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Collegebesluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad via bijgaande actieve info te 
informeren over de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen. 
 

Toelichting/achtergrond 

Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 zijn tijdens verschillende raadsbijeenkomsten vragen 
gesteld over de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. Deze actieve info is bedoeld als 
nadere toelichting op dit specifieke onderdeel. 
 
De accountant geeft in opdracht van de gemeenteraad bij de jaarrekening elk jaar een verklaring af 
over de getrouwheid van de lasten en baten in jaarrekening en de rechtmatigheid van de lasten en 
baten in de jaarrekening. De getrouwheid gaat over de juistheid van de cijfers: geven deze een 
goed beeld van de werkelijkheid? De rechtmatigheid gaat over of de lasten en baten in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn gedaan. 
 
Deloitte Accountants zal tot en met de jaarrekening 2022 de controleverklaring over zowel de 
getrouwheid als de rechtmatigheid afgeven. Dit jaar zal een aanbestedingstraject worden gestart 
om voor de jaren 2023 en verder een extern accountant te contracteren. Daarnaast ligt er een 
wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om vanaf boekjaar 2023 het college over de rechtmatigheid te 
laten rapporteren in plaats van de extern accountant. De extern accountant toetst dan alleen de 
wijze waarop het college tot haar conclusies is gekomen en of de uitkomst een juist beeld geeft. 
 
Wat is rechtmatigheid? 
Rechtmatigheid gaat om het oordeel of de baten en lasten zoals deze in de jaarrekening zijn 
opgenomen tot stand zijn gekomen volgens de wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie. De 
wet- en regelgeving betreft dan: 

- Europese regelgeving (Europese richtlijnen); 
- landelijke regelgeving (wetten); 
- regels vanuit de gemeenteraad. 

 
Als de geraamde kosten van in te kopen werk/levering/dienst boven een bepaald bedrag komt, dan 
dient dit Europees te worden aanbesteed. Om de interne markt te bevorderen, transparant te zijn 
en eerlijke concurrentie te stimuleren moeten deze opdrachten worden gepubliceerd op een 
internationaal toegankelijk platform Tenderned zodat alle Europese aanbieders de mogelijkheid 
hebben om in te schrijven. Eerlijke concurrentie betekent ook dat de gemeente de ene marktpartij 
niet mag bevoordelen ten opzichte van andere partijen, in dat geval kan er sprake zijn van 
ongeoorloofde staatssteun.  



 

 
Er zijn verschillende drempelbedragen die elke twee jaar kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld 
op basis van inflatiecijfers. Per 1 januari 2022 zijn de drempelbedragen als volgt (exclusief BTW): 
 
Werken:  € 5.382.000,- 
Concessies voor werken en diensten: € 5.382.000,- 
Leveringen en diensten:  €  215.000,- 
Sociale en andere specifieke diensten: € 750.000,-. 
 
Elke inkoop heeft een aparte code en er zijn uitzonderingen voor specifieke gevallen, maar de 
hierboven aangegeven categorieën betreffen de hoofdlijn. Bij werken gaat het om bijvoorbeeld om 
bruggen, sluizen, kades en gemeentelijke gebouwen. Bij concessies voor werken en diensten gaat 
het bijvoorbeeld om de aanbesteding van reclame uitingen (de reclameborden in onze gemeente) 
en dergelijke. Bij leveringen en diensten gaat het bijvoorbeeld om materieel, materialen, 
schoonmaak, postbezorging en de inhuur van personeel. De inkoop van zorg zoals huishoudelijke 
hulp, begeleiding, jeugdzorg en participatie valt onder Sociale en andere specifieke diensten. 
 
Bij de landelijke regelgeving gaat het om wetten en regels die het rijk heeft opgelegd aan onze 
gemeente. Dat betreft bijvoorbeeld de Gemeentewet, de Participatiewet en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Ook in deze wetten staan voorwaarden die de gemeente in de 
uitvoering van haar taken moet opvolgen. Als de gemeente die strikt naleeft, dan handelt zij 
rechtmatig. 
 
Bij regels vanuit de gemeenteraad gaat het vaak om verordeningen die de gemeenteraad heeft 
vastgesteld. Dat zijn bijvoorbeeld de belastingverordeningen waarin de voorwaarden en de tarieven 
zijn vastgelegd. Om de baten rechtmatig te kunnen innen, moeten deze regels in de uitvoering 
worden nageleefd. Een ander voorbeeld is de subsidieverordening, waarin de gemeenteraad op 
hoofdlijnen heeft bepaald onder welke condities subsidies worden verstrekt. 
 
De toets op de rechtmatigheid 
In twee gemeentelijke verordeningen heeft de gemeenteraad vastgelegd hoe de beheersing van de 
gemeentelijke financiën plaatsvindt. In de financiële beheersverordening is onder andere vastgelegd 
hoe de planning en control is georganiseerd en hoe de organisatie zelf controleert of rechtmatig 
wordt gehandeld (de zogenaamde interne controle). In de verordening op de accountantscontrole 
heeft de gemeenteraad vastgelegd hoe de extern accountant haar controle verricht en onder welke 
voorwaarden.  
 
De interne controle vindt plaats door een compact onafhankelijk team binnen de gemeente, team 
Concerncontrol. Zij doen de voorbereidende werkzaamheden voordat de extern accountant haar 
controle uitvoert. In de auditcommissie deelt de concerncontroller ook de zaken die zijn opgevallen 
bij de interne controle. Vervolgens gaat de extern accountant aan de slag met de bevindingen van 
Concerncontrol om onder andere op basis daarvan een definitief oordeel te vellen. Dat oordeel 
wordt vastgelegd in het jaarlijks accountantsverslag dat samen met de jaarrekening aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden. 
 
In het oordeel van de extern accountant over de rechtmatigheid gaat het bij veel gemeenten over 
de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen. Sinds de start van onze gemeente is dit ook bij 
ons een terugkerend aandachtspunt. Als uit de controle blijkt dat een inkoop gedaan is zonder dat 
Europees is aanbesteed, terwijl dat wel had gemoeten, dan wordt het bedrag dat met deze inkoop 
is gemoeid als ‘onrechtmatigheidsfout’ aangemerkt. Het totaal aan fouten mag de normen (de 
wettelijke normen en de normen van de gemeenteraad) niet overschrijden, anders zal het oordeel 
van de extern accountant over de rechtmatigheid niet goedkeurend luiden, maar ‘een verklaring 
met beperking’ opleveren, of indien het totaal aan fouten nog hoger is kan het oordeel zelfs 
afkeurend zijn. 
 



 

Er kan ook sprake zijn van ‘onzekerheden’, dat zijn zaken waar dossiers bijvoorbeeld niet compleet 
zijn of bepaalde informatie niet kan worden opgeleverd tijdens de controle. Ook voor die 
onzekerheden gelden maximale normen voor het afgeven van een goedkeurende verklaring. 
 
Wat zijn de gevolgen van rechtmatigheidsfouten? 
Als er sprake is van een niet-goedkeurende verklaring bij de jaarrekening kan onze toezichthouder, 
de provincie Fryslân, vragen om verbeteringen om te zorgen dat op de langere termijn het oordeel 
van de accountant verbetert. Een niet-goedkeurende verklaring is niet goed voor het imago van de 
gemeente, maar kan ook financiële gevolgen hebben. Een aantal jaren terug was er bij onze 
gemeente sprake van fouten en onzekerheden in de uitvoering van de Participatiewet. Daarop heeft 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit genomen om additionele middelen 
voor het verzorgen van bijstand voor onze inwoners, destijds niet uit te keren. Er zijn daarop 
succesvol verbeteringen in het proces doorgevoerd om deze fouten en onzekerheden structureel te 
herstellen. 
 
Onrechtmatige inkopen kunnen leiden tot: 

- financiële risico’s 
- klachten van leveranciers die zich benadeeld voelen; 
- rechtszaken van leveranciers. 

 
Dat eerste risico kan optreden als er bijvoorbeeld subsidies zijn verstrekt, waarbij als voorwaarde is 
gesteld dat de gemeente moet voldoen aan wet- en regelgeving. Onrechtmatige inkopen kunnen dan 
leiden tot korten of intrekken van de subsidie. Daarnaast kan er bij niet-Europees aanbestede 
concessies sprake zijn van staatssteun. Staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van 
financiële steun aan ondernemingen door overheden. De Europese Unie wil gelijke 
concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt en heeft daarom 
staatssteunregels opgesteld om eventuele steun door overheden in goede banen te leiden. Als de 
gemeente ongeoorloofde staatssteun heeft verstrekt door bijvoorbeeld concessies niet aan te 
besteden, dan kan er een forse boete worden opgelegd.  
Klachten en rechtszaken werden ook als risico benoemd door Deloitte accountants tijdens de 
informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Deze zijn inderdaad een reële mogelijkheid. Daarbij 
moet worden aangetekend dat onze gemeente sinds 2011 geen klachten heeft gekregen over onze 
inkoopwijze en er geen rechtszaken of boetes zijn geweest naar aanleiding van onze inkoop of 
aanbestedingen. Ook bij onze rechtsvoorgangers zijn geen zaken bekend.  
 
De huidige situatie 
De rechtmatigheidsfouten bij het naleven van Europese aanbestedingsregels daalden in aantal de 
afgelopen jaren. In 2021 zijn deze echter weer gestegen. Dit komt voornamelijk door verlenging van 
inhuurcontracten, waardoor de grensbedragen zijn overschreden.  
 
Dat het probleem bij Europese aanbestedingen vooral in de leveringen en diensten zit, komt ook 
omdat de drempelbedragen daar lager zijn. Daarnaast gaat het niet om een eenmalig 
drempelbedrag van € 215.000,- maar om de waarde gedurende de looptijd. Wanneer er geen 
duidelijke looptijd is, moet worden uitgegaan van een looptijd van 48 maanden. Dat betekent dat 
een inkoop met een jaarlijkse omvang van € 53.750,- al onrechtmatig kan zijn. Ook kunnen er 
onrechtmatigheden optreden wanneer een juist aanbestede inkoop op een later moment wordt 
verlengd. Wanneer de verlenging plaatsvindt zonder dat er een contactmoment met de markt heeft 
plaatsgevonden, moet de waarde van de verlenging worden opgeteld bij de oorspronkelijke inkoop. 
In dat geval kan het zijn dat alsnog de drempelbedragen worden overschreden. Ook dat geeft 
onrechtmatigheden. Dit maakt het complex om alles juist aan te besteden, omdat het dus ook om 
relatief kleine bedragen kan gaan. 
Er is de afgelopen jaren sprake van krapte op de arbeidsmarkt en van veel nieuwe opgaven voor 
onze gemeente. Diverse contracten van capabel ingehuurd personeel is daarom verlengd, waarbij 
doelmatigheid een belangrijke rol speelt bij dergelijke beslissingen vanuit het management. Door 
deze verlengingen wordt dan uiteindelijk het drempelbedrag overschreden. Het komt ook voor dat 



 

er maar één of enkele leveranciers zijn (zoals bijvoorbeeld voor Microsoft licenties), waardoor een 
Europese aanbestedingsprocedure in feite geheel overbodig is. 
Daarnaast is er ook sprake van fouten doordat de prijzen zijn gestegen en wij als gemeente meer 
inkopen, waardoor eerder dan verwacht drempelbedragen worden overschreden. Een laatste 
categorie betreft fouten uit het verleden welke doorwerken in het afgelopen boekjaar. 
 
Er is een plan van aanpak opgesteld om het aantal fouten terug te dringen. Daarbij is de 
verwachting dat het aantal fouten wordt gereduceerd. Onderdeel hiervan is dat rechtmatig inkopen 
periodiek op de agenda komt te staan van het management zodat er tijdig gesignaleerd en 
bijgestuurd kan worden. Het hebben van een aanbestedingskalender en het verkrijgen van een 
scherper zicht op de voorbereidingstijd en uitvoeringstijd van een aanbesteding is ook wezenlijk. 
 
Er is met de gemeenteraad destijds afgesproken dat in de bestuursrapportages periodiek wordt 
gerapporteerd over de verwachte onrechtmatigheden ten gevolge van inkoop en aanbestedingen die 
niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving. In de eerstvolgende bestuursrapportage die in 
september a.s. in de gemeenteraad wordt behandeld zal de laatste tussenstand van de interne 
controle op het gebied van het naleven van Europese aanbestedingsregels worden opgenomen en 
voor zover mogelijk ook een prognose worden gegeven over het gehele boekjaar 2022. 
 
Voor het boekjaar 2022 wordt voorlopig op basis van de huidige gegevens minimaal € 1,4 miljoen 
aan onrechtmatige inkopen verwacht: 
-           Inhuur ruimtelijke ordening, Wabo en omgevingswet € 680.000,- 
-           Inhuur taxateurs € 165.000,- 
-           Parkeerautomaten € 72.000,- 
-           Schoonmaak € 390.000,- 
-           Inkoop teelaarde € 88.000,- 
-           Veegborstels € 90.000,-. 
 
Bij de laatste drie onderdelen wordt concreet gewerkt aan een Europees inkooptraject, zo is 
bijvoorbeeld de planning dat in het derde kwartaal de aanbesteding voor de veegborstels op 
Tenderned wordt geplaatst. 
 
De inkopen als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn in deze tussenstand niet 
opgenomen, deze zijn echter wel een risico voor wat betreft Europese regelgeving. Er zijn inmiddels 
diverse voorbereidingen voor Europese aanbestedingstrajecten opgestart, op het vlak van 
accommodaties, beveiliging, catering en schoonmaak.  
Het is niet uit te sluiten dat bepaalde uitgaven, die al zijn gedaan in de eerste fase van deze 
crisisopvang, als onrechtmatig moeten worden beschouwd. Dit is met name gerelateerd aan de 
vraag hoe lang overeenkomsten - die onderhands op basis van dwingende spoed zijn afgesloten - 
mogen duren. Niet langer dan noodzakelijk, maar de regelgeving schrijft geen termijnen voor. Per 
overeenkomst zal waarschijnlijk moeten worden bepaald wat een redelijke looptijd is, hierbij alle 
omstandigheden in acht nemend. 
 

Bijlage(n) 

geen 
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