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Nogmaals: Vaste activa in de gem (
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R.c.nt pabliceeÍdc het NMA het studietupport "V6te octiva in íIe

Eneenter*eoioA". In .lae bii.baAe Aaat.Ie autêu in op .Ie b.vinilinacn v@ M

d@r de auteuts ean het Íopport itges.eld oadeno* naoÍ d. ptaktiík tenake en hw

nede daa,op &base.rde aarbêvêl;rsn er conclusica. Hii prblic.e e idmirttt.ls ..n

Eroot aantal ottlkele" oveÍ het fenomêen vaD de &meettteliike idMek.oin& ondq

meÍ ook íD'De Ac@@t@t' ('De aê.o@t@tsvdkla.íDg bií iaaftekcaíagen van

Acmeenten: od.têr. t.kst ol oaltetu str.kkiat", ittlí/augustus 1995).

In m€i 1997 publiceerde het NIVRA her stu-
dierappon Vaste áctiva in desemeertere.
kenins.rnkeleled€nvaídew€rksroepdie
dit ráppon hebben opreme.kr (S. H,rinsa,
R.A. Jonk€r en G.l. wijntie,), v€Eoryden €en
Soedê sanenv.ttinS vd dit .apDort in'De
Aeountant'vo mei 1997. Hct studi€ráppon
nodi$ náár ziin .árd uit tot een discussie over
de conclusies en.anbevelinren van de werk
8roep. Ik denk dar, re,ien de prakdik, deze
dÈcussiedringeodgewenstis,metnám€
waarh€ttaátondeb€t€kenisvoordeác.
countantdie een.ccountantsveÍklaring geeÍr
bii €en 8em€eni€lijke of provincialerr ja.r-
rekedingzoals die zich meesral aindienr. De
conclusi€s en aánbeveliqerinhet rapporr
zijn mede gêbas.erd op de uitkonsten v.n
eenond€uoekd.t de werkro€p insr€ldenaáÍ
de &nrbare prakrijk ean d€ yerslá$evins
ovêrdevás.e.ctieein de seneent€liik. iáá.
rekeningen.Ikderkdatdezehevindinsen
ook inde discussiemoetenwordenbetrok-

Naar miiD mening v€rdient het rsppon en
da.rmee de ÍapporteuB gore waardering.
Desondanksbenikh.tmetnietall€uitkom-
sten van het r.pporr eens, met name w.i di-
verse ván de s€d.ne .ánbevelingen sánËe.r.
Ook bevát het r.ppon nad miin menins di-
veBe riet-onbetansÍi jke tekonkomnsen.
H€tzouteveelplaatsruimtevr.terDmin
dez€biidtasedáaralênaalopintesaán.Ik
b€perk mii d"lron tot de niins inzi€Í, be-

. NaaÍ mijn heDint is her rappon een toed
lgedocument€erd)stenpur vooreen
mijns inziens hoognodise discussie over
de vraas of niet de i.anekeninsetr van de

meeste gemeententenonrechtcváneen

soedkeurende accountantsverklanng

De ÍáppoÍ€uB hebben in cen zóBencmd
Rererentiekade, lnaarhun mennslde nor-
nenveEáneldw.àraan de ve6lággeving
oveÍvasteáct1vá Id6rs€m€enten)zou
mo€tenyoldoen Ikdenk€chte!dathet

8eváarlijk is drt ReÍerendek.der !e íadvise.

D@rhet hele rápport heen wordtÍrequent
de teÍn Deeis€nheidván deSemeente
sebruikt. Het is dii echter niet duideliik
8€worden wát de rápponcus hiermee dui-
delijk hebb€n willen neken Oí i, de term
voorderappo$eurseendeuseïnacàina
oín de i.arrekeningen van semecntennier
tehocvenlátenvoldoen.an dedáaraánre
stetlen eisen, wat nrar mijn mening van de
iaarckeningenvánde m€estetemeenren

De rápport€uB máken herhááideliik verse-
liiLjngenme!BW2Titel9.NaáÍmijnme
nins is drt s€heel ov€lbodi8. laaÍekenins€n
var S€meenten mcten imners vold@n
aan eten vDBchniren, de zoËencmde
Comptabitirêitsvoorschnf rcn.
H€trapponzouveeteanwairdehebben

Sewornen alssysremrtisch €nuitvo€lig
wásstilSêstaanbij wát het beteLentom
hetstelselvanbatenenlástenioerepás.
sen en wel zodanig dar op een voor

semeenren reëisende wijze de iaaEek€-
niryván een Semeent€ inzichr8eeÍt in d€
linanciélepositie, de báten ende lested en
het s.ldo dá.aán. Naa. miiÍ meninr be,
staat hieradveel beho€f te, Bezien hetÍeit
dátde já.Eekenirgenvan de m€este se-
meentendirbedoeldeiMichtirhet geheei
det veBtrekken, teMijl dit volgens de

bijsaándeaccountantsveÍklannsenwèl

l('.nt.n n d. g.m..trt t{k l.rr.kdrrt
cemeentelijke ia..rrekeniryenenbesrctin-
tenrrzrin voort€neentebesturenen -bestuur-

ders belanErijke sturinss' en verártwoor-
dingsrnstrum€ntcn. Om die r€den mogenen
moetenhieráan Íninimele kw.lneitseisen
worden testeld. Ni€t voor ni€ts iecÍt d€ wer
gcv€Íbet nodit geáchtdát jaaíekenins€n vàn
8cm€entend@reenaccountantoptcr€i
kcndheid worden secontroleerd. In miin eer-
derin'De AccountànÍoptenomer bijdraSe
"De áccóuntanlsverkl.riDsbij iááíekeniÍ.
ten van gem€enten: andere rekst oÍ ander€
strekking" {È11/auSustus I 995lbetoosde ik
&td€ kwáliteitvádhèt here.de€l lande
jaáíeteningcnvrn gemeenten zwaár tekort-
scbietenwelindiemátedatslechtsa&€u.
rende accouniántrv€lklarinsen daarbiiop
hun plááts ziin. Ik Doemde d,

. resenes en voori€ninc€n worden veelal
onvoldoende ondersch€iden: onderher
eiSe! vemosen komen net zo goed voor
zieningen v@rálsonderde voorzieningen
bedras€n zijnop8enom€ndie iÍ h€tseheel
sccn vooEiehingen cq. verplichting€n
represerteren, waárbij h€ronderscheid
van Semeente totSêhee.t€ zee.urteen

veelal wo.den willekeunSdiverse bater
en lásteí buit€nde rekenintom rechr
streeks toeSevoegd áan oí in nidderinB
gebracht van h.t cigen vermotenJ
veêl.lwordenwillekeuÍigdiveíse
onttrekkin8eren/of toevo€sins€D an
í$eFê,alsbátenenlasteninderek€ning

veeld worden willekeurire bedÍesen be.
treí{erde de aanschaÍfing var diverse váste
ácrivarechtsÍeeks aÍgeboekrván het€i

de waárderinSván de i. ontwikkelint ge
nomen bouwgronden geschi€dt veelal t€-
8en willckeurite wádden, die niet vol-
doen aán elsemeen e.nvá.rde/

veelát zijn diveÍse voorzienins€n voor
willekeuris€bedr,senopsenomen in
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renteÍekening

pleátsvántotdêbedr.tendienodigzijn,
. !eeLálonthrekenve.plichtinSenzoalster

2ke !áDpensioenenen w.chtselden,
t r;álerreld lrechter eD overlopende
Ènte bedef íendeouderelentnsen;

. veelalziinondeÍdelrstenÍictiever€nr€

Het behcit nijrs iEien, n.uwelik enls
bet@r om het eme @ns ic ziin det m derse-
ir jke ra.r€kenin8êndebalanss€en jEicht

seeft in de werkelijke fi$Dcièle posnie en de
rekenrns een tot,ál verkeerd beeld 8e€it van de
báren en de lalten en het sáldo daawan, en dzr
derseli jke jaárreleninSen totaal ongeschikt
zirnals stuings- envdstwmrdingsinstiu-
ment. HetblijÍt miidarcnbevreoden dát ik
bii du soorr iarck€nins€n dsonà!-ks álteen

een grcte vedten-
van de nppofteuB dat

zU eên ultgebrcld ondet.
zoek hêbbên uttgevoe'd
naar de fllze waarcp ln de
ptaktryk de Yaste actlva ên
de alsch lvlngen daarcp
ln het atgêmeen ln
"r.amooa+auaa'watL.

.':'--:"::-^ --'E
qr
-t

maarBoedkeurende ac@untántsverklanqen
2ie. Ik denl det daámee het nadscháppeliik
v€rkeer, ma?look de beroepssÍoep s€en pede

Een belansriik lmer aals sezerd niet enis)
b€zwear miineEiids tesen de jaaíek€ninr

vande meeste gemeentenbetreít, zoalste,
zerd, de veMerkins van de aaoschaÍÍinssprijs
van de vaste activa er de áÍschnjvinSen daáí-
op. Deze v€íwelkins is het ondeMerp ván dit
studierappoÍ. Hêt is te hopen dlt het NMA
@k d€ánd€redmrniiremeddeof, dcRer-

Het ls eed trore veÍdienste ean de rápporteuB
dátzijeenurtsebÍeidonderro€khebbenuif

sev@rd n.d de wiize wáerop in de praktiik de
váste activ. eí d€ aíschrijvingen daárop in
het alg€meen in "seheentelánd" worden be.
handeld. Het rapport geêii op zeer lezen$
waardisewijzeuitv@.itdeuitkomÍen van
dit oDderzoekw€er. De uitkomstenzijn, hoe.
wel voor degenen die al lanSer in "gemeeBte-

v.ri{Í H.r r.rr.rr bu dr ri dÍí. r'.hà.i aG
.rill6 t r.dd.
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lánd//meelop€n niet ni€uw, onrhuts€nd en
verbii,t€rcnd. Heel soed blijkr de enorÍne
achterstandva "Semeenteland" tenopzich.
te vár "het beddiÍsleven" w,3r her t.ár oln
de kwaliteit, oÍ duidelijker 8ez€gd: h€t w.ar
heidssehálte, vaD d€ Íienciël€ v€nla$evirs.
De íaplort.urs treklen daÍ ook miiB inzi€ns
terecht de conclusie lpásná 13 | ,,dar de ...
praktijkvan gemeenteversla$evingovervae
ieactiva...niertetemoetkomráandedoel
stellinsen vaD de cy95 "3, welle doelstellin-
Ben zijn: volSens het st€lsel van báten en
tast€nlcv.nilel4lvolsensDomerdiein
het n.átschappeliik verked als aanva.rdb..r
wordeD beschouwd, een zodanig inzicht &-
ven dar een veranrwoord oordeel kd worden
sevomd ov€r de financièle positi€ €r over de
b.ten eD de lasten íCv.rtikel3, cuÍsiverint
Lwvl en h€t s.ldo daarvan lcv árik€l 9 €n
2 71. VáÍ dez€ t€kortkoming seven de ráppo.
teubdooíhethelerapponheenveelschrii
nend€ vooÍb€elden. [n dán te bedeDken d:t
net behulp v.n deze 8ebÍekkire, i, zelís per-
tin€ntoniuiste, inÍoímatie bij veelSem€en,
tenÍinancieelbeleidword!bep..ldenuitse-
v@rd. Dij dit la.tste speet, zo is miin
eryáriD& onsetwijíeld een rol drt al deze iaar-
rek€ninsen desondalksv.ntoe(&eurende
,ccountaBvelklariqetrziinvoorzietr, de
8ebruike6 ran d€zê isdekeninsen, weron-
der ir de eeírt€ plaats de lin het ákeDeen
hndcieel onsdchoolde)Beln€cnteradisle-
den l, ra.n h,er wel op .Íl

Een belangriik deel van het rappon is Bewijd
áan een d@r de rapponeurs onrwikkeld zore-
noemd Reíerenriekade! (pEdna s9-ó71, dgt
"systennisch dle in het kadervan ve6la88e-
ving over vast€ activa v.tr belang ziinde on-
deMeíp€r behardelt. UitFDgspuÍu bij de
ontwikkeling v.n dit reíerenriekader is het
inzichtsveÍeist€ van .rrik€13 vatr d€ CV95. ...
Het rclerentiek.der noet wordengezien als
een áanzet te komer iot verslagevinSsreSels
voorseneentendie b€t€raansiuir€nbij de
doekt€ltiirlen)di€ d1aner€nsÍondsl.r
liggen. Uitera.rd is verdele studie nodig on
deze áanz€t te venolmakeD', lpásna 23).
8ij de ontwikleliry van dit referentiekader
hebben de rapporteurs &bruilsen..Ir van
BW 2 Titel 9, CV95 etr de Toêlichtint daaÀij,
Richdiin€n voor de jaarverslaseviDs lwa.r
ondeíSt.aniën)ennÀC-studierappo.tD€Íi
nition and RecoSnition oíÀssets.

Alleree.st Doeten náar mib mening de rap,
poÍeurs worden &complimetrteerd vanwege
hur poSing om op systematische wiize eet
a.ntal norm.r weer re 8ev€n waáraan de v€F

dáSSevinEovervásr€ activ. lv.n gêmeentetrl
moet voldoen. Het ReÍerentiekáderis nrard€
bedo€linSenvánderáppoÍcuís€en,,áanzet
v@reeroprlsemcenáánraaÍd€ bedrijíseco.
nonirche gÍondsláger sebáseerdv€rsl.g{ie
vinssk,der voor vasrc áctiva " lpasrn. 81. Toch
isbetdevrastof hetdooíderapporteursont-
eikkelde Reí€rentiekad€reruit moer zien
zoálsherernuun ziet. H€t is ookdevráa8of
€rbeho€Ít€ is aan eedapane set ván
"veBlagevinssresebv@r8em€entendie

beteráansluuen hii dedoelstellinslenl dle
dáaÍaan ter srondslas lisreD,' lberer dan wáril
enoÍ"verderestudienodi8isomdezeaanzet
t€ vepolmaken". Is mer de be!áling€n dár de
remeenteli jte iaáa€keninsmoer woÍden
opgemaáktvolseNhetstelselvanbarenen
lasten lCV95 ártiL€14) envenolgens volgens
noÍn€n die inhet maarsch.ppelijk verkeer
áls áanváardb.arworden b€schouwd lwelk€
nomenroud€nhetandeísnoetenzijna),
welk€ normen in Richtliinenvoor de ia.ner
sla88êving re€ds ztjn Eeinventarise€rd, al niet
Senoetteze8dl willer derápport€uBniet
opnieuw het wiei uirvindenl Ik denk her wel.

OolirÀoudeliikhebikt€Eenbepáálde,,re.

sels" uit het Reí€rentiekde! b.tes.w áaí.
om voorschrÍten uit BW 2 Titel 9 opnemen ds
g€Deentelijk€ iádekenins€.reenenkele
boodlcháp hebben aan Bw 2 Tirel 9l Zij moe-
ten immers voldo€n ran d. CV en nier aan BW

Qro",,rooo"ur"
aíetopntêuwhet-9

2 Titêl 9. lwát nier wil ze$€n dat de wetFver
to.n hii cV95 concipieerde en hje.bii Bw 2
Titel 9 áls voorb€eld gebruikte, ruet béter had
kunneD lezen en begiipen rat BW 2 Titel 9
zei en bedcldê te zessen. láten wii €€rlijk
ziÉ, de CV95 en mer name de Telichtint
dabii zijn kwálitátieI beneden de maaï op
v€€l plaatsetronjuist en z€lís inconsist€nt.)

E€nDderb€lansijk bezwaarberref r het op-
n.neninhet ReÍererriekad€rván onderdel€D
uit de CV95 en met n.me uit de Toelichiing
daarbij dan vel !:n inftrpreraties d&(an die
sÍiidis ziin met de uitgáSspunr€n van her
stelsel van baten en lásteD en dáardoor dus
ooLmctnormeÍ die tu her m.atsch.ppeliik

verkeer als aánvá.rdlaar worden be$houwd.
Hierwreektzichàtderapponeurseionvol,
doendêrekeninsh€e hebbensehóudeD d.t
h€tvoldcnraDnomendieinhermaat-
sch.ppelijkverkeeíáls a.nva.rdbeárworden
beschouwd {Cv9s €n Bw 2 Tiiel 9) cq. alre-
meenaánvaárde gondslaSenvoorÍinancièle
ve6laSgevinglsrándaaídtekst accountánrs.
verklárin8l eneuijds€Írran w€tteliike bepa,
liryen inzakede j..rekenins{stand.ardrekst
.ccountántsverkldilg).ndeEijds rwee86-
hêel verschillendedins€nziin. Deze rwee
eisen kurDen zelís sÍiidis met elk.ar zijn. In
iedsgeválseldtdittena.Eienvand€CVen
met n.me de Toelichtint da.rbii. Een spre-
kcndvooí!€€ldishetvoorschriÍtincv9s
ártikel43lid4datvooschriiÍrdatnosniet
bestedeontvrn8en subsidies, etelMtierck€.
ninS€nvoorinvesterinssbijdragenen tarieÍs.
egálisati€r€kening€nalseisen vermotenve.
werkt moêten worden in plaàts van onder het
vre€nd verno8en áls voorzieninsen oÍ als
ovêrlopêndeta6sivaposten. [en iaaríêkenins
waárindit ov€reenkomstiS geschi€dt, voldoet
wèl.andedesbetr€ÍÍendewefteli,ke
vooschriften, maa. Seeft geen têtrcuw b€eld
ván de lin.nciële po6itie cq. v.n deomvans
en sámenstellingvanher lermosen lwat op
,ichweerin striid is met "kapstok,,-anitel3

ván d€ Cvll. lk heb ov€ris€ns nooir een
accouDtántsverklariqbij eensemeetrtelijke
jaarckening Sezien dic (llt veMoordt, wer.
m€eookindirrevalnalrmibdeninshet
máátschappeliik verkeer geen goede dlenst
wordt bewezen. Her raploÍt maakr rer on-
r€chte teen €nkele m€ldin8 van dit proble€m.
In dit kader hadd.r de rappoíteus iD hun
ReieÍentiêk.derbiivoorbe€ld kuMen veMii.
zer n:.r Richtlijn voor d€ id€Blassevins
3.01 Ovelheidssubsidiês en v.ryeLikbare Ía-
ciliteiten. DaD hadden zij ook kunnen opmer.
ken d.t de methode wedbij de investerirys-
subsidie.lseenegalisati€rckeninSwordt

8Qássiv€erd lin het rápport rmseduid als
"hrutomeihode"l, eD de alteíutieve m€rhode
waárbij de investerinsssubsidi€ in nindenns
wordt sebr.cht v.n het adschafÍirysbêdrag
lin het rappon eD&duid als "nettonelho-

de'1, vohens "alsemeen aánvarÍde bedriifs-
economi$he 8Íondslag€D" toi hetzelfd€ ei-
gen vemoten en hêtzelÍde sldo van Mt€n en
lasten leiden. Dit in teteríelling tot wst
(ook blijkens h€t r.ppo& zie biivoorbeeld
?asina 29, 4I,421 in "seineentelárd,,dooÍ

velen (waaronde. ook de.epponeurs, pasiM
ideml wordt Eed.cht en gepraltbeerd.

E€n ander behnFijk bezwáar teseí h.r Refe-
redti€kder b€tíeÍt de'tetel" cq. opm€rkin&
"Onttrekkirgen.ureserv€sdie als iÍvesr€-
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nns zijn áe t. merlen zijn roeresraan,, lp.ri-
ráó6).Miinbezw..risevident_Deiappor
reub 8evênhi€Ía.ndarhet vok.rs,,ats€-
meen áánváard€ bedri jíseconoínische
grondslagen" toeSestáatr zou ziin om aen-
schaÍíinssbedr.senvanvaste.ctiva,beh.lv.
op d€ b.laDs te activeren eD venolg€n3 als
aírchrijviDgslarten án de rcelolnstit€ járen
toe te.ekenen, ook direct rcchtstíe.ks, dus
huÍen de rekeniry ván baten er l.sren om, in
mindering te brcryen vd het eiten vermo-
t€n. Ik de.k datdit een goot misversrdrd is.
AllerceÍst ishettocl deessenri€ v.! het sr€1-
sel van b.ten en lasten dat oítventsten en
uitSáven di€ cen toe- respectievelijk ÍDame
ven àet eisen vermosen bet€kenen, .ls b.ren
respecti€velijk áls láíen worden toeg€rekcnd
.ánd€res!€cti€veliike irrenw3árcpzr) b€-
Íekkinr hebben en dus det uit8av€n die íno8l
niet al,lást kuuen/moga worden .arre-
merkt, op de bal.Ds oË€nom€d li! cesu 8eàc-
tiveeÍdl troíden. Dir t zelís niet eens een
uitvlo€È€lyanherstelseiv3nbarenenlas
t€n,ftetbd€esentiêvánhetsrelselv.nbá,
ten en lesten zelí. Verder is het Íaliekárt i.
striid met "ál8eneên a.Dv.de bedrijís-
economische Srondll.gen" cq. met "nomen

die in h€t nà.tsch,pp€liit v€rkeeÍalsaan,
v..rdba.eordenb$choued" Íespectieve-
lijk net "alseme€n aanvá,rde grondslá8en
vmrlin nciél€ veBl.$eving" als uilSaven
arn een.ndeÍe psiode áls laÊt wordm toeg€-
rekend d.n wáarop zij betr€kkins hebben,
wat gebeun els de aanschá{iiDsspriisv.n ves-
te áctiv: dtecr ten laíe van h€t eiSen v€mo,
8€n woídt gebr.chr. Op de dêrd€ pláars is her
e€n onomstred€n als€rnêen anvaard€ be
drijísecommische srondslár det alle vermo-
tensmutrti$ind€r.kedngvanbat€ren
lásteD worden op8enomen (RichtliiDen voor
de iaárveBl$tevint 2.41.202, de uitzond€rin-
8er ziiÍ voorr€meenren niet rel.van0. lT€n
onrechte ontbreekt d€ze regel ir het ReÍeren

Het is voor mij onbegrijpeliik dar de r.ppor
t€uB het als een alseme€n a.Dvaárd€ b€driiÍs,
economische 8ÍondsLs zi.n d.t het mogclijk
zou ziin om de .ánschaÍÍinssprijs ván lsoh-
miSelvart€.ctiváinéénteercIbuiGnde
rekentns on .ls last tc ve$erken. Door het
tGpássen ván d€z€ v€M.rkingswijze ont,
íaán juist dat mrt 'aaÍekeniryer waafte-
g€n de Íappoíeurs zich op vel€ plaats.n in
hun r.ppon sterk aerr€tten, melijk ja.ft-
keninsendienietvoldoenaande€,s€nl@kl
ván de iáppoÍeurs: "bzichteliik mct woí-
den semaakt welke kosten ziin verbonden
áan het vooni€ningenniveáu waaÍvan de in,
won€B proÍiteÍen" lpaSin. l6jen "dar voor
herkennenvandekosrenvandepíoducren/

DIACCOUNT NTN*Zlt^ tT lr3

dieNten nodis ft d.t d€ n€t d€ bedriilsvo€-
nngsamenhanSende kosr€n en risico,sopeen
iuistemanier:andeperiodenenproducren/
diensten worden t@tereLend" lpadn. t71.

b.tom, ik denk dár, zo €r ál behoeÍte is aan
een ReÍeÍentiekadeí áls het onÍleíhav8€, het
zeerg€vá:rlijkisomherinditÍapporropte-
nomen Relerenlekaderte seb.uiken.l, ioer,
si!8,kaderbii het opstell€n n controieíen
van {seneentelijkel já,Íekeniísen.
Ikbetr€urhetdan@kdátinh€rrápponipegi-

I zeer geyaa Uk om
n dlt rcpport opge-

kens we de ráploÍteurs veischillen constat€-
ren tussen de relst van CV95 en Bw 2 Tnel 9,
eD tu6s€n de bedoelinsen vd ,álseDed aan-
váárde b€driike@nomische rnndsla8en', en
in indrviduêI. jarnek€ningen toegepasteprak-

Het is miins inziens ook gevaErliil om twee
nomeD3ielr.breondeÍschcidenenalleswat
nietvoldo€tasnheteerste{,akêmeenen,
laard€ bedri j{seconomische 8rondsl.ren,,l
toch.ls goed.antemerkenondatherwel
voldoet.an het rweede l,,het ei8en€ v.n de
remeente"l, rerwiil d€ inhoud van dit tweed.
normeBtelsel niet is áan8eg€ven.
Natuurliik b e. €en eisenheid van seme€rten
lis d.t iets ardeB d.n de eiseDleid ván de
sern€ente?1. Ditbetekent biivoorbeelddár in
deCv95in. tu i ik ingv.nBw2Ti t€ l9bi j

rebrek aanande€lioudeBbiirem€enren,

teenbepalinSenvoorkoíÍrenoveraandelen en
Sepia.tstkapitáal, €n &tindeCV95inrÍwii.
king van Bw 2 ïitel 9 bepalingen over de b€-
grotiry voorkomen en voon6 m€€r uitSeb.ei
de vooÍschriÍten over ondêrMrden weik
in2ak€ 8Íordexploirarie. Heris echternietzo
dátálteverschillentuss€nCV95enBW2Ti.
t€l 9 ins€Beven lh@len tel ziin door d€ eiseD
aard van 8em€€nten. lkzelÍ h€b her proces van
de torsrándkomin8 van de CV95 van zêer
dichtbii meeremaakt enweer wel beter- An.
dere noseliike veÍklarinsen vooí de verchil-
len tusseÍ CV95 en BW 2 Titel 9 2ouden toctl
ook kunen ziin: onkunde bii d€ .mbrenaren
diedetekstvárCv95concipie€lden,enbii
hun adviseub, en een ,terke lobby vánun
"s€n€€nteldd" om de ondeideCCv(de
voorloper ván de buidise Cv95l sêheel ont-
spoord€ praktljk t€ l€taliseíen in pl.ats van te

Natuurlijk is hel zo dat d€ eigen aatd van ge-
meentenhetzichmeebrenttdltdeiaaÍek.-
ninS van een gemeenre er anders uitziet d.n
die van veel áídere orSrnisatier. Oo derelÍde
leden zi€took de jááíekeninsvsbijvoor-

beeld een tr.tuponondememitr8 cr and€rs uir
dan die v.neen aann€Íninrsb€drijÍoÍw.er
ánde.s dan die van een omroeporyanisati€.
Dit zo 2ijnde, b€tekent &t toch echternier
dáteeí jáaríek€niryv.n eenEemeenteDiet
ho€ít te voldoen aan de d..r.an door de cv9s
Sestelde eis dat deze met worden optehe.kt
vokenshetstels€lvánb,t€nenlást€nvol

t€ns máátsch.ppeli jk envááldbár€ normen
cq. alSeneen .anvárÍde sroDdsl.Senl De nor.
mendieinhetnáarscháppeliikr€rkeeráls
aànvaárdbáer worden bescholwd, cq. de.he-
Ineed aanv.dde 8roÍ&lEten voor ÍiÍancièle
versla8SeviDg, cq. de ál8ene€r aeváatde
bedri jÍseconohbche 8rondslq€n, waarmêe
steeds hetzelíde wordt bedoeld, ziin toch nier

nomen nefêrcntlekader
tê Eebrulken ak toet-
slngÉkadet bu hot op-
stelten en confiolarcn
- - -  r / ^ ^ ^^ - . ^ r t L ^ t . -
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ná l0l de stáitss€Íeráft van Binnenlándse
Zlken wordr adbevolen on h€t Reíerentie-
káderin studie te oenen.

EBtnndd |al.t t m..rr.
EeD.nderb.ldsr,kd@rnij gevoeldbenzar
tegen het rappon is h€t miins irui€ns merk,
wráidise Írequente sebruik van het b€grip ,,De

eigenheid ven de Seneente,,door het hele rsp-
pon h€en. De inioud van dir b€trip wordr ne!-
g€lsomchr€v€n, roch keDn€n de rapponeus
ergrote w.áÍde aan toe. Wàt de..pponeurs er
m€€ bedo€leí, zo! kunnen blijken un de pás-
sagq "... ls het ... f,@dak€lijk dát een soed
inzicht bestaát in de tosten, opbrengsten, fr
nsciëlepcirie ..Bedriiís€@lomischepnnci
p€s en dáárop Bebaseerde v€rslrsreviqsgon.
den vomen claaívoor een 8o€d uitsn$punr.
Drt bet€ft€nt echter nier dat de ve$lastevjnS
ook áltijd op básis vàn.lgemeen ,3nyaarde
bedÍijf,e@nonische srondslas€n dient te re-
schieden. Ook een verslagsevins di€ rcchr doet
aanheteiSen€v.ndegemeenrekántotaán-
vrárdb.reuitkomstetrleiden" {paginá 71. Met
.ndere w@lden de r.pponeub zien €en teten,
st€lunstusen "álsemeen aánva.rde bedniís-
e@rornisch€ sondslaS€n', eí ,,de eiSenheid
vand€Eeme€nte", áb w3renhertwee v€Íschil-
lendenormensrelrels.Dárdirzois,bliikttel"



,nders dan een uitwerkhs ván en ántwoor'
den op de vrarg die t@pssint van het st.ls€l
ván báten €n l$ten oproept, n.Delijk welk
deel ván de ortv.nssten en uit8avên dienen
in welke ritutiesaan welleperiodelnlals
b.ten en lasten te woÍden to€geíekendl M€t
aídere soorden h€t niet voldcn.an d€ze
normen betekent eenvoudigwe8 het niet cor
rect t@pársen van het stÊlsel v.n báten en
l.sten. l..n.kenirseq ook die van $m€en-
ten, die niet aan deze normen voldoen, 8€ven
bietherinzicbtiodeÍinánciélepositieen/oÍ
de bated en lesten en het s.ldo dadd, dát de
l€zeÍs verwachten. Ook lezers van iáareLe-
ningen v.n 8em€ent€n veÍwachten dat dez€

ierck€niryen zijn optem..kt volsens het
stel6el v.D bat€n en lasten. Dit Ínogen zii ook
v€Íwachtënomdat de CV95 drturidrulkeli,k
vmMhriiven. lubt om&t zij di! vw.chten,
hebbendetmeste)lezeBv.ndehi€rd@rmij
bed@lde ia.rrckeningen niet in de g.ten dát
deze jarekeninsen een beeld v@Í*hotelen
van de íinrnciële positie, de báten €n de la-
ten en een saldo daádán, dát in hêt Beh€e1
nietoverenkomtm.tdewerkcliikheid.D,t
d. i&rck€ning€n v.n de m@ste gemcent€t
totaal nier voldo€Í aen de normen die het
stels€l var baten en lásten stelt en in het 8e-
he€l dus ni€t het bedo€lde inzicht 8even,
heeÍtni€|ste m.keÍ met e€Dzotena.md€
"eit€nleid v.n de gem€€nte ", ma.r veel meer
Inet d€ onkunde er onwil y.n d. opst€ll€B
van diê jaarelenin8en om iÈicht te gêv€n in
delindcièlepditie,debatenendelasteren
het s.tdo daaN.n lwet sen 

"v@íechf is
ysnremeenten.[€enllervann.dmijnme-

ninSíalendeaccount$ilconÍol€.

ll b€treu het on dez€.eden6 dát in het ráp-
pón lpasina l0ldestaaBs€c.€tÀb {vd Bil|r€n-
h sezálen)wordt snbevolen om inhoudte

tevft @ hct @ncept vede zote@mde "ei'

seDh€idvd de semedt€" on d.2me. de in
velsenMteli jke járrckênirgenydkono-

de.fwi'kjlsen vd de eisn die ic?ásintvf
het stelsel van bneD en laster stelt, als "general

gactic€" vrlt te leS8en jnsrruep$te vooÍ-
schriÍtd. Het au ena leiden dat de hui&s€
wildgei ved. dmrvel gemeenten to€gepá!'
t. pr.ktijk wordtteleFlis€€rd. Hierd@rau uit
d. wetgEvingelke prikk€l verdwijnenom iF
zicht te twm in defimciéle pocitie, d. báten
en testen en het srldo d,arn. En drrrsns het

Ik hêÍr wel van memn8 drt de huidirÊ Cv95 en
met t)m€ de To€lióiir8 daróij, een srondise
a.npássinsbehcvo. De vele onjuistheden en
inconslstenties tenopzichte vd íkepstok'
lanilel3 eo antkel4, die heÍisico in zich

hebb€n enl€idins te zijn vmr jáeekeninseb

die veel d@n behálv€ het in .rtikel3 bed@lde
itrzichtseveD, zijn dan@r.el€idinssenGs.

BW 2Í t  l9
In par4raeI3.5 8€ven de.apponeurs door h€n
vemeendeverschillênvoorwáarderiryen
presentátievan v.steáctiva tusenBW 2TÍel
9 en de CV95. Volgem de rapponeuB "wor

den deze aÍwijkinsen inresev€r d@r de eI

Senheid van d€ Seme€nt€". 
"De Cv95", zo

ze$en de rappo.teurs, "geven dáaráan zelÍ
inwlliry door in en-kele voo.schrilten een
verslagSevinSspráktiil telanctionercn die
afwriktvansooÍtseliikeinBw2Tit€l9opg€-
nomcí bepdins€n". De vragen di€n€n zich
aan oí de ráppoíteurs BW 2 Titel 9 Soed cite-
ren ên besiipen, oí de door her seno€mde
verschillen inderdáed bestaán, en oí uit de
werkeliik€v€Bchillen marwodenafu eleid
dst d€ CV95 een versl.$evirtspr.ktijk
"3ancrioneren" die áÍwiiLt ván wát gW 2 Ti-

Allereeist lnerk ikopdat na.r mijneryadns
in"Bemeenteland"hetbestaanvánBW2Ti
tcl io het alsemeen wel bekend t, báár dat
deinhoudsotend€elsonbekeodisend.ter
le8io misverstand€n best.an over d€ inhoud
en de bedoeliryetr eryan. Dit t€ldt n..r miiD
€ryariqook v@!ve€l in "gemeentelánd"

operernde accountsts.

Integ.Ntellinttotw.thetrá?ponvemeldt

lp4iná201, ish€tni€rwáárdat BW2Titel9
niei zou to€láten om t€n á.nzien van de ve.
w€rkio8 van investeringssubsidies te kiez.n
t$sen de bruto- €n d€ nettom€thod€- wat dit
b€treÍt ziin Bw 2 Titel9 en de cv95 geheel
id€rtiek )€id€ ,chrijven v@r det de waárde.
rins en d€ presentatie met€n voldoen .án
nomen die in het maatschappeliik verkecr
áls.áverdbaarwordenbeschouwd. voor
dezesituáue istuchtli,nroordeiránerslag-
g€vitrt 3.01 ván toepassm8 lzie hieflóór). Áls
de Toelichbn8 bij de Cv9s aans€eÍt íin ieder
geval niet in de to€lichting bij aÍikêl 58, zo
:l!hetrappoÍtenonrechteáanseeftldatbe'
stenminsslesênêÊitrnindenntEebracht
kunnêÍwórd€nopdcve.k.ij8inss-of ver-
v..rdi8ingsprijs, isdeTóelichtinginconsÈ-
t€nttenopzichtevándetekstv.ndeCV95
zelÍ, ÍIie inanikeL4 toepassingvanhet st€lsel
van baten en lasten voorschrijven eí in áni
kel3 d.t dit di€nt te t€schieden volte8 "nor

m€n di. inhet na.tscha?pelijkverkeer.ls
a$váardbaar worden beschouwd" en in .rti
kel 58 ilat waardeíin8 teseD verknjsingr- oí
venaaídiginSspn j6 moet sebeur€Í.
In tetefttelling tot eat het rrppon vermeldt

lpasina 20), ishet niet wad dat BW 2 Titel 9

her acdvereí v.n tekonen Íexpli€ietlver'
biedt. Ook wat dit betreír zijn BW 2 Titel 9 en
d€ CV95 sehe€l id€ntiek: b€ide schriiven voor
dat wa.rdêrin8 eÍ pr€sentati€ no€ten vol-
doen aan nornen die in het naatschrppelijk
verke€ráls.ánvaÍdbaaiwoÍden besóouwd.
w.r de presert.tie betrcít $hliiven d. Cv95
v@r dát, àls tekoneD worden te.ctiv€erd
lwatdanw€leeBtquaw.arderiqn@tziin
toeFstanll d€ze aÍzoDdcrlijk op de balds
woÍden veín€ld. Onder de v,erkins van Ew 2
rir€l 9 vallende rechtsperÊonen zouden deze
tekonen oddeÍ de immatsiële veste activá
opn€'ren lde opsommins vrn Bw 2 anikel
365 lid I is, in tegenstelliDs tot l{at de íappoí-
teus wellicht denken, niet lihit.tiefl).

ID tegenstelliog tot w.t het Íappoít vermeldt

lpagina 2l ) i6 het nr€t waár dat Bw 2 Titel 9
lexpticietl veÍbiedt dát "biidrlten aEn.ctiv.
in eitendom vrn derden" lhet cita.t in het
rappoít van Cv95 .nikel36 is onjuisd wor
den g€3ctiveerd. Het wordt door BW 2 Titel 9
@k ni€t ihplici.t verMen, jntesendeel, en
w€l otn dezelÍde red€n al, dát de conclusie
van de rapponeurs oriuilt c dár "deze bii&á'

ten niet áán de herkennDsscriteria voor vas-
te activ." voldoeí{p.FDa47l r€spectievelijk
"B.driiÍseconomischwordenderypliikekos'

ten nietBeactiveerd" lpa8ina22l. Correcte
toêpa.sin8 van h€t toerekenin3sbeginrel, in
casuh€tstelselvanb.tênenlasten,kanon-
der oftt,ndishedeo immeis tot dê voorkeur
leiden een subsidie die vooÍ een.dtál iáren
t€selijk in@n, wordt reseven l@ls een
inv*teínssbi jdÍasê) in plr:ts van verdeeld

redMnde frk€le áchtdeenvotgende j&D {als
biidrasê in de kGt.n van lente en.Íschrij
vin8l, wel derelijk ie activeren en vwolsds
"ái te schrijven". wet d€ pt*dt.tie b€treÍt,
shriiven d€ cv9s v@rom d4 rqctiverd€
Hrásen afzonderliik te prcs€nteÍen. {Is drt
niet een goed voorbeeld v.n "eiSenheid van

seme€nter" l lurst omdat subsidevedeniq
een ttTische oveíheidectiviteit is, is eírrnlei
dirg€enÍzddeÍliikeprBent ti€voort€
schrijven.l otrder de werkir€ v.n Bw 2 TÍel9
v.l-l€nd€ rechtsp€Bonon€m€ndee b€dt.gm
opoderdêinnrt.riêlcvdt..ctivá.

In te8enstellingtot eat het rappon wellicht
bedoelt, zest BW 2 Titel9 ni€ts over (een 3I-
scttri jvingst€mi jn vdl s€2ctiveeÍde 

"ko6tm

vd het sluiten vEn teldlerinten en dis.tio"
en zekq nietsover een mdimde
".Íschriivi.sst.mi jn" dzds. Uiterdd
vrasst @k onder d€ w.rking v.tr EW 2 Titel 9
eo coÍíect€ toêp.ssingv.n het tocrel€nin8s-
besiosel, in casu hd stelsel v3n baten en lr$
t€n, d.t dezegectivêeÍd€ bedÍagen pro r.t3
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$ordcn verdecld ov€r de relctrinsen 8êdureD,
dc de looptijd rín de de,berrelÍende leninslenl.

In rcBcnstellinstot wár het rapport vermeldt
pdgma23l ,Èhetn i€twaàrd. i  BW2Ti te l9
"!esultaát-áIhadl€liikeexrra-.fschri jviÍren,'
explicict) verbiedt. Ook w3t dit betreÍt zijn
BW 2 Titel 9 en CV95 identiek. lw€l sut8e-
reeft de toelichtirsbiiánikels9, dieopzich.
:clI ál 'nconsis!eni is &redu€erd, ánd€rs. Dn
rs cchter niet d€emte inconsistenrie binnen
J. rckst van de Cv z€if oÍ russen de tekst €n
Jc rodlchtins.lÀnder€extf a-af schrijviÍgen
Jrn op grond van her Íeit dzt is tebleko dat
n ber verlede. te kelnis is áJteschreven,
lcrd€n tot iáaneLeÍing€n die in h.t i.ar van
d. exrr-.fschritvinS€n te hoge kostpriizen
seven van de desbctr€ií€nde producten/dien.
tten en in de jár€n dáam. iot re lá8e kostprii
zen€nduslehoS€saldiv.nbatenenlásten
met allerisicot ván dienlwelke jaáÍeke.
nirss dáadmr ook seduÍcnde al deze idn
een veíkêerd beeldseven v.rde Ítuancièle
posÍ!c. B€ide wetten vÍasenom irarekeniÍ-
sendiee€nso€dbeeldSeven.
Het istrcuwenseen misversraDd te denketr,
zoálsdeToelichtingbii á!tilels9 d.tdocr,
dat een g€meenteÍaad het rchr heeÍt iáarr€-
kcningeneasttest€llendienietvoldoeDáán
ded€sbetre{Íendewet,inc.,uCv95.ook
voisens jurisprudentie {SlavenbuÍg 1981, OK
L9 {ebruari l98Tlzijodewetteliikeb€pálir-
scn over d€ irrichtiryvan de ja.rekenint
retelsván dwingend rechrwaarook e€n
semcenteraád zich áan te houd€n heeÍt. Hier
brr moet wo.den bedzcht drl ook €en teme€n
leráad dooÍ middel ván een jaarrekenin8 ver,
antwoordins afle$. Hierbii p.sr niet dat eer
Bemeent€r.ádher rechrzou hebb€necn iaar-
rekeninSvástrestellendieniethetdoorde
Net ve.l.agde iÍzichr in íinancièleposiiiêen
saldovdlUten en lastense€ft.

ov€ri&ns bliifr het nij onnodi8 voorkomen
on telkens, zoals in tret rappon tebeun, sril te
staanbiiBW2Titel9erdcverechillentussen
BW 2 Titel 9 en de CV95. Gebeenten en i.áF
rekeningeb van geneent€n hebben toch im-
meB geen enkele bood$háp aar BW 2 Titêl 9
en/oÍ d€ verschill€n tuss€n Bw 2 Tnel g en de
CV95. J..rrel<eDinSen vatr seneeDten dienen
re voldoen áán de CV95 cn du opgemaakt te
worden vol&ns het st€lsl van bat€n en lastên.
Na.r mijn mening zou het rapport veel e'l
waarde hebbedgewonnen als niet overal EW 2
Titel9erbijwasBehaald, mar.rsysremádsch
en uÍvcng was stik$raan biiwát het bete-
kent om her st€lsel ván baten en lasten toe re
písscn en wel zod..ig dar op een voors€mee.-
to 8eèisende wija de jaarek€nins van een

temeente inzicht teeft in dê Íinancièle positie,
de b€ten en de lasten en her ,aldo dáánan.
Cenen het Í€it d.t de iárEekenin8 r.n de
m€$É Beme€nten dir bedclde inzicht in h€t
geheel niet !êrstrekken, retriil dn rokens dc
biiSaand€.c@untánrsverklaring€Dwèthet

seval au zijn, m€t.lle B€vob.n en Íisico,s
ván di€n, bestaat hierran d.armijn menin8
veclmerbehoeÍte. I

i) vofieeí reÍftmm bir vB aeouÀiánrs en ̂ nnuÍ

r. w&Í * in deê biidËíe sDÍer oÉr 'semftnt.n'l
b€der 'k revos pnincies".

2 Wae rk m dêè bidÍê8€ .pÍ€ek ore. .jaar
Íeksintê.', bed@t ik mlí nnlt. r#G .be!rctm

3. Bosrlir cómplabitirêiis@Ísàatrên 1995.


