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lngevoLge het verzoek van de heêl dr. A.J- Brentjes, Hoofd Financioel Economische Zaken, doen
wij u hieóij onze reactie toêkomen op de brief van de heer dÍs. L.W. VerhoeÍ d.d. 5 februari 1999.
Hierin stelt hij dat de jaarrekening 1997 van de provincie Noord-Holland hoogst onbêhouwbaar en
dus een volslrckt onbruikbaar document is. Hij is dan ook van mening dat Provincie Statên bêlang-
rÍke inÍormatie woídt onthouden. Wij hebben inmiddels begíepen dat de heer Verhoêf êen brief van
gelijke strekking eveneens aan een groot aantal andere provincies en gemeenten heefr verzonden.
In deze briêf geven wij u onzê visie op do door de heer VerhoeÍgedane bêweringen.
Wt hebben getracht een aantal fundamenlele discussiepunten uil de brieÍ te destilleren en geven
vervolgens kort onze visie op deze punten weer.

Deze brief is als volgt ingedeeld:
. Inleiding
. InformatiebehoeÍten

- algemeen
- bedrijfsleven
- provinciale overheid

. Oe deskundigo lezer
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Inl€iding
De jaarrekening van de Provincie dient een zodanig inzicht te geven dat een veíantwoord oordeel
kan worden gevormd over de Ín3lgiéle j99l!!C en over de baten en lasten volgens normen die ;n
het maatschappelik veÍkeeÍ als aanvaaadbaar woíden beschouwd. Een belangriike vindplaats van
deze normen is de wet. Voor de provincie zijn dat in de eelsle plaals de comptabiliteitsvoorschrifren
1995. Andere bronnen die kunnen worden gebruikt zijn vakliteratuur, jaarverslagen van andere pro-
vincies en de Íichtlijnen voor de jaaíveÍslaggeving van ds Raad voor de Jaaíveíslaggeving.

Met de invoering van de comptabiliteitsvoorschriften 1995 (hierna afgekort met CV 95) is door de
wetgever op een grool aantál punten aansluiting gezocht met de veÍslaggevíngsregels van het be_
drijfsleven zoals neergelegd in boek 2 titel I van het Burgerlijk Wetboek. Vanwegê een veÍschil in
doelslollingen lussen de overheid en hel bedíjfsleven is êên volledige gelijkschakeling niet moge-
lijk en gêwenst.

lnÍormatiebehogftan

Atgemèen
Bij de theoÍie van de externe veÍslaggeving staan de infoÍmatiebehoeften van gebruikers centraal.
DaarbÍ woÍden twee soorton van organisaties onderscheiden: op winstgerichte, ook wel inkomens-
veMeryende organisaties genoemd (bedrïven), en bestêdingsgerichte organisaties (overheid en
non-proÍit instellingen).

Een op winstgerichte ondememing zal via de verkoop van goederen of diensten tegen marktprrjzen
proberen een inkomen te verwerven. De dominante gêbruikercgroep van de iaárrekening van op
winstgeÍichte organisaties zijn (potentiële) eigenaren/beleggers. Deze zijn ín de eerste plaats gerh_

tercsse€rd in hel rendement van een ondememing en de aanwezigheid van eigen vermogen in
verband met de continuneitdoelstelling. Het rendement zegl iets over het (potentiële) inkomen dat
de eigenaar/bêlegger zich via dezo organisatie kan veMeíven.

Een bestedingsgerichte organisatie heeft als missie het realisoron van algemene oÍ specifieke
maatschappelijkê doelstèllingen. Bij een (bestedingsgêrichte) overheidsorganisatie is om dêze
reden de verslaggeving dienslbaaÍ àan de politieke besluitvormingsprocessen en de dêmocratische
controle daarop. Dê informatiebehoeflen van dê dominante gebíuikersgroep bij een bestedings-
gerichte oÍganisati€ richt zich derhalve op de eerste plaats op het weergeven van dê doelstellingen
ên de middelen die dáarvooÍ vrijgemaakt zijn (begroting) of daaraan ztjn besteed 0aanekening).
Daarnaast krijgt het efficiencl-aspecl een steeds grotere aandaót in de verslaggeving.

Door het verschil in doelstelling heeft de wetgever voor overheidsorganisaties - in tegenstelling tot
vooÍ het bedÍijfsleven - een groot aantal voorsóriften geformuleerd waaraan de (mêerjaren-) be-
gíoting moet voldoen. Bij een op winstgerichle organisati€ wordt in de externe verslaggeving weinig
of geen aandachi besteed aan de begroting en is deze vaak uit concunentie overwegingen zelÍs
niet ooênbaar.
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Bêdriifsteven
De heer Verhoef stelt in zijn brief in feite het vraagstuk van de inÍormatiebehoof,en die met name bij
gebruikers van jaarrekeningen in het bedíijfsleven centraal staan, namelik de qerealiseêrde winst
ên de leigedye!trggenspes!!.q Volgens hem voorziet de pÍovinciale jaanekening evenwel niet in

deze behoêfren. Zoals hieNoor Íêêds is aangeqeven is dê bepaling van de winst en het eigen veÊ

mogen nietdê primai€ doelstelling ván de verslaggeving van een oveÍheidsorganisatie.
Degene diê êen jaanekening van een bedrijt analyseert is vooral gelhteressêerd in het rêndemenl.
Het rendement wodt met name beoordeeld door de winsl lê relateren aan de omvang van het

eigên vermogen. Vervolgens vergolijkt mên de ontwikkeling van het rendement in ds loop van de

tijd. Éen zeer belangrijk verslaggevingsc terium is dan ook die ván de stelselmatighêid, dat wil
zeggen dat de jaarrekêningen in de loop van de jaren zovêel mogelijk op basis ván dezelÍde grond-

slagen diêneír te $/orden opgesteld. Om het íendement nader te kunnen analyseÍen ia voorls in-
zicht nodig in de samenstêllsnde posten van de winst:

- De nêtto omzet en de bedrijfslastên leidende lot het bedrijtsresultaat
- Oê financiêle baten en lasten
- Buitengewone balen en lasten

Dez€ posten geven de lezer de mogêlïkheid om de kwaliteit van het rendement beter tê beoorde_
len.
Als nu bÍvoorbeeld kosten rechtstreeks wordt afgeboeK van h€t eigen vêímogên dan worden tege_

lÍkertiid zowel de winst hoger als het eigên vermogen,bgêr'zodat het rondement gunstiger woÍdt
voorgest€ld. Om dezê reden wordt dan ook getiist dát in beginsel alle baten en lasten via de winst_

en verliesrckenjng (exploilatierekening) dienen te wodên veÍantwogÍd. Daainaast is hêt voor de

aandeelhoud€rs van een bedrijÍ van belang tê welen hoe groot het eigen vermogen is omdat dit
vermogen invloed heefr op de waadering van hun aandel€n en dus hun eígên vêrmogenspositiê
Overigens maken wï u attent op een aljarenlang tussen €conomen gevoerde discussie in hoeveÍe
het eigen vermogen, zoals dat volgens dê huidige verslaggevingsrichtlijnen woÍdt bepaald' juist

wodt weergegeven. Tevens kan worden opgemerkt dat de gehanteerd€ verslsggevingsnorm
"prêsêntalie van een resultaat ên een vêrmogen die in het maatschappelijke verkeêr als aanvaard_
baar wordên beschouwd" in dê praktijk tot (aanzienlÍk) verschillende uitwerkingen kan leiden. Dê

verslággevingsrichtlijnen van do bedrijfsleven (BW2 titel 9) leiden derhalv€ - anders dan wel eons
bewe€rd of gesuggere€rd woídt - niel tot een eenduidig winstb€drag ot gepaesênteeÍd eigen ver_

mogen.

Provlnctalo ove.�t eíal
Bij do verslaggeving van dê provincie gaat het niet om do beoordeling van hêt rendement en de

kwaliteit van d€ winst maar om het politieke besluiwormingsprcces verlaald in Íinancièle teÍmen. In

de pmvincrale jaarekening wordt verslag gedaan van de (fnancië16) uitkomslen van het gevoerde
(politieke) beleid. Het inzicht g€von in de fináncièle positie is een belangrijk€ nevendoelstelling,

maar staat gezien de maatschappelukê doelstelling van de provincie niet cenlraal.

BÍ de b€handeling van de begroting en de wijzigingen daarop worden door Provinciale Staten poli-

tiek6 afwe€ingen gemaakt ten aanzien van beleidsprioíiteiten en de daarmee samenhangende
uitgaven en inkomsten (budgelrecht). De begroting- en iaarverslaggeving ncht zich in eêrsto instan_

tie volledig op de staat van baten ên lasten op productniveau (het weergevên van d€ doelstellingen,
ksmgevens, personele inzet, oveÍige koslen ên evenfuele speciÍieke baten). De wetgêvor heefl
hiêrtoe een duidelÍk stramien voor de indeling en Presentatie van de staat van baten en lastên

voorgeschrêven. Dit stramien wordt door dê provincie Noord_Holland toegepast-



ACCOUNTANTS

Artikel 7 fid I van de CV 95 geefr aan waar het om draait De ottdeÍscheiden tunclies woden zover
ufrgesplfrsÍ ars rodig is Íêr vetkíiging van een ovetziclíeliik beeld van het te v@rcn beleiC." De CV
ondeÍsch€idsn 53 veDlichte functies in de staat van baten en lastren. Hel is de provinci€s vewol_
gens toegestaan om binnen deze functiês subfunclies en prcducten te ondersch€iden die specifiek
aansluiten op de bedrijfsvoeíing van de provincie.

Ook de positie en inlêrpretaiie van het eigen veÍmogen is bij do overheid een andere dan bij het

bedrijÊleven. Het eigen vermog€n van een bdÍijf zegt iets over de groeimogelÍkheden en de con-
linuileil van een ondememing i.€. de potentièle inkomensveMerving- De continu)leit van de provin-

cie is feitelljk staalsrechtelijk gewêarborgd. Ot de provincie de bedíijfsvoering ten aanzien ván de
veÍschillende functres (producten) kan (ot wil) continueren k'an worden afgelêzen aan dê mee.ja_
renbegroting en de daarin gepÍognostice€rds begrotingstekortervoveascholten. Ondêr het hoofdjê
Íeserv€s gaan wij nader in op het eigên vermogen van de provincie
HioóÍ meíken wij nog op dat het beleidsplan bij de (meerjaÍen-)b€gíoting en de aanbiedingsbrief
bij de iaaÍrekening (onder meêr m€t een vergelijking tussen do begrote ên geíealiseêrde baten en
lasten en €ên analyse van d€ financiêle positie) en het wettelijk voorgesóreven jaaíbericht (met

een beleidsmatige evaluatie op hoofdlijnen) een wezenliik onderdeel uilÍnaken van de verslaggê-
ving om eên integraal oordeel te vormen íret bêtrêkking tot de (de voortgang van) de beleidsbepa-
ling €n beleidsuitvoering (het gevoerde financiële behêer is hieóï eon b€langriik aspecl / rand-
vootwaarde)-

Oè deskunalige têzer
Een tw€ed6 probleem dal do heer VeíhoeÍ in zÍn brieÍ aadvoert is de deskundighêid van dê lezer'
HÍ 6telt onomwonden dat dê gemiddelde buÍger ên hêt g€middelde statenlid niet in staat zijn de
huidige jaarekening te beoordelên. Hel lezên van een bêgroting of jaarverslag verct naast oon
bepaalde mate van k€nnis ook eên tijdsinvestering. Dit geldt niot alleen vooí een jaarokening ván

de orovinci€ maar ook voor dat van êen bedriiÍ. Ds Raad voor de Jaarv€rslaggeving ioímuleêrt dit
in haar stramien aÍtikel nr. 25 als volgt -EeÍ, esfintieêl kenmetk van de ínfonnalie die in iaaareke'
ningen woídt ve'f'chafl is dat zii genakkelík begdipeliik is v@r gebtruike6 ln dit vetudnd worden
gebtuikeís geacht eèn redolijke kènnis tê bezittan van het bèdtíitsleven en van economische actvi-
taiten, aís,m'de van veíslaggpving, en bercid te ziin de infodnatie met êen @delíke mde van toe'
wíjditg te bastuderen." Vsn dê gebruiker van de provinciale jaarêkening mag dus worden verwacht
dat hij een redelÍke male van inzichi he€fl in ho€ de overheid werkt €n ho€ politieke besluitvorming
tot stand komt en zal hij zich enigo kennis eigen moeton maken over de (provinciale) verslaggè

vingsvereisten.

Hierbij kan worden opgemsrK dat de beoordeling van jaanekening€n er de laatste jarên niêt een-

voudiger op is gêwofden. Wie momenteel een bedrijÊjaaÍrekening wil beoordelen moet bÍvoor-

beeld kennis hebben van allertei inskumenlen die de laatste jaren op do fináncièle markten zjn
ontwikkeld die wol van invloed zijn op d€ balans en resultaten van een bedrijf maar niet direc,t uit de

balans oÍ exploilatierêkening blijken en in dê toelichting op de jaanek€ning uiteen worden gezet

Het vergt enige kennis van de financiél€ markten om dezê toelichting te kunnen lezon en de iívloed
van de financièle instÍumenten op do balans ên resulliatsn goed te kunnen beoordelen.

De provinciale jaaÍrekening is vooral door de hoevêelheid aan b€leidsteneinen en taken van de
provincie een omvangijk document.
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Wie zich een oorded wil vormen oveÍ het íinancieel beheer en de bereiktê resultaten van de pro-

vinciê zal naasl de jaar€kening en de loeliótingen daarop ook kennis moeten nemen van do be_
groting, begrotingswijzigingen, de meerjarenramingen en b€leidsnota's vooí de diverse taakgebie
den van de prcvincie. Ook de dooÍ Gedeputeerd€ Stalen bÍ de jaarÍekening ovêrg€logds aanbie-
dingsbriêf ên het jaarveÍslag {aaóericht) zijn belangíijke documenten voor de oordeelsvorming
Voorts kan ook het openbarê accountanbverslag een hulpmiddol zijn bij de beooídeling van de
pÍovinciale jaanêkening omdat in dit verslag opvallende ontrvikkelingeÍl ten aanzien van het Íinan-
ciêêl beheer on de integrale bedrijfsvoering worden gesignaleerd. Medê omdat de ooÍdeêlsvoíming
over de ov€Íg€legde vêrantwoording een tijdsinvestering vergit, wordt de jaanêkening met alle
daaóij govocgde sfukken - namens Prcvincialê Staten -iaarlijks onderzocht door dê r€kening€n-
commissie. De rekening€ncommissie brengt aan Provinciale Staten adviês uit ten aanziên van het
al dan niet vaststellen van de iaaíÍekeninq en brengt daamaast eventueel besfuurlijk ael€vanto
bevindingen onder de aandacht van Gedeputêêdo ervof PÍovinciale Staten.

Rêsewes
De heer VeÍhoef komt in zijn brief mêt 6on aantal vooÈeelden van posten uit de jaarÍekening di€
volgêns hem onjuist zijn veÍwerkt. De meeste voorbeelden hebbên bêtrekking op presentatie en
veí'wêrking van mutaties in dê íeserves ên voorzieningen. Jujst op dit punt veGchilllen de overheid
en ook ándere organisaties zonder winstoogmerk fundámentêel van het bodrijfsl€ven.
ReseN€€ wordon door de Raad vooí de Jaarverslaggoving gedefiniêeÍd als :Reservos ziin het niet
uilgekeede gedêelte van het èigen vêtmogon.' Het mag duidelÍk ziin dat deze definitie voor de
overheid gêzien dê aard van haar eigen vermogen geen !€ldighoid he€fr. Het eigen vermogefl van
de provinciê is in tegenstelling tot het vermogen van op wrnstgèrichte organisatiês publiekrechtelijk

vermogen welk€ onder het budgetrecht vall van dooÍ de blrgers gekozen bestuuíders

In aÉikel 48 CV 95 worden de reseryes nadêr gedefinieerd.
Lid 2luidti Td dè atgêmone Íesevê wotden gêrckend alle rcseves, niêt zíindo bestemmings-

íêsetws.
Lid 3 fuidt Onder êén bestemmíngsíeseve wotdt verstaan eên rcse è waaíaan door het dl-

geneen tf'stuull/l' eên bepaalde bestemming is gegêven.
Lid 4 fuidt: Iot de bestemmhtgsreseves woden ook gerekend de nog niet beslade varkegen

fiiddelen, vêd{egÊn van deden ondet stingenle conditíes voor de dchting van
aanw'tÉing.

BÍ het laatste wordên onder meer riiksbiidragen bedoeld.

Binn€n de provincie Noord-Holland is, m€de uit hoofde van inzichtelijkheid, al jaren het beleids-
uitgangspunt om het aanlal rêseryes en fondsen zoveel mogelijk tê beperken. D€ inatelling van
bestemmingreservês is voorbehouden aan PÍovinciale Staten en de behêersrogels liggen vast in
het Staiuut Budgetbevo€gdheden/Reserves, welke eveneens dooÍ de Staien zijn vastgesleld.
Naast regels voor de bestemmingsreseÍves (Íondsen) bevat het statuut ook voorschrifrên voor de
algemene resêrvea en de vootziening uitoestelde intenlies. Het statuut budgêtbevoegdhe
dervreseaves is een bêlangrijk documênt voor onze controle van de íeserves en voozieningen
aangezien Provinciale Siatên het algemsne raamwerk van de CV 95 nade. invult. Wlj toetsen de
reserves en vootziêningen in d€ eerste plaals aan dil document.
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De signalering dat dotaties en ontlrekkingen aan de reserves op verschillênde wijze plaatsvinden is
juist. Bij de begroting wordt bepaald ofdê ioêvo€ingen (stortingen) en onttrekkingen aan reseNes
rechtstrêeks oÍ via de staat van baten en lasten wordên veranlwoord. Een en ándêl wordt inzichtê-
lijk gemaakt in de bij de begroling gevoegde staat van reseryes en voolziêningen. Bijzondêr muta_
ties in de reseíves (bijvooÈeeld heMaardeÍing deelnemingen) worden uitgebreid toegelichi in de
jaarrekening en de daarbij gevoegde stukken, zodat de lezer dit bij zïn ooÍdeelsvorming ten aan-
zien van de financiële positie kan betrekken.
Ten aanzien van de dotaties en onttrekkingen via de staat van baten en lasten merken wij h€t vol-
g€nde op. In de beantwoording van vragen die terzake gesteld zïn naar aanleiding van de CV 95
anlwoordt het ministerie van BIZA: 'Er besÍaaÍ êchter het gebruik dat bU begroting reeds bepaalde
stoÍing:en in rcseíves wgíden gercamd. Do CV 1995 staan toe dat dezê stoftíngen als last woden
verantwootd. Voor onttekkingen geldt dat deze als baten woÍden veíanlwootd índíen de onltrek-
king ten gunste van de rekêning van baten ên lasten woídt gebachL Stikt gènomen ziin onttrek-
kingen geon baten.' (B&G s€plember 1 994).

Uit bovenstaande mag bliiken dat de huidige manier van verwerking van mulaties in de reserves
geheei in overeenstemming is met de regelggving en de noímen die in het maatschappelijko ver_
keer gebruikelijk zijn. Blijkens ziin briefis de heerVeftoefgeen voorstander,om reeds brj de begro-
Íng stortingen en onttrekkrngen te ramen. wli merken hierbÍ op, dat de begroting en dê begro_
tingswijziging dg wettelijk voorgeschreven inslrumenten zijn om de ÍnaFcièle middelen le álloceren
(budgetrecht van de slat€n) ên Ged€puteerde Staten toêstemming lê geven è middêlen uit te
geven (autorisatiêtunctie).
Om toá ook inziót te geven in het rekeningsresultaat zonder de mutaties in de res€lves en vooÊ
zieningen kan worden overwogen om in hêt bïlagenboek bij de jaanekening hiervoor eên apart
overzicht op te nemen-

Vooalen lng Utlgestêlde tnaenli9.s
De heer Verhoef stelt dat de voorziening uitgestelde intênties geen vêrplióting represênteert. Een

voorziening is volgens de wet een voQlichting oÍ veílies waaryan de omvang op de balánsdafum

onzeker is, doch r€delijkeíwÏs in te schatten. Het gaat hier om een inlerpretalie van de begripp€n
verplichting en vedies. ln Nood-Holland is door Provinciale Staten besloten (besluit van 11 oktober

1993, nummêr 64) dat gelden van een begrotingsPost die in het afgelopen jaar niet tol een directe
uilgave of tol een verplichting in d€ vorm van een contrac't ot subsidiebeschikking hebben geleid

maar waarvan het stellig€ voomemen bostaat dat deze posten in het volgende jaar worden uitge_
geven in dezê voorziening op te nêmen. Wij achtên deze methode gêlegitim€erd tegen dê achter-
grond van hêt begroting- en verslaggevingprcces van de provincie. Éen alt€malieve oplossing voor

dit soort postên zou namêlÍk zÏn om ze in de begroting van hêt komendo jaar nogmaals op te ne-

men. Dit zou, omdat de begroting voor hêt kooendeiáar bij hêt b€kend worden van deze bedrágen

rêeds is vastgesteld, leiden tot een grcot aantêl tussentÍdse begrotingswÍzigingen.

OvaÍíge voorzianingèn
De heer VerhoeÍ stelt dat eên voorziening voor vakantiegeldverplichting ad f. 5.000.000 ontbreekt.

Het gaat hieóij niet om een vooziening maar om een nauwkeuíig te berekenen schuld aan mede-

werkers per 31 december. De schuld wordt in mei van het daaÍoPvolgende iaar voldaan of indi€n

een medewerker uit dienst tÍeedt tussen 1 januari en 1 mei op hel moment van beèindiging
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van do arbeidsovereenkomst. Bij een gering vedoop van het peÍsoneelsbesland benaderen de
weíkelijk in mei uitbetaaldo bedragen vrij nauwkeurig de wêrkelïke laÍen.
De vakantiegeldveíplichting wordt ter beooÍdeling van het eigen vernogen in do toelichting expliciet
genoemd waardoor zowelde laslen als de financiële positie voldoende uil dêjaaírekening bliken.

De wachtgeld en pensioenverplichtingen voor (oud) gedeputeerden worden onder de "niet uit de
balans blÍkende verplichtingen" nadêr gespeciÍicêerd in de Toelichting op de balans, alsmede in de
meerjarenbegroting mêegenomen, zodat de financiële dekking is gewaarborgd. Dit is êen Íinancie-
rings- en veEntwoordingswijz€ welko binnen de overheid gebíuikêlijk is en die-gelel op d€ primai-
re doêlstelling van de provinci€ - als aanvaárdbaáÍ mag worden besóouwd.

Toaíêkening rênle aan rcsé'ves
Ten aanzien van d€ rentelasten mêrkl de heea Veftoef op dat deze voor Í 17,0 miljoên te hoog zijn
weergegeven. De heeÍ Verhoet doelt op de rentetoovoegingen aan de bestemmingsreserves zoals
blijkt uit hêt staal van r€sêryes en vooÈieningen. Deze bij de overh6id zeer gebruikelijke mánier
van verslaggeving is In de CV 95 m€t zovoel woorden opgenomen. Art 49lid 1 CV 95 luidt 1t do
toelichtíng op de balans wotden elke rcsetue ên de wiize van aanwsnding van de in verband met
dio rcseNe ontvangen rcnb aaondediik vemteld en toegelicht.". Uil de Nota van Toelichting op de
CV 95 blÍkt êxpliciet dat rentetoerekenlng aan reseryes is toegestaan. De binnen dê provincie
Noord-Holland toe le passen Ílgds mêt bebekking tot de rentetoevo€ging ligEeír Yas{ in het reeds
eerder gememoreerde Slatuut BudgetbevoegdhedervReserves.
Rentetoevoegingên aán vooeieningen is ex artikel 53 CV 95 in beginsel niet to€gestaan en b bii
d€ provincie Noord-Holland ook niet aan de oíde.

lol sloa
zoals verwoord in de inleiding van deze bíeÍ zijn dê doelstellingen van de verslaggeving aftank€-
lijk ván de typologie van een organisatie. Aángêziên een provincig haar bestaansrechl ontlêent aan
hêt uitvoerên van activiteiten met het oog op hêt r€alisêrên van maatschappelijke doelstellingon op
haar grondgebied moet de inÍormatie met betrekking tot dêze activiteiten en doolstellingen juist in
een bestedingsgeríótê organisatie als de pÍovinciále overheid in de verslaggeving ruime aandachl
kriigen. Daarbij l€n de opmeÍking worden g€plaatst dat de financièle positie een belangrijke rand-
voorwaaÍde is om te bezien oÍ in continuilêit de bêleidsdoelstêllingen kunnen worden gerealisêerd.

Om deze reden zÍn inmiddels dê meeiaronbegroting, de balgns en de "ísicoparagÍaaP in de
comptabiliteitsvooÍschrift en vooÍgesóreven.

Daarnaast wordt, naást de rechtÍnatige verantwoording, in toenemende mato het belang ingezien
van de doelmatigheid ên effectiviteit van het provinciale handelên. Om deze rcden woÍdt - binnen
de kaders van de complabiliteitsvooBchrifren - een produclenbegroting ên êen productonrêkening
uitgebracht. Om een oordeel te verkrijgen over de doêlmatigheid en efi€ctiviteit zijn daamáast nog
andere instíumenten bruikbaar/noodzakelÍk zoals bijvooÈe€ld "interne bedrijfsdooílichtingen",
'beleidsevaluaties", "b€drijÍsvergelijkingen' en "het ontwikkelen en vaststellen van normen". Het
belang van dergelijke inshumenten is ook in ons accountants€pport onders[eept.
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Uiteraard b het belangrijk periodiêk te toetsen of de pÍovinciale veÍslaggeving nog voldoet aan de
inÍormatiêbehoeften van dominante gebruikeB. Hiedoor kan een proces van continu€ verbetering
van de ver$laggeving op gang komen. Modeme media en presentali€lechniekên zoals het inuanet
en cd-rom zijn misschien wêlkome aanvulling€n op do huidige verantwooídingen en zouden wel-
licht ook de toegang tot de re€ds boschikbare inÍormatie kunnen verhogen.

De wettolijk veÍankerde comptabiliteitsvoorschrifren zijn minimumvereistên voor d€ integrale veF
slaggêvingsdocumenten vooÍ gemeentelijkê en provinciale overheden. Indien in hel kadea van de
b€gluitvormingsprocêssen ên de democratische conLol€ aanvullendo overzichten en gegevens
relevant zÍn bestaat uiteÍaard de mogelijkheid deze toe te voegên aan de (reeds zeer uitgêbreide)
verslággevingsdoclmenten.

Ten aanzien van de bew€ringen van de heer Verhoef kan worden geconcludeerd dat ht - zoals wij
in dezê brief hebben aangeioond - ten onrcchte de verslaggevingsrichtlijnen voor het bedrijtsleven
als referentiel€der h€efr genomen. Gelet op de spêcifiekê functie van een lokale ovorheid heefr de
wetgever ervoor gekozên om voor geíneenten en provincr€s aparte verslaggevingsrichtlijnen vasl
te stellen, die op eên groot aarntal onderdelen aÁrÍken van de verslaggevingsrichtlinen van het
bed.ifsleven. Bij zo$/el dê veÍanlwoording, dê controle als brj de oordeelsvorming dienen bi
gemeenlen en provhcies de wettelijke Comptabilileitsvoorsóriflen 1995 als toetsingskad€r te
worden gehante€íd.

Gaarno zijn wí bereid deze bdef en onze zienswijze nadertoe te lichten.


