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Rechtmatigheids

Café



Agenda
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• Inleiding

• Actueel beeld 

• Rechtmatigheidsverklaring & risicomanagement

• Aanpak 



Samenwerking
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Het strategisch doel: het beschikbaar stellen van een actuele 

rechtmatigheids-kennisdatabase aan de publieke sector. Hiermee stellen 

we de opdrachtgevers in staat om op een efficiënte manier rechtmatig te 

handelen. Door de handen ineen te slaan is binnenkort -op dit terrein- de 

meest moderne tooling voor data-analyse beschikbaar.



Inrichting rechtmatigheids-

verantwoording
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• Management ‘bewustzijn’

• Beheersingskaders (kwalitatieve interne organisatie)

• Beleidsvertaling

• Inrichting interne controle

• Agendasetting ambtelijke organisatie, college en raad



Onderbouwing van de 

verantwoording 

• interne controles

• Bevindingen nav gesprekken management

• Bewuste keuzes om af te wijken van wet-regelgeving

• Fraude signalen

• Data analyses



Uitkomsten interne controles
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• Interne control

• Begrotingscriterium; overschrijding mits raad niet (formeel) 

geïnformeerd

• Voorwaarden criterium

• Subsidie; recht, hoogte en duur

• Inkoop; Aanbestedingsrichtlijn 

• M&O; proces controles/ fraudesignalen (frauderisicoanalyse) 

•Inventarisatie financiële stromen / processen 

•Kwaliteit- en risicobeoordeling interne processen en IT 

systemen (control framework per proces, inclusief uitkomsten) 

•Controlemix; o.b.v. risico’s;  lijncontroles, testen, 

steekproeven

•Opstellen controleplan; welke processen, 

risicoprofiel en verdieping

•Dossiervorming; audit-trail
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Hoe sterk is de tweede lijn? 
• Expertise
• Ondersteuning 
• Monitoring
• Kritische blik



Manager/afdeling
Proces 

Proces en verbeterd en beschreven (incl. risicoanalyse)

Uitgangspunt rechtmatigheid, aandacht voor andere 

verbeteringen

Dossier

Dossier opgebouwd, audit uitgevoerd

Aandacht voor automatisering

Verantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording opgesteld en aangeleverd voor 

besluitvorming



Inrichting VIC
• Plan
• Uitvoering werkzaamheden
• Dossiervorming
• Evaluatie van bevindingen
• Rapportage



Rechtmatigheids-
verantwoording



Kennis delen? 

Ismael el Barzouhi

Directeur Van berkel Professionals

06-17408966

Robert ‘t Hart

Naris GRC 

06 43 25 97 86



Volwassenheid 3LM
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Onvoldoende

Matig 

Voldoende  

Ruim voldoende  

Goed 

Waar zie je meeste 

verbeterpotentieel 

en hoe ga je dat 

doen? 


