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l, rêactiê op uw brieí van 16 írreijl. berichl ik u het volgende. Op groird van de Financiëte

verhoudingswet draagt de minisleí van Financiën samen met de ministeí van Binnonlandse Zaken

en Koninkíiiksrelaties de veranlwoordelijkhêid voor de linanciële íelatie mel gemeenten en
provincies. Oa linanciële positie van gemeenten en píovinciês is in êerste instantie een

,eÍanlwoordelijkheid van de decenÍale overheid zelí. Íhaar rtaat onder loezichl van de provincies

respectieveliik het Riik. ln verschillende oFenbaíe stukken woídt peÍiodiek van de Íinancièle

verhouding verslag gedaan, zoals de circulaires en begíotingen wí het Genleentelonds en hel

ProvincieÍonos, het Oveízicht Speciíieke Uitkeíingen en de Moniloí Inkomslen uit Lokale HeÍÍingen.

Oe Gêmeenlewel en de Provinciewet schijven voor dal gemeenl€n respectievelÍk pfovincies een

begroting, meerjarenraming, jaaríekening en een jaaNerslag maken. In het Besluit

Complabiliteilsvoorschritlen 1995 (CV '95) staat nader ge@ncretiseerd aan welke íegels deze

documenlen dienen te voldoen. De ComptabiliteitsvooíschriÍlen vallen onder de directe

veíanlwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrÍksíelaties.

In uw briel maakt u bezwaar tegen de "in@írecte, onbetrcuu/bare, dus misleidende wijze" waaÍop
gemeenlen en provincies veíslag doên van de baten en la$en en van de íinanciëlg positie. Zoals u



slelt gaal hel (,aarbij meer @ncreet om de ruimte die gemeenten en pÍovincies wordt gebod€n in

de comptabiliteitsvoorschíiften. Hiernaast hebt u kritiek op het afggven van

accountantsveíklaringen bï gemeentelÍke en píovinciale iaarrekeningen.

Uw brief behandelt een belangrÍk lhema, maar geconstate€rd kan woÍden dat eÍ geen sprake is

van handelen in stíijd mel cl€ wet van de kant van gemeenten danwel ac@untants. De

ComptabiliteitsvoorschíiÍter, 1995 bieden hieívooí momenleel echteÍ simpelweg de ruimie.

De heÍziening van hel CV '95 verkeíen in sen veÍgevorderd sladium. Oe dualiseíing van hel
gemeentebêsluuí en hel píovinciebesluur en de daaíuil vooÍtvloeiende iníormatiebehoeften van de

diverse paítÍen (Gemeenteraad, Píovinciale Stalên, elc.) zijn mede aanleiding geweêst voor

heízlening van ds @mplóiliteitswoÍschriften. Bovendien is de inteípretatieruimte die de huidigê

vooíschriften laten aanleiding geweest om de CV '95 door t€ lichton.

fn het nieuwe Bes/uí óegÍothv en veranlwooding Novincies en gemeenten, dat de CV '95

veNang en naaí veíwachting in 2004 van krachl wordt, woídt zo veel mogelïk aansluiting gezocht

bij de verslaggevingseisên zoals die gelden voor het bedrijlsleven (conÍorm boek 2 titel 9 van het

BurgeÍlÍk Welboek).

Op grond van de Wot dualisering gemeentóestuur zal in 2004 rechtmatigheid onderdeel uitmaken
van hêt a€couíÍantgoordeêJ. Ove-' dêêr,rr.ttueel geconstCeeÍdeonÍechlíFatigheden zal de

a@ounlanl moeten apporteren in het verslag van bevindingen.

In hel besluit accountaíisconlrcle gemeenten (en prcvincies) is ondeímeeí de
go€dkeuringstolerantie getiniÍormeerd en urordt de Raad respectievelilk de Slaten de mogelijkheid
geboden de accountant aanvullênd ondêrzoek te laten doen naar door de Raad rêspectievelÍk de

Staten specifiek gewenste onderdel€n van de Jaarrekening.

Vergroten van de tEnapaÍanlie van de begroling en jaaístukken is een bêlangÍijk doelvan de

nieuwe vooÍ9ch ften. Eveneens wordt in de nieuwe siluatie de controleÍende rol van de
gemeent€raad íespectieveliik Provinciale Stalen versteÀt, waardoor de kwaliteit van de lokale

dêmocratie verder kan toenemen.
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