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reactiê op briêí van dhr Verhoeí d.d, 1B oklobe.
2000

Bii bri€Í van | 7 novêmbêf 2000 vroeg u mlj om 6en roactjê op d€ bri€f {d.d. 18
oklober 200(r), aan u gericht, van dhr. dís. L.W. VerhoeÍ le Wtjk bii Duursi€de
inzake jaarrekeningen €n begÍotingan van provincies en gemeenten

Dhr V€Èoet h€€fl in d€ g€no€mde bÍief, In het bijgovoegde krantenaÍikslsn lo
vele andere Dieven en publicaties kritiek op het Besluii
complabilit€iÍ:svoo.schrittên 1995, de wijze waarop provincles en gêm3entsn m€l
deze v00rschfifi6n omgaan, d€ accountantscontrole op d€ ja8Í6k9nirg en het
to€zicht op píovincies en gêmeênten.

lnhoudelijk kun ik mededet€n dat er in zijn Etgemeenheid in e€n dgelvan de
kritisk van dfí Vêrho€Í e€n kern van waarh€ld zit, maarop punt€n waar dat het
geval is worden de têkodkomingên qua implicatjes en qua schaat ênielszins
ovêílrokken. Zo kan als commenlaar op d€ comptabiliteitsvoorschriÍten worden
gegeven dat ze op een aanlal punten een tê grote boêkhoudkundlge vrijheid aan
provrncrês ên g6mêenten lalen, Eên vooÈedd is dat ln de
comptabilit€ilsvogfgchriften een opening woÍdt geboden voor .esuttaatggrichl
aÍschrijven. Flesultaal gericht aíschriven is bêdrijís€conomlsch onwerrselijk, maar
kan 0p basis van b€stuuflijke mo €ven worden gerechtvaardlgd.

De huidige kÍrêlpuntên in de comptabiliteitsvoorschriíten koman m€t name voort
uit de 0mschitkeling van provincies €n gsmeenten van êen kasslelsel nEar een
slels€lvan balen en lastên. Deze omschàkeling gebeurt stapsgêwijs; in 1985 en
In 1995 zijn hvee belangrijke stappen gezet richting het stetset van batsn €n tasten
door hêt wijzl,lingen van dê comptabilileitsvoorschííten. [,tomênteel wordt
gewerK aan oen deÍde stap. Het atg€lopen jaar hêelt Kplrc op veÍzosk van mijn
oepanement le comptabitit€itsvoorschrltten doorgelicht met a s do€lt0
0nderzoeken op welke ondêrdelgn deze voorschritton v6dêr aangepast zouden
kunn6n wordrrn.ichting dê verslaggêvlngs€isen van het bedrljíst€ven. Dê
r8sultaten val dit onderzoek worden êen dezer dagen aan mij bekend gemaakl.
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Vooruitlopen{l op de fesultaien kan ik u reeds aangegevon dat er voofgestêtd zat :il.
wodên Íesultagtaíhankêlijk afschrijven €n h€t activeren van teko.tên iiêt m€êr
toe le slaan.

Uitgangspunl bij do voorgest€ldê wijzigingen van dê comptablllteitsvooígchfllten is
dal 9r een zu,aarder gewicht aan dê bedrijlseconomlsch€ principes gergevan mo€t
worden, omdat dit dê transparaniie ien goeds komt en daarom d9 g€íneenleraad
een beter inzicht bledt in de tinanciéle positie. Dit laat onv€rt€t dat d€
comptabilit€ilsvoorschriÍten voor provincies en gemeenten nooit helemÊalgslijk
kunnên zijn €an die van het b€drijíslêven. pfovinci€s en o€meenlen ziin n|]
eenÍnaal anders dan bsdíJv€n. Esn belang0k voíschil is dat overheden, in
legenst€lling lot bedíijvên, eEn oponbare bggfoting k€nnen waarbij uitgaven
word€n geauloris€êrd, h€tgeên implicatiss heaft vooí de v€.slaggeviru.

Naast dê hietbovên bêschrev€n meeí technische operall€ om de jaan,ekeningen
en beg.olingon inzlcht€lijk€ r tê maken hêb ik een aanial mger b€teidsnatig€
activiteiten g(,start di8 de ggmeenteraad mo€lên ondersteunen in hun
normarende on conlrol€rende taak. In het voorontwsíp van de GêmêÉjntewst in
vorband mBt de uilvo€ring van de aanbevelingen van de Slaatscomm ssi6'Dualisering (!n lokale democratie, (aan u gEzondên bij briet met numnter
8W2000/U87425) woídt biivoorbeetd voorgêstetd dat g€me€ntsrad€n in de
toskomst veíl)licht worden tot het vasi8telten van êen pÊragraaí waarclering en
alschrjjving atiiva €n 6en paragraaÍ rês€rves €n voorzi€ningên. Doel van onder
ano€rs de gênoemde paragraten is dat gêmêenteraden algemens prirrcipes
vaslst€len lal aanzign van de geno€mde onderwerp€n. Transparantjo en
cons stgntle !an íinancle€l bet€td zijn de bEoogde g6volgên.

T€vens wordl in het voorontwerp voorgesteld e€n nadere invulling aa,t de
accountantscontrole te gêven. W€derom met a,s doel megr duidelijkhoid. In dezê
nadere invullilg zal woíden aangegeven wat d€ rêikwijdie van de
accountantscrntrole is mel namE ten aanzi€n van de rêchtmatigh€id. tf,ok zal
vo gens dit vc,orslel d€ accountant in de toekomst het fechtmaflghqjdsoorde€l
expliciet in de verklaring opnem€n.

Ook het to€zl)ht is inmiddels herovsrwogen. Hêt nieuwe logzichtskadof heeíl u
enige maandon gol€den ontvangen (zie bllvoorbèeld kam€rslukken 2e 906
nielw€ bepalngên inzake het tinancieel beleid van op€nbare lichamen),

De vooÍgêste d€ verandêringen zijn en woden uitgebrsid bespfoken ntet
bêlangh€bbe den, bijvooóeetd hootden tinanclën, het CBS, de VNG $n de
toozichlhoudÉrs. Dêze belangh€bbgnden zijn onder andêr veneg€nwoordgd in dê
werkgroep /iflanciéle v€rslaglegging en h€t platÍorm /inancièle tunctk,.
0hr VerhoeÍ v/ordt niet als betanghebbendê geraadpteêgd, Wet ontvargt hij de
reeks /inancii:le tunctie waar al dêze ofldery€ípen worogn OesoroKer
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1bÍvooóeeld in hel deel waardering acllva (tlnrun 1999V2) en h€t dsEl tinancl€el 3 v.n 3
to€zichl Uinl?un 20@V4)), Een sem€nvatlno van het onderzo€ksrappod m6t d€
vooÍo€st€lds wijzlglngen van de comptabil têitsvoorgchriítgn bgn ik van plan begin
2001 in de hiefbovên gBnoemde r€êk8 ts publicoron en br6sd ts vsíqlretdon
ond€r gsmeÍtntên, provinciss en abonnees,

Concludêrênd ksn ik stollen dat op alle door dhr Vêrhoel Eangêkaart€ puntEn
v6rand6Íngf !n gaandg zljn.

Tot slol etuuf ik u dB rêactie van dhr Blom van de orovinciê Noord-Holland oo hEt
krantsnartikr dat dhr Veítto€l heelt toeg€voegd bij ds ean u gericht€ bri6l van
d.d. 18 oklober 2000.

DE MINISTE,R VAN BINNENLANDSE ZAKÊN EN KONINKRIJKSREIIAÍIÉS.

L I
lp^lJr,-

K.G. d€ Vri63

^rrrtr,í. r,n flnn-'.i... Éfr. .^"4--- (14
i,t-


