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Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief; 

gelet op de bepalingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Gemeentewet en de 
Algemene wet bestuursrecht; 

B E S L U I T: 

vast te stellen de verordening “Financiële beheersverordening 2022” 

De verordening regelt de uitgangspunten voor het financiële beleid, en ook voor het financiële 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. De verordening waarborgt dat aan de 
eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

Wettelijke grondslagen of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: 
1. Wet Gemeenschappelijke Regelingen
2. Gemeentewet, artikel 212
3. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Utrechts Archief 
van 6 december 2021. 

De directeur van Het Utrechts Archief, De voorzitter van Het Utrechts Archief, 

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper mw. mr. A.P.H. Klein 
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
Artikel 1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 

1. Administratie: 
Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten 
behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de 
organisatie van Het Utrechts Archief en ten behoeve van de verantwoording die daarover 
moet worden afgelegd. 
 

2. Financiële administratie: 
Het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van 
mutaties over de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van Het Utrechts 
Archief om tot een goed inzicht te komen in: 

a. de financiële positie; 
b. het financiële beheer; 
c. de uitvoering van de begroting; 
d. het afwikkelen van vorderingen en schulden; 
e. alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. 

 
3. Administratieve organisatie: 

Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in 
stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging 
ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.  

 
4. Financieel Beheer: 

Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen 
van rechten van Het Utrechts Archief 
 

5. Rechtmatigheid: 
Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke 
vorderingen, besluiten van het Algemeen Bestuur- en Managementteambesluiten. 
 

6. Doelmatigheid: 
De mate waarin Het Utrechts Archief er in slaagt om met een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen het gewenste resultaat te bereiken. 
 

7. Doeltreffendheid: 
De mate waarin Het Utrechts archief er in slaagt het resultaat te bereiken zoals vooraf met 
het vastgestelde beleid werd beoogd. 
 

8. Overheidsbedrijf: 
Onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een 
personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke 
rechtspersoon, al dan niet tezamen met één of andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in 
staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een 
personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt; 
 

9. BBV: 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 
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10. 1e bestuursrapportage 
Met de 1e bestuursrapportage informeert de Directeur van Het Utrechts Archief (HUA) met 
ondersteuning van het Managementteam van HUA het Algemeen Bestuur tussentijds over de 
realisatie en uitvoering (beleids- en cijfermatig) van de Programmabegroting over de eerste 4 
maanden van het kalenderjaar. 
Ook wordt in deze rapportage het kader aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor het 
volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. 
 

11.  2e bestuursrapportage 
 Met de Najaarsnota informeert de Directeur van Het Utrechts Archief (HUA) met 
ondersteuning van het Managementteam van HUA het Algemeen Bestuur tussentijds over de 
realisatie en uitvoering (beleids- en cijfermatig) van de Programmabegroting over de eerste 9 
maanden van het kalenderjaar. 
 

12. Kadernota 
In deze nota wordt het kader aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor eventuele 
aanpassingen in het huidige begrotingsjaar en voor het opgestelde volgende begrotingsjaar 
en de drie daarop volgende jaren. 
 

13. Meerjarenbeleidsplan 
In deze nota wordt de doelstellingen voor het beleid voor 4 jaren uitgewerkt.  
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Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording 
Artikel 2. Begrotingsindeling 
 

1. Het Utrechts Archief hanteert 1 programma “Archieven”. 
 

2. Dit programma kan worden onderverdeeld naar speerpunten. Een speerpunt heeft tot doel 
een samenhangend thema uit te werken. Hierover wordt inhoudelijk gerapporteerd. De 
budgetten voor lasten en baten en voor de inzet van de reserves en voorziening en de 
kredieten gebeuren op programma niveau 

3.  
4. Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan stelt het Algemeen Bestuur per speerpunt 

vast: 
a. de beoogde maatschappelijke effecten; 
b. de wijze waarop gestreefd wordt die effecten te bereiken; 
c. de indicatoren om dit te meten. 

 
5. De directeur met ondersteuning van het Managementteam draagt zorg voor het verzamelen 

en vastleggen van gegevens over de maatschappelijke effecten en van de wijze waarop de 
maatschappelijke effecten worden bereikt, opdat doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
beleid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur kunnen worden getoetst. 

 
Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken 

 
De begroting en jaarstukken worden opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. 

 
Artikel 4. Kaders begroting 
 

1. In de kadernota biedt de directeur met ondersteuning van het managementteam het kader 
aan voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. Hierin worden de 
relevante ontwikkelingen en kaders geschetst, wordt de loonontwikkeling voor het huidige 
en komende begrotingsjaar besproken en wordt de indexatie voor de prijsaanpassing 
besproken. Dit laatste volgens het cijfer van het Centraal Planbureau volgens, in 
overeenstemming met de meest actuele circulaire.  
 

2. De directeur doet in de kadernota een voorstel aan het Algemeen Bestuur over de 
bestuurlijke prioriteiten voor het volgende begrotingsjaar. 
 

3. De directeur met ondersteuning van het Managementteam draagt er zorg voor dat de kaders 
voor de begroting uit de kadernota worden uitgewerkt in de tegelijkertijd gepresenteerde 
begroting voor het volgende jaar.  
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Artikel 5.  Uitvoering begroting 
 

1. De directeur met ondersteuning van het Managementteam waarborgt dat de uitvoering van 
de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 

 
2. Aanpassing van het totaal van de lasten en baten boven een bedrag van € 30.000,00 van het 

totaal is alleen mogelijk door middel van een door het Algemeen Bestuur goedgekeurde 
begrotingswijziging (programmabegrotingswijziging). 
 

3. Voor bedragen beneden de € 30.000,00 is de directeur met ondersteuning van het 
Managementteam bevoegd tot wijzigingen aan te brengen in het totaal van de lasten en 
baten van een programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en de 
reservemutaties, mits deze binnen de begroting budgettair neutraal kunnen worden 
verwerkt. 
 

4. De directeur informeert het Algemeen Bestuur vooraf als het verwacht dat de werkelijke 
lasten de in de begroting geraamde bedragen dreigen te overschrijden of de baten de 
werkelijke baten dreigen te overschrijden. Het Algemeen bestuur geeft vervolgens aan of het 
hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van 
het beleid. 

 
5. Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de 

lasten van het programma. 
 
6. De nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de 

begroting geautoriseerd, tenzij het Algemeen bestuur op een later tijdstip een apart voorstel 
voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. 

 
Artikel 6.  Tussentijdse Rapportage 
 

1. De directeur met ondersteuning van het Managementteam informeert het Algemeen 
Bestuur door middel van de 1e en 2e bestuursrapportage over de realisatie van de begroting 
van Het Utrechts archief over de eerste 4 maanden respectievelijk over de eerste 9 maanden 
van het lopende boekjaar. 
 

2. De inrichting van beide nota’s sluit aan bij de indeling van de begroting en de speerpunten 
 

3. De tussentijdse rapportages bevatten een overzicht met de bijgestelde raming van: 
a. De baten en de lasten; 
b. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;  
c. Het totale saldo van de baten en de lasten volgend uit de onderdelen a en b; 
d. De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 
e. Het resultaat, volgend uit de onderdelen c en d,  

alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten 
 

4. In de 1e en 2e bestuursrapportage worden substantiële afwijkingen op de oorspronkelijke 
ramingen van de baten en de lasten en investeringskredieten in de begroting toegelicht. 
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Artikel 7.  Informatieplicht 
De directeur met ondersteuning van het Managementteam is bevoegd tot het doen van uitgaven 
binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde programma. Het Algemeen Bestuur wordt echter 
vooraf geïnformeerd over het voornemen en in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen 
ter kennis van de directeur te brengen voor zover het betreft niet bij de begroting vastgestelde 
“afzonderlijke” verplichtingen over: 

a. investeringen groter dan € 50.000; 
b. mutaties van voorzieningen waarbij wordt afgeweken van de besluitvorming van het 

Algemeen Bestuur hierover. 
 
Artikel 8. Jaarstukken 
Jaarlijks worden door de directeur de Jaarstukken aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 
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Hoofdstuk 3 Financieel beleid 
Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 
Vaste activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform de uitgangspunten zoals die zijn 
vastgelegd in de nota “Investering en Afschrijvingsbeleid 2020”. 
 
Artikel 10. Reserves en voorzieningen 
 

1. De directeur biedt tenminste één keer in de vijf jaar aan het Algemeen bestuur de 
(bijgestelde) nota “Reserves en Voorzieningen” aan. De nota behandelt: 

a. de vorming en besteding van reserves; 
b. de vorming en besteding van bestemmingsreserves; 
c. de vorming en besteding van voorzieningen; 
d. de vorming en besteding voorziening oninbare vorderingen; 
e. de toerekening en verwerking van rente over de reserves; 
f. de werking van de overhevelingsreserves. 

 
2. De directeur informeert het Algemeen Bestuur elk jaar over de stand van zaken met 

betrekking tot de reserves en voorzieningen via de begroting en jaarrekening. 
 
Artikel 11. Weerstandsvermogen & risicobeheersing 
 

1. De directeur biedt tenminste één keer in de vijf jaar aan het algemeen Bestuur de 
(bijgestelde) nota “Risicomanagement & weerstandsvermogen ”aan. 
 

2. In de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” van de begroting en de 
jaarstukken neemt de directeur met ondersteuning van het Managementteam naast de 
verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten in ieder geval op: 

a. de risico’s van materieel belang en maakt een inschatting van de kans dat deze 
risico’s zich voordoen; 

b. weergave van de weerstandscapaciteit. Ook geeft het Managementteam hierin aan 
in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met 
de weerstandscapaciteit kunnen opvangen. 

c. overige bepalingen zijn opgenomen in de nota “Risicomanagement & 
Weerstandsvermogen”.  

 
Artikel 12. Onderhoudsplan gebouwen 
 

1. De directeur biedt het Algemeen bestuur tenminste eens in de vijf jaar een onderhoudsplan 
gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende 
kosten aan de gebouwen van Het Utrechts Archief. 
 

2. Bij de begroting en de jaarstukken neemt de directeur met ondersteuning van het 
Managementteam in de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” in ieder geval de 
verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten op. 
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Artikel 13. Financieringsfunctie 
De directeur met ondersteuning van het Managementteam stelt regels op ter uitvoering van de 
financieringsfunctie en legt deze regels vast in een Besluit Treasury statuut. De directeur zendt het 
Besluit Financieringsstatuut ter kennisneming aan het Algemeen Bestuur. 
 
Artikel 14. Investeringen 
 

1. In de jaarrekening wordt van de investeringen en de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. 
 

2. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de 
begroting is geautoriseerd, legt de directeur met ondersteuning van het managementteam 
voorafgaand aan het aangaan van de verplichtingen een investeringsvoorstel voor het 
vaststellen van een investeringskrediet aan het Algemeen Bestuur voor. 

 
Artikel 15. Bedrijfsvoering 
In de paragraaf “Bedrijfsvoering” van de begroting en de jaarstukken neemt de directeur met 
ondersteuning van het Managementteam naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval de nieuwe 
ontwikkelingen aangaande de bedrijfsvoering op. 
 
 
Artikel 16. Prijzen economische activiteiten 
 

1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en 
met welke bijbehorende activiteiten Het Utrechts Archief in concurrentie met marktpartijen 
treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht, zoals die 
worden gepresenteerd in de handleiding Overheidstarieven van dat jaar. Bij afwijking doet 
de directeur met ondersteuning van het Managementteam vooraf voor elk van deze 
activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een Algemeen Bestuursbesluit, waarin het publiek 
belang van de activiteit wordt gemotiveerd. 
 

2. Algemeen Bestuursbesluiten met motivering van het publieke belang als bedoeld in het 
vorige lid zijn niet nodig als sprake is van: 

a. levering van goederen, diensten of werken aan andere overheden voor zover deze 
leveringen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere 
overheid; 

b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen 
publiekrechtelijke taak; 

c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of 
uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden; 

d. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de Staatssteunregels van het 
werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is. 
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Artikel 18. Budgethouderschap 
 

1. De directeur stelt tenminste één keer in de vijf jaar een regeling “Budgethouderschap” vast. 
 

2. De directeur met ondersteuning van het Managementteam draagt op grond van deze 
regeling zorg voor het vastleggen van verleenden mandaten en volmachten voor het 
aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en kapitaalkredieten 
conform de bepalingen van deze regeling en het financieringsstatuut. 
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Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en financieel beheer 
Artikel 19. Administratie 
De administratie van Het Utrechts Archief is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval 
dienstbaar is voor: 

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in Het Utrecht Archief als 
geheel; 

b. het verstrekken van informaties over ontwikkelingen in de omvang van de vaste 
activa, voorraden, vorderingen en schulden enzovoort; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en andere personen of 
instellingen voor het maken van kostencalculaties en andere nader aan te wijzen 
doeleinden; 

d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie 
door Het Utrechts Archief van goederen en diensten en de maatschappelijke 
effecten op het beleid van Het Utrechts Archief; 

e. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 
het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en de ter 
zake geldende wet- en regelgeving en het afleggen van verantwoordelijkheid 
daarover; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 
informatie en ook voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 
de begroting en relevante wet- en regelgeving. 

g. Het registreren van bezittingen, activa, passiva en vermogen. 
 
Artikel 20. Financiële organisatie 
De directeur met ondersteuning van het Managementteam draagt zorg voor en legt zo nodig in 
besluiten vast: 
 

1. De inrichting en de werking van de financiële administratie, zodanig dat deze voldoet aan het 
“Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” en andere relevante wet- 
en regelgeving; 
 

2. Een adequate beveiliging van de informatievoorziening van Het Utrechts Archief. Het 
Managementteam stelt daartoe een Gegevensbeveiligingsplan vast dat elk jaar wordt 
geactualiseerd; 
 

3. Een eenduidige indeling van de organisatie van Het Utrechts Archief en een eenduidige 
toewijzing van de taken van Het Utrechts Archief aan de directeur, MT-leden en 
afdelingshoofden; 
 

4. Een adequate scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodat aan de 
eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid en de verstrekte 
informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 
 

5. De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van 
de toegekende budgetten en investeringskredieten in de budgethouderschapsregeling; 

6. De interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordelijkheidsrelaties en de 
bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; 
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7. De te maken afspraken met de afdelingen over de telveren prestaties, de daarvoor 
beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de 
activiteiten en uitputting van middelen; 
 

8. Het beleid en de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van goederen, werken en 
diensten. De interne regels moeten in overeenstemming zijn met de landelijke en Europese 
regelgeving; 

 
op dat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan. 
 
Artikel 28. Interne controle 

 
1. De directeur met ondersteuning van het Managementteam zorgt ten behoeve van het 

getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de 
Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld 
in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van 
de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële 
beheershandelingen. 
Bij afwijkingen neemt de directeur met ondersteuning van het Managementteam 
maatregelen tot herstel. 
 

2. De directeur met ondersteuning van het Managementteam zorgt voor de systematische 
controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van Het 
Utrechts Archief. Bij afwijkingen in de registratie neemt de directeur met ondersteuning van 
het Managementteam maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. 
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 
Artikel 29. Inwerkingtreding 
 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021 vanaf boekjaar 2021, 
 
 

 
 


