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BlablaOverheid

Over het kind en het
   badwater…

Op 11 december 2008 stuurde toenmalig staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties een brief naar de Tweede Kamer met het voorstel om artikel 213a uit de Gemeentewet te 

schrappen. In dezelfde brief stelt de staatssecretaris dat ‘de waarnemingen ten aanzien van de gemeenten alle in 

meer of mindere mate voor de provincies gelden’. Hiermee dreigt artikel 217a uit de Provinciewet hetzelfde lot te 

ondergaan, ook al is dit niet expliciet in de brief vermeld. Een verkeerd signaal.
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Als het voornemen om artikel 213a uit de Gemeentewet te 

schrappen inderdaad realiteit wordt, bestaat de kans dat de 

bedrijfsvoering van gemeenten en provincies ernstig onder druk 

komt te staan. De regelmatige toetsing van de kwaliteit van 

bedrijfsvoering en beleidsrealisatie is dan niet meer verplicht en 

zal daardoor – waar deze door geldgebrek of politieke onwil nu 

vaak toch al onder druk staat – in veel gemeenten waarschijnlijk 

verdwijnen. 

Het voornemen wekt dus verbazing en onzekerheid. Er zijn geen 

inhoudelijke redenen te noemen waarom de functie die 213a 

binnen gemeenten heeft, zou moeten worden opgeofferd aan 

mogelijk andere doelen. Wel zijn argumenten te noemen die juist 

pleiten vóór de instandhouding van het feedbackmechanisme dat 

213a heet.

Horizontaal toezicht

Het voornemen om afscheid te nemen van artikel 213a staat 

haaks op het concept van horizontaal toezicht en de daaruit 

voortvloeiende nieuwe interbestuurlijke verhoudingen.1 Het 

concept van horizontaal toezicht hangt nauw samen met de 

doelstelling om de zo gewenste deregulering nu écht door te 

zetten. De wijze waarop de Rijksoverheid toezicht uitoefent op 

de lagere overheden leidt daarmee tot nieuwe interbestuurlijke 

verhoudingen waarbij de kwaliteit van het horizontaal toezicht 

en daarmee de interne beheersing bij de betreffende gemeente 

of provincie zullen verbeteren. Door het schrappen van artikel 

213a, dat juist voor interne beheersingsdoeleinden is ontwikkeld, 

Artikel 213a

1.  Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid 

en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De 

raad stelt bij verordening regels hierover.

2.  Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de 

resultaten van de onderzoeken.

3.  Het college stelt de Rekenkamer of, indien geen Rekenkamer is 

ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig 

op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt 

haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als 

bedoeld in het tweede lid.



AUDITmagazine nummer 4  december  2010 41

Overheid
stagneert deze ontwikkeling en mogelijk wordt deze zelfs teniet 

gedaan. Artikel 213a is juist een vorm van intern toezicht die 

heel goed past bij de dereguleringsinspanningen van het Kabinet 

Balkenende. Immers, wanneer een gemeente zelf intern een 

kritische ‘spiegel’ hanteert, zal dit zeker bijdragen tot een meer 

integere bedrijfsvoering.

Een tweede argument om artikel 213a te koesteren is dat de 

dereguleringsinspanningen van het Rijk een grotere vrijheid van 

handelen voor gemeenten tot gevolg heeft. Dat impliceert onder 

meer een integere uitvoering van het takenpakket van gemeen-

ten, wat een daarbij passende verdere ontwikkeling van interne 

controle en (horizontaal) toezicht veronderstelt. En juist daarin 

ligt de belangrijke betekenis van het collegeonderzoek ex art. 

213a GW. 

Waarom stelt de centrale overheid het streven naar horizontaal 

toezicht in het maatschappelijk verkeer buiten 

werking als het om de eigen gelederen gaat? 

Artikel 213a is ontworpen als een instrument 

voor interne beheersing voor het dagelijks bestuur 

van een gemeente – het College –, niet als een 

verantwoordingsinstrument. Dat blijkt ook uit de 

modelverordening van de VNG.2 Daaruit valt op 

te maken dat de VNG artikel 213a beschouwt als 

een instrument voor zelfonderzoek. Dat houdt in 

dat onderzoeken die in het kader van 213a worden 

uitgevoerd, in beginsel bedoeld zijn voor de 

‘gemeentelijke bedrijfsvoering’ onder verantwoor-

delijkheid van het College. De rapporten kunnen 

overigens wel worden gebruikt als basis voor de 

verantwoording naar de gemeenteraad, zowel wat 

betreft de kwaliteit van de bedrijfsvoering als de 

mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn geëf-

fectueerd. De raad zal controle willen uitoefenen 

op de hoofdlijnen van realisatie van het gemeente-

lijke beleid. De raad hoeft dus niet op detailniveau 

geïnformeerd te worden.

Een onderzoek in het kader 213a betreft vaak een 

of meer specifieke aspecten van de bedrijfsvoe-

ring. Vanuit de optiek van de raad is dit doorgaans 

een mineure aangelegenheid. Het uitgangspunt 

moet zijn dat de raad kan steunen op het systeem 

van interne beheersing (lees: integere bedrijfsvoe-

ring). Een intern verbeterinstrument als 213a mag 

zeker niet gebruikt worden als (politiek) verant-

woordingsinstrument aan de raad. Als dat wel 

zou gebeuren, kan dit waardevolle instrument aan 

betekenis inboeten.

Vergelijking met het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven staat het onderwerp ‘behoorlijk bestuur’ al 

geruime tijd in de belangstelling van zo ongeveer alle betrok-

kenen in het zogenoemde maatschappelijk verkeer. De principes 

van behoorlijk bestuur zijn vastgelegd in de Code Tabaksblat. In 

deze code is expliciet opgenomen dat een onderneming in begin-

sel dient te beschikken over een interne auditfunctie (IAF). In 

het licht van het uitgangspunt ‘pas toe of leg uit’ dient een onder-

neming die niet over een IAF beschikt, jaarlijks beargumenteerd 

aan te geven waarom men geen gebruikmaakt van dit instru-

ment. Hiermee wordt onderstreept dat deze vorm van intern 

toezicht een essentieel onderdeel is van behoorlijk vennootschap-

pelijk bestuur; een onderdeel van de noodzakelijke ‘checks and 

balances’ om de onderneming in het gareel te houden. 

Laat de politiek zich om de tuin leiden? En zullen daarmee de 

pogingen om de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen decen-

trale overheden te verbeteren voortijdig stranden? Het ministerie 

van Financiën deed in 2008 onderzoek3 naar de rol en taak van 

de IAF in het bedrijfsleven. Uit dit onderzoek is onder andere 

gebleken dat de IAF door de hoogste leiding van het bedrijf, de 

raad van bestuur, wordt gezien als een onafhankelijke verschaf-

fer van aanvullend inzicht en zekerheid over de mate waarin 

de onderneming in control is. In het bedrijfsleven bestaat een 

IAF doorgaans uit een multidisciplinair team. Men beschouwt 

het werk van de IAF als een ‘interne spiegel’ met een nuttige 

feedbackfunctie om de hiaten in de interne beheersing van de 

bedrijfsvoering op te sporen en te verbeteren. 

Een recente enquête onder overheidsauditors4 leert dat 213a 

een vergelijkbare rol en taak heeft als de IAF in het bedrijfsle-

ven. Deze auditors stellen positieve ervaringen te hebben met 

het toepassen van het instrument van 213a-onderzoeken. Het 
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voornemen om 213a af te schaffen is dus precies het verkeerde 

signaal. Het is contrair met de recente inzichten op het gebied 

van behoorlijk bestuur. 

Evaluatie

Het is goed gebruik in Nederland om een wet te evalueren nadat 

er in de praktijk de eerste ervaringen mee zijn opgedaan. Artikel 

213a van de Gemeentewet is na de invoering niet geëvalueerd. In 

2008 heeft een adviesbureau wel een quick scan uitgevoerd naar 

het dualisme. Het verschenen rapport5 bij de uitgevoerde quick 

scan is geheel ontoereikend voor de evaluatie van dat collegeon-

derzoek. Daar was dit onderzoek ook niet voor bedoeld. Maar 

op basis van de inhoud van dit rapport kunnen geen conclusies 

worden getrokken over de effectiviteit van 213a, met zulke ver-

strekkende gevolgen voor het functioneren van het duale stelsel. 

Het heeft er echter alle schijn van dat juist dit onderzoek wordt 

gebruikt om 213a af te schaffen.

Overigens is ook de context waarin artikel 213a in dit rap-

port wordt genoemd, niet correct. Het artikel wordt direct 

gerelateerd aan een zogenoemde beleidsevaluatieverordening. 

Beleidsevaluatie is echter niet identiek aan het onderzoek van 

het college van B&W naar het eigen functioneren en dat van het 

ambtelijk apparaat. B&W voeren primair het beleid uit dat de 

raad heeft vastgesteld. Het zelfonderzoek van B&W ex artikel 

213a Gemeentewet is echter gericht op het verbeteren van het 

eigen functioneren, inclusief de wijze waarop de beleidsrealisatie 

plaats vindt. Deze misvatting over artikel 213a illustreert eens 

te meer de zwakte van ‘de staat van het dualisme’ als basis voor 

conclusies over de werking van artikel 213a.

Deregulering vereist 213a

De centrale overheid streeft er om diverse redenen naar steeds 

meer taken te delegeren aan gemeenten. De staatssecretaris kan 

die taken ‘over de muur gooien’ en ‘zien wat er van komt’ of 

de staatssecretaris kan die taken zorgvuldig overdragen en de 

gemeenten in staat stellen deze degelijk en zorgvuldig uit te voe-

ren. In het laatste geval moeten bevoegdheden, middelen, instru-

menten en dergelijke op gemeentelijk niveau worden aangepast. 

Niet in de laatste plaats geldt dit ook voor de bedrijfsvoering 

van gemeenten. Om deregulering te faciliteren is een goede en 

integere bedrijfsvoering een belangrijke, zo niet de belangrijk-

ste, randvoorwaarde. Juist artikel 213a helpt de gemeenten om 

zelf regelmatig intern onderzoek uit te voeren en verbeteringen 

te bewerkstelligen, ook op het gebied van de bedrijfsvoering. 

213a is een onmisbaar zelfreinigend- en verbeterinstrument voor 

gemeenten om in de toekomst blijvend opgewassen te zijn tegen 

de steeds grotere inspanningen die van hen worden verwacht. 

Met hulp van dat zelfonderzoek is het immers ook mogelijk 

om de risico’s in het huidige functioneren met het oog op de 

toekomst regelmatig te onderzoeken. Tijdig bijsturen wordt dan 

mogelijk.  

Met het schrappen van het collegeonderzoek (213a) laadt de 

staatssecretaris de verdenking op zich dat (BZK-)begrippen 

als deregulering en horizontaal toezicht door haar niet serieus 

worden genomen.

Voor ‘de gemeenteraad’ kan ook gelezen worden ‘de Provinciale Staten’. Voor 

‘College B&W’ kan ook gelezen worden ‘College van Gedeputeerde Staten’.
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