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Ondorrcap
Schrirvên ván de heer Verhoef van 2 t juni 2003

Naaraanleiding van uw verzoek van 11 juli2003 om adviseÍing bebeíende een schrijven van
de heêrVerhoefvan 21 juni2003 inzake dejaarrekening 2002 meldên wij u hetvolgende.

l-loewel wij in vorige periodes vergelijkbare brêven hebben ontvangen en toen hebben geconcludeerd dat
de uitspÉken van de heer verhoef nietjuist wàren hebben wijvanuit de nieuwe rolvan onze cortmissie
in een duale context wederom de brieÍ van de heer Veóoef beoordeeld.

Wij hebben ondetzocht in hoeverre dejaarrekening aanleiding geefr tot het oordeeldat de heer Verhoef
in zijn brieí aaageeft. Hij suggereert daarin dal dejaarrekening niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het
belangrijkste vêrwÏt dat hij maakt in de richting van onze provincie (maar ook in dê richting van andere
provincies en gemeenten) is dêt aanzienlijke bedragen buiten de administratie en rekening zouden
worden gehoudên.
Wrj hebben dêze aantijgingen laten ondezoeken. Daartoê hêbben wijgesprekken gehad met de
accountant PÍicêWateÍhousecoopeÍs, het hoofd van dê afdeling provinciale Ínancaèn en de controllers
van de unit control. Uit die gesprekkên en èen notitie van èèn van de controllels is naêr voren gekomen
dater geen grond bêstaat te hiíijfelen aan dejuistheid van de jaanekening 2002. Er is geen sprake van
dat bêdÍagen buiten administratie en rekening zijn gêhouden en er dus (naar het woord van Verhoef)
sprake zou zÍn van boekhoudfraude bij de provincie Limbu€-

Wdconstatèren wÍ êen verschil in uatgangspunt. De heeÍVerhoêf as van menang dat de voor
bedrÍfshuishoudingen verplichte wetgeving in BW2 titel 9 ook het kaderdiênt te zijn voor
overheidshuishoudingen als de provincie Limburg.
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Het wettelijk kadeÍ voor de provincies in de periodê '1995 tot en met 2003 wordt evenwel gêvoÍmd door
de Comptabiliteitsvoorschrifren 1995 (CV95). Hoewel Bw2 tttel 9 (Bv\r2) uitgangspunt is gêweest voor de
opzet van de CV95 heefr de wetgever \rel rekening gehouden met de 'eigenheid' van
oveóeidso.ganisaties. Mêt name op het gebied van waardering, Íesult€atbepaling en
vermogenspres€ntate zijn er afÍíijkingên ie constaleaen fussen beidê regêlingen en daarmee ook
toegestane discrepantiès tuss€n jaarÍekeningen volgens BWz en jaaírekêningen gebasêêrd op de CV95.
Bij de jaarstukken 2002 zitten overigens ciibÍoveÍzkÍten aan de hand waarvah hel rekeningÍesulEat
zoals de heeÍ Veíhoef dat bêrekend zou willen zien, eênvoudig is vast te stellen. \ÍVrj veÍwijzen u daarvoor
naar bígáande notitie.

Op basis van ons onclêtzoek komen wij dan ook tot de conclusie dat de bewedngen van de heeí VêÍhoef
elke gÍond .niss€n- wij siellen u dan ook voor de discussie met de heeÍ VeÍhoef op dit punt ook voor de
toêkoínst aí b sluiten.

Voor de goede oÍde delen wÍ u nog hêt volgendê mede. Uit een in 2000 gehouden evalualie is gebleken
dat de CV95 !e veel inierpretatbruimb boden. Dit heefr eÍtoe gebid dat nieuwe regelgeving is
vasEesbld: het Besluit Begroting ên Verantwoording (BB\4. Ook in de BBV is uiEegaan van hêt
eigenstandig karekbr van provincies en gemeenlên. Vanat 2OO4 (2003 nog dê CV95) zijn de bepalingen
daaíuit ven toepassing, In bÍgaande notitie wodt ook op deze nieuwe ontwikkelingen ingegaan.
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