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Geachte heer verho€f,

In uw brief van 21 juni 2002 zEgI tt zaer yetba sd te zijn over mijn reactie van l0 jtmi
2002. U stelt dat mijn conclusie, dat de huidige comptabiliteitsvoorschriften vooÍ
gemeent€n en proyincies feitelijk de ruimte bieden voor de u g€schetste situatie,
onSegrond is. VooÍs stelt u dat ik bij de verkeerde instanties geihformeeÍd heb over de
door u aangekaarte misstanden. U vraagt mij opnieuw conclusies te trel4cen nadat ik
eigen ondelzoek heb verricht.

Zoals in mijn briefvan 10 juni staêt vermeld, is op b6sis van de door u b€schreven prmten
voor zover mij bekend, geen aanleiding om maatregelen te nemen ten aanzien van de Wet
op de Registeraccountants en de Wet op de Accoutant-administatieconsulenGn. D€z€
wetten vallen onder mijn verantwoord€lijkheid.

Wat betreft d€ comptabiliteitsvoorschiften, bent u het er niet mee eeÍrs dat dez€ de ruimte
geven voo! de door u geschetste situatie. U stelt dat de jaarrekeningen van pmvincies en
gemeenten juist niet voldoen a5n de comptabiliteitsvooNchriften. Deze voorschriften

llen, zoals u bekend is, onder de verantwooÍdelijldrcid van de Ministe! van
BiÍmenlandse Zaken. Ik heb hierover ilaarom eerder bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken informatie ingewoínen. Op basis llan deze informatie blijf ik bij mijn conclusie alat
de coÍrptabiliteitsvooÉchriften voor gemeenten en ptovincies de Íuimte bieden voor de u
geschetste situatie. Aangezien de comptabiliteitsvooGchriften niet ond€r mijn
competentie wllen, zal ik naar de door u genoemde misstandm geen eigen onderzoek
veÍrichten.
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Om d€ l.cuncs in dc huidigc conptabilitcitsvoorsohrifte[ c,eg te ncibcr! is d. Mitristcr
v8n Binn€olsndsc Zskêtr clD nicuw b€sluit a8n hct vootbcÍsideq hct b€lluit bcgroting co
vcÍsntwooding provinci.s cÍl gcÍbccÍrtcn. VooÍ dit nicuwr bcsluit is bij divcÍsc instantics
advics ingcworEco. Ook dc door u gcsotrevcn briev€n .so dc t[inistcÍ vstl Binicr ddsc
Zakc[ woÍdctr bij de totlt rdkoning vrn dit besluit als advi€s mccgpDoncn.

ft v!Ítrouw drt het bc8luit bcgotidg cn rqsnts/osding provinsics cd gsÍEcntcn
tcggÍroct komt aan de bczw.En Íondom de huidige prslÍijk Voor verdcrc iafornDtic
hicrov.r vcrwijs ik u naaÍ hct Minist Íic van BiDncnl.nddc Z.kcn.

Dc Milrist r vatr Economischc zakcrl
mrnrns dcz€,

i
Lfl (

)Y Í | ,..1

ffi
&& GJ, lrílÍust
plv. dir€otcur-gcrcÍaal vatr MaÍld6dcÍting cn En rgie

I


