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Rêghtcraccountrnt L.o
v.Íhocf |Yar .Gn v.n dê
d.llundiFí dl. ror.l in
h.t rdllêl ln Slnn.nlends
Bêstuor als In h.t
l.lêvisicAíotr rmá2-
vand:ag ovêÍ hêh.lÍd.
ondê .rp, kitlll ultt op
d! lsrlitclt van d.
irlrv.rsla&n.

f, I adeí€ bestudeÍing van de
I I b€grotinSen en jiaÍeke'

ning€n vd veel gem€€nl€n laat
na eniS sp€urwe* zier dat wille-
IeudS èn normal€ (wat I 'noF

maal'?) èn incidertele (wat is 'in-

cident€el'?) b6ten €n lanen, g€'
he€l of gede€lt€liik, zonder enige
syíematiek en tot rillekeuÍi8e
bednSen, but€n de Pt€nin8

Het telMsieptoSranna sugge-
Í€ede dal het slechts zou gaan
om lncid€ntele Dat€n €n last€n.
De praltiit wiFt 8eh€€l and€6

uit. Doordrt ie wèl kunt r€n dàt
het gebeun, maar niet om wèll€
baten eÍ lart€n het gaat, wordt
iedn bedraS in de r€k€ning veÊ
dacht en du5 onbetrcuwbaar.
v€Íder is het sch€ring €n inrlaS
dat de aíschdjín8slaÍm te laag
en de Íentelasten t€ hoog wor-
den weeÍgegeven. veel voorkc
mend ir oot dat de EteninS pos-
ten €n b€da8en b€vat die in hel
8€herl geen bàt€n en last€n ziin.
Door dit alld is d€ Rlcning van
baten en lalten v€Morden tol
€e' 'Rkenint van somm8e ba-
ten en sonniSe lalt€n en som-
nige anderc wille*eurig€ Hn-
gen'- Dar b€t€k€nt dat in al d€ze
Sevall€n het 53ldo van de reke
ninS in de verste 1rÍen ni4
meer hei saldo van de (leet: alle)

D€rlíde bestudering van dee
jaaft keninSen en b€grctin8en
laat zten dat de onvang van de
re$rves Seheêl verle€rd ïordt
we€rye8even. willet€uíi8€ vaste
acliva word€n rot s,ill€kun8e
bedragen niet ond€I de vaí€ ac-
tiva w€€Í8egev€Í maai on-zicht-
ba& afg€trckten van de rcseN6.
wlllekeuÍi8e verylichtin8en 1{or-
den tot wiUekeudg€ b€dragen t€
h@g oí te laag of zelh in hel gG
he€l niet opSenomen. Ande.sorn
worden oot Íeg€lmatiS posten
als verplichtinS g€pBenteed
die in h€t gehe€l getn verylich-
ting ziin. De mel dez€ wpnch
tinSen emenhangend€ baten en
l.ste. worden als gevolg daadan
rot g€heel veíkeerde bedraS€n in
de rckening opSenonen.
Een €n ander naakt deze b€8ro-
tinS€n, ftkeninSen en d€ balan'
sen SehQl €n al onbelrouwb.ar.
Dit soon b€groting€n €n iaan€-
keningen z€t de g€bruikeÍs totaal
op hei v€rke€rde be€n. Daardoor
is het onvenntwoord derSeliik
jaaÍekeningen en begrctingen
ah stunÍgsinírum€nt of verurr
woordingsleíslag t€ 8€bruilen.
&n sugg€6t1e dat dc Comphbtlf
teitsvoo$chdften dit alles ,o'r-
den to$taan, is hed mdlwaa.
di8. Inte$ndeel. Cv aítikel9
s.hÍiift voor d€ br$oting en ani
kel 27 voor de relening voor dal
dann all baten e. laíen, mn'
der uitzond€rin8, mo€t€n {oÍ-
den opg€nom€n €n dat h€t saldo
van de begoting r€sp€diev€Ujk
rekeninS hel saldo van dik baten
€n laí€n moet zijn. Anikel 3
scbijft vooí dat de presenhtie
van d€ iaan€r€nin8 €r' d€ b€grG
ting zodanig moet ziin àt d€ le-
zer daaruil e€n verant oord ool-
d€el kan volmen oltl de fin.r-
cièle positie en d€ bat€n €n de
laíen. Anil(el 9, 27 €n 33 s.híi-
ven voor dat de b€gíolin& de rè
kening eo de balanr dlir'.iift, dus
ni€t loor neeíd€dei uitleg var
ba3r, mo€t zijn. Artitd 27 €n 33

sctuiiv€n roor dat de rckenifl8
en de balans ,rtfllPrad no€tm

Ook valt op dat de meeste jaane-
keningen belangilke welteliik
v@ryes.hreren infomatie mir'
sen, zoals over d€ Í€s€Nes en
over de voolzientnS€n. CV aÍti'
tel 3 srhdift vooí dat begÍotin-
8en en Fade*eninSen mo€ten
woden opg€inaakt volS€ns 'nor

men dl€ in h€t maaiJchàppeliik
verk€er als aanvaardbaar worden
b€schouwd'i het h vaÍe juÍtpru-
dentie dat h€t buiten de r€t€-
ning lalm van boten en lasten in
Íriid is m€t dez€ nornen.
Hel ls beschamend d.t bij al de'
ze hooSlt onb€ÍouwbaR iaade-
k€ningen, die daarbiiook voh-
tett ni€t voldo€n aan oeedui-
d€li jke vett€li jke voon.hdft en,
desondanlc go€dt€urende ac-
countantlveÍklarinSÊn ziin opSe
nonen. Het Saat oÍl alle 8Íol€

&tcurÊns{aardir dat noch d€
minirter, noch h€i b€stuu ian
het NM rch met deze situatie
willeÍ bezighord€n, laat naan
daar €en eind€ aan maken. Vol.
Eens 2-Vatul4ot al de ÍIrlnl*el
€tn ondenoek instell€n. wi€
gaal dat ond€rroek uitvoereD?
Di€ ambtenar€n en die accoun.
tanls di€ al die tiid hun $ert
niet go€d gedaan hebb€n? Gran
die nu vao hun eigen welk ver-
tellen dar dat al di€ riid niet
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