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Geachte heer Verhoef,

tjw bÍieí van 12 mei 2000 bereikte ons in goede orde.
Ten eerste kunnen wij u meedelen dat uw brief, alsmede clie van 19 janua.ijl., aán de Raad ter
kÉrilii3llá,,,ê :ijn Eestuurcj. 3e Raad ieeii verontrust gereageerd op uw Sriei en het Coiiege
veí?ocht de corresoondentie te beantwoorden-

De verontrusting komt voort uit de áard van uw coníateringen in relatie tot hêt gebruik van uw
titulatuur van registeÍaccountant, Een registeráccountant heeft als "vertrouwenspersoon van het
maatschappelijk verkeer", een bepaald gezag. Een gezag dat in dit licht niet onzorgvuldig mag
worden gebíuikt. Uw "Gedrags- en Beroepsregels" zijn hierover zeer duidelijk.

Wij ztn echter van mening dat een aantal van uw uitspíaken inzake de (on)betíouwbaaÍheid van
dejaarrekening en het wel oí niet ten oníechte vooÊien te zijn van een goedkeurende

_ accountantsverklaring, gelet op het feit dat u niei zelf een onderzoêk naar de getÍouwheid van
de verantwoording heeft verricht, onzorgvuldig zln en aanleiding geven tot onrust in het
maatschappelijk veíkeer.

Llw uitspÍaken spitsen zich toe op de bepaling van het resultaat en met uw rêkenmethode richt
u zich niet op een correde to.p.rring van de comptabiliteitsvoorschriÍten, maar op deze
voorschriÍten zelí.
De comptabiliteitsvoorschriflen laten toe dat onttrekkingen en dotaties aan vooíz ieningen en
reserves rechtstÍeeks op de balansposten geschieden en niet via de exploitatierekenang lopên.
Een rechtstreekse aansluiting van het resultaat volgens de exploitatierekening met de mutatie
van het eigen vermogen is hierdooÍ niet meer mogelijk.
Deze verwerkingswij2e is door de Gemeente Zaanstad, volgens de voorschraften, correct
toegêpest en in de jaaÍrekening van 1998 verantwoord. De Raad en het Collêge zijn hiervan op
cte hoogte.

Overigens hebben wU in de jaaíekening 1999 een toelichtende stáat (Staat D) opgenomen.
waaÍin deze onftrekkingen en dotatiês nader woíden gespecificeeÍd.
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Aangezien uw constateÍing zich d€óalv€ ícht op de comptabiliteitsvooBchriften. veaoekên wii
u dit neer te leggen bij de instantiês die hieromtrem bevoegd íjn.

Wij hebben uw conespood€ntie, samen met een aÊdríift van deze briêí, toegestuuÍd aan h€t
bestuur van uw vakorganisatiê, hêt Koninklijk NIVRA te Amsterdam. Zj zijn immers betrokkeo bÍ
de totstandkoming van de ídtlínen voor de jaaÍverslaggeving.
Naar zi.i ons hebbeo medegedeeld, zullen zij u uitnodigen voor een gespGk inzáke deze
pÍoblematiek en, indien voor d€ Gemeente Zaanstad van belang, oos hier nader over bericlrten.

Vertrooveod u hiermee voldoende geihformeerd te hebbên, vêÈlijven wij,

Hoogacht€nd,

Burg€mê€st€r €n


