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Ministetie van Binnenlendse zaken e,l Koninkriiksrelaties

drs L.W. Verhoef
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

uw b efvan 21 november 2002

Geachte hêer VêrhoêÍ,

In reactie op uw briêf van 21 november 2002 wil ik mijn waardering uitsprêken
voor uw bezorgdheid omlrent de financiële verslaglegging van gemeenten ên
provincies en de ênergie die u jarênlang in dit onderwerp heeft gestokên. De
signalen die u geefl zijn zeker niet genegêerd. Er zijn echter twee fundamenlele
verschillen van inzicht tussen u en mij en mijn ambtsvoorgangers. In de êerste
plaats blÏkt uit uw brieven dat u inhoudelijk gezien een ander standpunt heeft dan
ik. In de tweede plaats blijkt uit uw brieven dat u graag een andere rol had
gespeeld dan u heeft gekregen. Têf toelichting het volgende.

lk ben van mening dat de verslagleggingsvoorschÍiftên voor gemeenten en
provincies zoveel mogelijk dienen aan te sluiten op de voorschriften voor het
bedrijfsleven, maar dat er op diverse plaatsen reden is voor andere voorschriftên
(ook wel de eigenhêid van gêmeenten genoemd). Gezien bijvoorbeeld uw bÍief
van 17 juli 2002 weet ik dat u dit standpunt niet deelt.

lk meen dat het Besluit comptabiliteitsvoorschÍiften '1995 niet duidelijk genoeg is.
De door u gesignaleerde prcblemên in de gemeentelijke verslagleggingsp€ktijk
duidên erop dat u het besluit anders interpreteert dan gemeenten en
gemeêntêlijke accountants. lJw brieven en berichten in de media zijn serieus
genomen in die zin dat de voorschriften wordên vernieuwd en dat daarbij de
duidelijkheid van de bedoeling van dê aêgelgeving voorop staat. Omdat ik van
mening ben dat het democratisch functionêren van gemeenten en provincies
gediend is mêt voorschriftên diê op diverse punten afi^/ijken van die van het
bed jÍslêvên zien de nieuwe voorschÍiften er niet uit, zoals u graag had gewiH.
Het is echter mijn keuze, wegende alle rêlevante belangên.

Ook procedureel verschil ik van mening met u. U bent eind 1997 begonnen met
brieven aan mijn ambtsvoofganger te sturên. Eind 1997/ begin 1998 is u diversê
malen gêmeld dêt uw brieven zijn ontvangen en uw signalen de aandachl
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hebben. VeÍder heeft u alle publicatiês ontvangen dje mijn departement op dit
terrein heeft verzorgd ên verspreid. In die publicalies wordt beficht over dê
voortgang van de diverse Íinanciële functiê onderwêeen. Tijdêns het proces van
ontwikkeling van een nieuw bêsluit is met divêrse gremia overlegd over onder
andeÍe de door u aangekaarle onderwerpen. lJ bent niet voor deelname aan
dêzê gÍemia uitgenodigd, omdal in dêzè grêmia organisaties vertegenwoordigd
zijn. Ondanks uw betrokkenheid is vooÍ u geen uitzondering gemaakt.

In het stadium van het concept Besluil bênt u op êên zelfdê maniêr behandeld al6
alle anderê paítijên diê hun mening kenbaar wênsten te maken, zoals
bijvoorbeêld hêt NivÍa, Deloitte & Touche en Eínsl & Young. U bent wel anders
behandeld dan bijvoorbeêld de VNG en het lPO, hun positie is echtèr,
bijvoofbeeld om wêttelijke redenen, een andere dan de uwê. Tot slot, bent u als
sprêker uitgênodigd op hêt congrês ovêr begrotèn en verantwoorden op 22
ianua.i 2002.

Uw boodschap is duidelijk ovêrgekomen en is meegenomen in mijn
oven/egingen. lk hoop dat u mijn keuze kunt respêctêrên.
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