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GeachtehêerVêrhoêÍ,
In reactieop uw briêfvan 21 november2002wil ik mijnwaarderinguitsprêken
vooruw bezorgdheid
omlrentde financiëleverslaglegging
van gemeenten
ên
jarênlang
provincies
en de ênergiedie u
in dit onderwerpheeftgestokên.De
signalendie u geeflzijnzekernietgenegêerd.
Er zijnechtertweefundamenlele
verschillen
van inzichttussenu en mij en mijnambtsvoorgangers.
In de êerste
plaatsblÏkt uit uw brievendat u inhoudelijk
gezieneen anderstandpuntheeftdan
ik. In de tweedeplaatsblijktuit uw brievendat u graageen andererol had
gespeelddan u heeftgekregen.Têf toelichting
hetvolgende.
lk benvan meningdat de verslagleggingsvoorschÍiftên
voorgemeenten
en
provincies
zoveelmogelijkdienenaante sluitenop de voorschriften
voorhet
bedrijfsleven,
maardat er op diverseplaatsenredenis vooranderevoorschriftên
(ookwel de eigenhêidvan gêmeenten
genoemd).Gezienbijvoorbeeld
uw bÍief
van 17juli 2002weetik dat u dit standpuntnietdeelt.
'1995nietduidelijkgenoegis.
lk meendat het BesluitcomptabiliteitsvoorschÍiften
prcblemênin de gemeentelijke
De dooru gesignaleerde
verslagleggingsp€ktijk
duidêneropdat u het besluitandersinterpreteert
dan gemeenten
en
gemeêntêlijke
accountants.
lJwbrievenen berichtenin de mediazijnserieus
genomenin die zin dat de voorschriften
wordênvernieuwden dat daarbijde
duidelijkheid
van de bedoelingvan dê aêgelgeving
vooropstaat.Omdatik van
meningbendat hetdemocratisch
functionêren
van gemeenten
en provincies
gediendis mêt voorschriftên
diê op diversepuntenafi^/ijken
vandie van het
bed jÍslêvênziende nieuwevoorschÍiften
er nietuit,zoalsu graaghadgewiH.
Hetis echtermijnkeuze,wegendeallerêlevantebelangên.
verschilik van meningmet u. U benteind1997begonnenmet
Ook procedureel
brievenaan mijnambtsvoofganger
te sturên.Eind1997/begin1998is u diversê
gêmeld
malen
dêt uw brievenzijnontvangen
en uw signalende aandachl

hebben.VeÍderheeftu allepublicatiês
ontvangen
dje mijndepartement
op dit
terreinheeftverzorgdên verspreid.In die publicalies
wordtbefichtoverdê
voortgang
van de diverseÍinanciëlefunctiêonderwêeen.Tijdênshet procesvan
ontwikkeling
van een nieuwbêsluitis metdivêrsegremiaoverlegdoveronder
andeÍede dooru aangekaarle
onderwerpen.
lJ bentnietvoordeelnameaan
gÍemia
grêmia
dêzê
uitgenodigd,
omdalin dêzè
organisaties
vertegenwoordigd
gemaakt.
zijn.Ondanksuw betrokkenheid
is vooÍu geenuitzondering
In hetstadiumvan hetconceptBesluilbêntu op êênzelfdêmaniêrbehandeld
al6
paítijên
alleanderê
diê hun meningkenbaarwênstente maken,zoals
bijvoorbeêld
hêt NivÍa,Deloitte& Toucheen Eínsl& Young.U bentwel anders
behandeld
dan bijvoorbeêld
de VNGen het lPO,hun positieis echtèr,
bijvoofbeeld
om wêttelijkeredenen,een anderedan de uwê.Tot slot,bentu als
sprêkeruitgênodigd
op hêt congrêsovêrbegrotènen verantwoorden
op 22
2002.
ianua.i
Uw boodschap
is duidelijkovêrgekomen
en is meegenomen
in mijn
mijn
keuze
oven/egingen.
lk hoopdat u
kuntrespêctêrên.
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