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rieecht€heeíVerhoeÍ.
l, rêactiêop uw brieívan 16 írreijl.berichlik u het volgende.Op groirdvan de Financiëte
verhoudingswet
draagtde minisleívan Financiënsamenmetde ministeívan Binnonlandse
Zaken
en Koninkíiiksrelaties
de veranlwoordelijkhêid
voorde linanciëleíelatiemel gemeenten
en
provincies.
Oalinanciëlepositievangemeenten
is in êersteinstantieeen
en píovinciês
,eÍanlwoordelijkheid
van de decenÍaleoverheidzelí.Íhaarrtaat onderloezichlvande provincies
respectieveliik
het Riik.ln verschillende
oFenbaíestukkenwoídtpeÍiodiekvande Íinancièle
verhouding
verslaggedaan,zoalsde circulaires
en begíotingen
wí het Genleentelonds
en hel
ProvincieÍonos,
hetOveízichtSpeciíieke
Uitkeíingen
en de MoniloíInkomslenuit LokaleHeÍÍingen.
Oe Gêmeenlewelen de Provinciewetschijven voor dal gemeenl€nrespectievelÍkpfovincieseen
jaaríekening
meerjarenraming,
begroting,
en eenjaaNerslagmaken.In het Besluit
Complabiliteilsvoorschritlen
1995(CV'95)staatnaderge@ncretiseerd
aanwelkeíegelsdeze
documenlen
dienente voldoen.De ComptabiliteitsvooíschriÍlen
vallenonderde directe
veíanlwoordelijkheid
van de ministervan Binnenlandse
Zakenen KoninkrÍksíelaties.
In uw brielmaaktu bezwaartegende "in@írecte,
onbetrcuu/bare,
dus misleidende
wijze"waaÍop
gemeenlenen provincies
veíslagdoênvan de batenen la$en en van de íinanciëlgpositie.Zoalsu

slelt gaal hel (,aarbijmeer @ncreetom de ruimtedie gemeentenen pÍovincieswordt gebod€nin
de comptabiliteitsvoorschíiften.
Hiernaasthebt u kritiekop het afggvenvan
accountantsveíklaringen
bï gemeentelÍke
en píovinciale
iaarrekeningen.
Uw brief behandelteen belangrÍklhema, maar geconstate€rdkan woÍden dat eÍ geen sprakeis
van handelenin stíijd mel cl€wet van de kant van gemeentendanwelac@untants.De
ComptabiliteitsvoorschíiÍter,
1995biedenhieívooí momenleelechteÍ simpelwegde ruimie.
De heÍzieningvan hel CV '95 verkeíenin sen veÍgevorderd
sladium.Oedualiseíing
van hel
gemeentebêsluuíen hel píovinciebesluuren de daaíuil vooÍtvloeiendeiníormatiebehoeften
van de
geweêstvoor
diversepaítÍen(Gemeenteraad,
Píovinciale
Stalên,elc.)zijnmedeaanleiding
heízlening
van ds @mplóiliteitswoÍschriften.
Bovendien
is de inteípretatieruimte
die de huidigê
'95
vooíschriftenlatenaanleidinggeweestom de CV
door t€ lichton.
fn het nieuweBes/uí óegÍothv en veranlwoodingNovincies en gemeenten,dat de CV '95
veNang en naaíveíwachting
gezocht
in 2004van krachlwordt,woídtzo veelmogelïkaansluiting
bij de verslaggevingseisên
zoalsdie geldenvoorhetbedrijlsleven
(conÍormboek2 titel9 van het
BurgeÍlÍk Welboek).
gemeentóestuurzal in 2004rechtmatigheid
Op grondvan de Wot dualisering
onderdeeluitmaken
van hêt a€couíÍantgoordeêJ.
Ove-'dêêr,rr.ttueelgeconstCeeÍdeonÍechlíFatigheden
zal de
a@ounlanlmoetenapporterenin hetverslagvan bevindingen.
(en prcvincies)
gemeenten
In hel besluitaccountaíisconlrcle
is ondeímeeíde
go€dkeuringstolerantie
getiniÍormeerd
en urordtde Raadrespectievelilk
de Slatende mogelijkheid
gebodende accountantaanvullêndondêrzoekte latendoen naar door de RaadrêspectievelÍkde
Statenspecifiekgewensteonderdel€n
van de Jaarrekening.
Vergroten
vande tEnapaÍanlievan de begrolingen jaaístukken
is eenbêlangÍijkdoelvande
nieuwevooÍ9chften.Eveneens
wordtin de nieuwesiluatiede controleÍende
rolvande
gemeent€raadíespectieveliikProvincialeStalen versteÀt,waardoorde kwaliteitvan de lokale
dêmocratie
verderkantoenemen.
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