drie aanvullende rechtmatigheidscriteria.

• begrotingscriterium: de financiële beheershandeling past binnen de vastgestelde begroting. 
• voorwaardencriterium: de financiële beheershandeling voldoet aan de geldende regelgeving.
• M&O-beleid: het beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik is nagevolgd.

In het kader van het voorwaardencriterium worden ook wel de termen recht (volgens de geldende voorwaarden of afspra-
ken), hoogte (volgens de juiste prijs of tarief) en duur (binnen de gestelde termijn of tijdstip) gebruikt.

Invloed van de situatie

De ernst van de afwijking in de jaarrekening of de onzekerheid in de controle bepaalt welk oordeel de accountant over de 
jaarrekening moet geven. Hiervoor wordt de term van diepgaande invloed gebruikt. De accountant moet vaststellen of de 
gevolgen van de geconstateerde afwijking of onzekerheid van diepgaande invloed zijn op de jaarrekening. Dat is het geval als: 
• de gevolgen niet beperkt blijven tot specifieke elementen, rekeningen of posten in de jaarrekening.
• de gevolgen wel daartoe beperkt zijn, maar een substantieel (belangrijk) deel van de jaarrekening vertegenwoordigen  
 of dat zouden kunnen doen.
• de gevolgen betrekking hebben op toelichtingen die van fundamenteel (essentieel) belang zijn voor het begrip van de  
 gebruiker van de jaarrekening.

Soorten oordelen

Als de geconstateerde afwijkingen afzonderlijk of gezamenlijk van materieel belang zijn, maar niet van diepgaande in-
vloed, dan geeft de accountant een verklaring met beperking. Een verklaring met beperking geeft de accountant ook als 
sprake is van onzekerheden, waarvan de accountant heeft geconcludeerd dat ze van materieel belang zijn, maar niet van 
diepgaande invloed. Een verklaring met beperking kan dus in twee situaties worden afgegeven. Het is in feite een goed-
keurende verklaring met uitzondering van een onderdeel van de jaarrekening.

Als de geconstateerde afwijkingen afzonderlijk of gezamenlijk zowel van materieel belang zijn als van diepgaande invloed, 
dan geeft de accountant een afkeurende verklaring. Als sprake is van onzekerheden van materieel belang en diepgaande 
invloed, dan geeft de accountant een verklaring van oordeelonthouding.

Materialiteitstabel

Het Bado bevat een tabel waarin de criteria voor de vier soorten controleverklaringen zijn vastgelegd. De tabel geeft 
maximale percentages, die gangbaar zijn in de gehele publieke sector. Hiervoor wordt ook wel de term toleranties 
gebruikt. Het zijn de bovengrenzen voor de oordelen van de accountant. Deze zal op grond van zijn professionele 
oordeelsvorming (professional judgement) een eigen inschatting moeten maken. 

In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen in de jaarrekening en onzekerheden in de controle. Voor het 
bepalen of sprake is van diepgaande invloed worden vaste percentages gehanteerd. Deze percentages zijn gekoppeld 
aan de lasten in de jaarrekening. Dat wordt de omvangsbasis genoemd.

Volgens het Bado kunnen ook kwalitatieve (niet-financiële) afwijkingen en onzekerheden tot een andere dan goed-
keurende verklaring leiden. De criteria hiervoor zijn niet verder uitgewerkt, noch zijn hiervoor percentages opgenomen. 
De accountant zal dit zelf moeten inschatten op basis van zijn professionele oordeelsvorming.
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Materieel en 
van diepgaande invloed

Soort verklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding Afkeurend

 Effect van fouten    Niet materieel    Materieel maar   
 en onzekerheden       geen diep-
       gaande invloed

Fouten in de verantwoording 1%  > 1% en < 3% n.v.t.   3%

Onzekerheden in de controle 3% > 3% en < 10% 10% n.v.t.

  

Materieel en van 
diepgaande invloed

>

> >

>
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4 | Wat betekenen 
 deze verklaringen?

De accountant geeft in zijn verklaring bij de jaarrekening van decentrale overheden zowel een oordeel over 
rechtmatigheid als getrouwheid. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat in één verklaring twee verschillende 
oordelen staan, die niet per definitie gelijkluidend hoeven zijn.

Hieronder zijn de vier soorten controleverklaringen van de accountant nader uitgewerkt:

1.  Goedkeurende verklaring

De accountant is met een redelijke mate van zekerheid van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het 
vermogen per balansdatum en van het resultaat over het afgelopen jaar van de decentrale overheid. Tevens is hij van 
oordeel dat de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening rechtmatig tot stand zijn gekomen. Volgens het Bado 
betekent dit dat de fouten in de jaarrekening tezamen maximaal 1 procent bedragen en de onzekerheden in de controle 
tezamen maximaal 3 procent.

2.  Verklaring met beperking

De accountant keurt de jaarrekening goed, met uitzondering van een onderdeel daarvan. Er is sprake van een getrouw 
beeld en rechtmatige totstandkoming, maar dit geldt niet voor een bepaald onderdeel van de jaarrekening. Dit kan een of 
meer balansposten, resultaatposten of toelichtingen betreffen. De accountant werkt dit uit in een aparte paragraaf ter 
onderbouwing van zijn oordeel: ‘Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aange-
legenheid beschreven in de paragraaf “Onderbouwing van het oordeel met beperking” een getrouw beeld van’. 

Bij deze verklaring zijn twee situaties mogelijk: 
• Er is sprake van afwijkingen die van materieel belang zijn, maar niet van diepgaande invloed. Volgens het Bado 
 betekent dit dat de fouten in de jaarrekening tezamen tussen 1 en 3 procent liggen.
• De accountant kan niet voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen om een oordeel te geven. Hij weet   
 echter zeker dat de mogelijke gevolgen van niet ontdekte afwijkingen van materieel belang kunnen zijn, maar niet 
 van diepgaande invloed. Volgens het Bado betekent dit dat de onzekerheden in de controle tussen de 3 en 10 procent  
 liggen.
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3.  Verklaring van oordeelonthouding

De accountant kan de jaarrekening niet goed- of afkeuren. Hij kan niet voldoende en geschikte controle-informatie ver-
krijgen om een oordeel uit te spreken. Hij weet echter zeker dat de mogelijke gevolgen van de onzekerheden van materieel 
belang en van diepgaande invloed kunnen zijn, anders had hij een verklaring met beperking afgegeven. Volgens het Bado 
betekent dit dat de onzekerheden in de controle 10 procent of meer bedragen. Ook hier kan dit betrekking hebben op een 
of meer balansposten, resultaatposten of toelichtingen. De accountant werkt dit uit in een aparte paragraaf ter onder-
bouwing van het oordeel. De accountant moet in deze paragraaf alle zaken melden die leiden tot de oordeelonthouding. 
Alles wat de accountant hier niet heeft vermeld wordt daarmee impliciet door hem goedgekeurd. 

4.  Afkeurende verklaring

De accountant keurt de jaarrekening als geheel af, deze voldoet niet aan de gestelde eisen. Hij weet zeker dat de gecon-
stateerde afwijkingen van materieel belang en van diepgaande invloed op de jaarrekening zijn, anders had hij een verkla-
ring met beperking afgegeven. Volgens het Bado betekent dit dat de fouten in de jaarrekening 3 procent of meer bedragen. 
Ook hier kan dit betrekking hebben op een of meer balansposten, resultaatposten of toelichtingen. De accountant werkt 
dit uit in een aparte paragraaf in de verklaring ter onderbouwing van het oordeel. De accountant moet in deze paragraaf 
alle zaken melden die leiden tot de afkeuring. Alles wat de accountant hier niet heeft vermeld wordt daarmee impliciet 
door hem goedgekeurd.
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5 | Toelichtingen in 
 de controleverklaring

Naast een paragraaf ter onderbouwing van een niet-goedkeurend oordeel kan de accountant in zijn verklaring nadere 
toelichtingen opnemen. Deze toelichtingen doen als zodanig geen afbreuk aan de strekking van zijn oordeel. Dit is uit-
gewerkt in NBA Standaard 706 Paragrafen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden en paragrafen over overige 
aangelegenheden in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en in NBA-handreiking 1119 Nadere toelich-
tingen in de controleverklaring.

Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden

De accountant kan een paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden gebruiken om de aandacht van de gebruikers 
te vestigen op een of meer onderwerpen in de jaarrekening, die van fundamenteel belang zijn voor hun begrip van de 
jaarrekening. Dit kan bijvoorbeeld een onzekerheid of een belangrijk risico in de jaarrekening betreffen, zoals de  
onzekerheid over de uitkomst van een bijzondere rechtszaak of een nog op te leggen toezichtsmaatregel. Voorwaarde 
is dat de aangelegenheid in de jaarrekening is vermeld en/of toegelicht. De accountant kan hierover zelf geen nieuwe 
informatie geven, dat is de taak van de opsteller van de jaarrekening. Als sprake is van continuïteitsproblemen moet de 
accountant deze paragraaf verplicht opnemen.

Paragraaf inzake overige aangelegenheden

De accountant kan een paragraaf inzake overige aangelegenheden gebruiken om aandacht te vestigen op onderwerpen 
die niet in de jaarrekening staan, maar die relevant zijn voor het begrip van de uitgevoerde controle, de verantwoorde-
lijkheid van de accountant of de controleverklaring. Bijvoorbeeld bij een controleopdracht waarbij sprake is van een 
beperking in het gebruik en/of de verspreidingskring van de verklaring. Een paragraaf inzake overige aangelegenheden 
kan niet gebruikt worden om informatie te geven die eigenlijk in de jaarrekening thuishoort, of om het oordeel van de 
accountant aan te passen.

 

https://www.nba.nl/Documents/Tools Vaktechniek/NBA-handreikingen/1110-1119/NBA-handreiking_1119_Nadere_toelichting_in_de_controleverklaring_Vapril-16_(layout).pdf
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Colofon

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de NBA Werkgroep Decentrale overheden. Tegelijk 
met de brochure is de flyer Controleverklaringen verklaard - De strekking van de controleverklaring bij decentrale 
overheden uitgebracht. De flyer bevat een samenvatting van de brochure en is te vinden op www.nba.nl.
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