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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG modelverordeningen 212 (de financiële 

verordening), 213 (de controleverordening) en 213a (de verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid). De aanpassingen volgen mede uit de Wet versterking decentrale rekenkamers. 

Het wetsvoorstel is op 27 september jl. aangenomen door de Eerste Kamer.  

 

U kunt de wijzigingen pas doorvoeren als het wetsvoorstel in werking treedt, de datum daarvoor 

moet nog worden bekendgemaakt met een Koninklijk Besluit.  

 

De Wet versterking decentrale rekenkamers heeft ook gevolgen voor de modelverordening op de 

lokale rekenkamer. De nieuwe of aangepaste modelverordening hiervoor volgt op een later 

moment.  

 

Nieuwe modelverordeningen 

De modelverordeningen zijn zodanig verschillend ten opzichte van de voorgaande 

modelverordeningen dat we spreken van nieuwe modelverordeningen. De wijzigingen betreffen in 

ieder geval: 

• De Wet versterking decentrale rekenkamers: invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording; 

• Commissie BBV adviezen; 

• Actualisatie van de schrijfstijl en opmaak.  

 

Bijlagen 

Deze ledenbrief bevat zes bijlagen: 

• Bijlage 1 - Modelverordening 212 

• Bijlage 2 - Modelverordening 213 
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• Bijlage 3 - Modelverordening 213a 

• Bijlage 4 - Implementatiehandleiding modelverordening 212 

• Bijlage 5 - Implementatiehandleiding modelverordening 213 

• Bijlage 6 - Implementatiehandleiding modelverordening 213a 

 

Meer informatie 

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn ook te 

raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (KDER): www.decentraleregelgeving.nl. De 

VNG-modelverordeningen (zonder de toelichtingen) staan ook in Modellen Decentrale Regelgeving 

(MDR): https://puc.overheid.nl/mdr/.  

 

Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het informatiecentrum van de VNG (070-373 83 

93 of e-mail: info@vng.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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