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Hiêr:bij dê1en vÍij u meê dat uw bovênqenoernde briêf door Provincialê
staten van Noord-Brabant  op 12 oktober 2001 voor  kennisgeving is
aanqenonen, net dien verstande dat de brief ter bespreking wordt
aanqeboden aan de Rekeningcon' ,n iss ie.
Bljqaand doen wij u toekonen de betreffende stukken die wij aan de
Rekeningcomiss iê !erzake hebben gestuurd.  of  er  nog r icht ing
L w e r z i j d s  e e n  e ê r e o l g r e d c l  i e  k o m l  h d n g l  d t  v d n  z o w - l  d ê
Rêkêninqconnissie als van hêt coflêgê van Gêdeputêerdê Staten

n r .  F .  J . M -  l o u b ê n

teêrde Staten van Noord-Brabant ,

I'1. Brui.n
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VOORSTELLEN VOOR DE RIIOIÍINGCOMMISSIE
ten b€ho€ve van bespreking ván de tekst %%%%%%%%%%%%%%%%�n de briefvan dÍs Verhoefdd 5 september m.b.t. de Jaarre-
kening 2000.

Áfd. Financiën, 5 noYember 2001

In oiderslaand commentaar van de afdeling Fiaanciên, t€n beho€v€ va.d overleg in de Rekeningcom-
missie is dat c-ofim€Ítaar verd€€ld naár apaÍte punten. Die pmten zijn in de kantlijn ván de briefzelf
Íumgegeven.

Punt:
1. Mee eens dat dejarrekening een belangrijk document is. VooÍ de zaken als in de eerste

alinea omschreven, behalve dán voor de houwbarrheid va:r de lopende en de komende
begrotilg. Daarvoor gelden bij oÍs anderc controle-mechanismen.

2. Naar onze mening is het Dietjuist om te stellen dat van dejaarrekeningeD en b€grotingen
- van de provincie noch var de Brabantse geme€nten - in het alg€m€en niet ve€l Kopt €n
hoogst otrbetrourÁóaÍ€ documenten zouden zln. Ë.e.a. mag voor het pÍovinciale deel
blijken uit het vervolgcommentaar op betreÍfende brief.

3. Ook van dejaaÍrekening 2000 van oDze provitrci€ klopt det v€el: 'Circa 700 pagina's
vol met hoogst onjuiÍr ciifers en onzin-tekstetr", zo Í€lt de b ef.
De prcvincie m€€nt dat dat ni€tjuist is binnen de structuur van de wet en de wijzê van
werken:
- de ProviDciewet, de ComptabiliteitsvooFchiften en ander€ wetten (Fido b.v) en rege-
lingen Íellen velerlei voorschriften waaraán moet worden voldaal
- de accountantscontole op de totale jaarekening en velerlei deelver*laringen van de
accounlaít dienen mede om de wettelijkejuistheid van de veÍartwoordiÍg (cijfermatig en
daarbt behorende toelichtingen) na te gaan en te bevestigen.
- in het "Itapport bii de Jaarrekening" geeft de accountad weer zijn bevindingen op
o.m. dit teÍr€in.
- tenslotte word€n de Begroting en de JaarÍ€kening gezoÍden naar de Minister van Bin-
nenlandse Zaken wiens ambtelijk appáÍaat daadwerkelljk de stukken onderzoek op het al
dan niet volgen van de diverse vooNohriíien.

4. Wij menen dat wij de div€rs€ w€tten eD voorschriften aftloeade volgen en krijgen daar
ook geen afrrijkende sigaal€n ovei op hoofdpunten van de accouÍant ofvan onze toe-
zichthouder. Wij voldoen dus wèl aatr de wetteliike eisen die aan ons gesteld wordeD in-
zake de jaarÍekening.
Hierbii dient Hacht te worden dat de wettellke eisen en voorscbriften ilzake de jaar-
verslaggeving voor een lagere overheid als provincie en gemeente àndeÍs is dus niet
geltk aan - da[ die voor ha bedrijfsleven. Voor de lagerc overheden is uitdruL*elijk re-
kedng gehouden ma hun zgs. "eigenheid".

Overigem komt er binnen aftienbaÍe tijd een wijziging van de Comptabiliteitsvoor-
schriften die veÍder opschuift richting verantwoordingseisen aan het be&ijfslevel @ur-
gêrlijk Wetboek 2, titel 9). De proyincie Noord-Brabant zal uiteraard die g€wiizigde
voorschriften volgen en daamee met de JaárÍekening blijven voldoen asn datgene wal de
wet ervan verland.

en
In de briefwordt gesteld dat alle baten en lastetr in de exploitatie en daarmee in de reke-
ning moet€n wordeD opg€DoDen, dat klofl. Deze verplichting vlo€it onder me€r voort uit
de provinciale comptabiliteitsvooÍschrifteÍ en is ook onderhevig asn de acÉormtantscon-
trole bij de controle van de jaaÍekening. Deze regel wordt door de provinoie Noord-
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Brabant dan ook loegepast. De bewering dal "ettelijke miljoenen guldens aan baten en
lasteÍr buit€n de rekeoing zijn gelaten" is echter nietjuist et1 wordt in d€ brief ovedgens
ook niet echt onderbouwd oftoegelicht.
De briefstelt dal het saldo van baten en lasten in 2000 rechtstre€ks kuDnen worden afge-
leid uit het veÍschil in eigen vermogen op 3 I december I 999 en 3 I dec€mber 2000. Die
stelling g€ldt in het be&ijfsleven. Niet bij de oveÍheid: In 2000 is een goot bedrag (oÍ-
geveer f 1 00 mln.) netto toegevoegd aan de diverse bestemming$eseÍes vaa de provin-
cie. De stortingen in deze r€s€rves zijn als lasten geboekt, zijn in de Rekening opgeno-
men en vormen daarmee geel1 positief Íesultaat. De provincie is van mening dat zij daaÈ
mee een goede en corecte Rekening maakt conform de ComptabiliteitsvooBchriften (aÍ.
49). Dez€ manier var werken heeft overigens nog nooit pÍoblemen opgeleverd noch voor
de exteme accountant, noch voor de toezichthouder.

a. Het bedmg dÁt wordt genoemd als "(onbekend) bedrag van de vaste aativa-' dat ten on-
rechte van "het eigen vermogen is afgetrokken" en in 2000 f 5,9 mln. mu b€dragen be-
heft waarschijnlijk de afschrijvingen die de provincie direct ten laste brengt vaÍr de reseÍ-

Dit is ge€n "gewone" situatie.In principe komen rcnt€ etr afschdjvingen steeds ten laste
van de betreffende functio[ele poÍen vaÍr de gewone di€nst. H€t h€eft niet als conse-
quentie, zoals de brief suggercer! dat alaarmee de kosten ván veel activiteiten te laag
worden weeÍg€geven. Immers de kosten zijn genomel1 bij de stortingen in de reseÍv€s.
Ook bii deze manier van werken geldt dat de pÍovincie daaÍnee nooit problemen heeft
gehad met de exteme accountant ofmet de toezichthouder.

b. Fictieve rentelasten voor f 5,6 mln op niel bestaande schulden:
D€ briefzegt niet waar het om zou gaan in onze Rekening. Naár onze mening wordt be-
doeld de bljgeschreven rente op de rcserves (: deel van het eigen vermogen). Dat is uit-
diulkelijk toegestaan in de Comptabiliteitsvoorschriften. Het blijft hier íe€ds gaan om
een veBchil van regels voor het HÍtfsl€veD en voor de overheden.

c. Onder het eigen vemogetr muden bedragel zijn opgenomen die geen reserves zijn
maar verplichtingen.
Als voorbeeld noemt de briefeen aantal nog niet bestede geoomrerkte rijkssubsidies. Her
ksn zijn dat hierbij wordt gedoeld op reserves als Bodemsanering en Stadwemieuwing
hoewel de brief hierin volstrekl oDduidelijk is.
D€zÊ kunnen echter niet als verplichtingen worden opgenomen in de admhistratie omdat
dan ook duidelijk moet zijn wie de begunstigde paÍij is en voor welk bedrag / welke be-
drager wij hebber er in dat kader, eD conform de comptabiliteitsvooÍschriften, bewust
voor gekozen deze nog niet bested€ geoormerkte riikssubsidies, mede gelet op de rol die
de provircie heeft bij de uiteindelijke bestemming van deze gelden, aan te m€Ít€n als be-
stenrmrngsreserves.

d. Een voorziening voor pensioen- en wachtgeldverplichtingenjegens (oud-) gedepu-
teerden is inderdaad niet ingesteld cq opgenomen in de jarrrekening. Gelet op het karak-
ter van deze toekomstige verplichtingen is de rcdenering gerechtvaardigd om hiefloor
een vmrzienilg in te st€llen.
Er wordt momenteel door de minister van BZK onderzocht in hoevene - sinds de wljzi-
ging per I l-10-2001 van de wet APPA (algemen€ pensioenwet politieke ambtsdragers) -
deze pensioenen krmnen worden ondergeb'racht in een pensio€nfonds. Dit mede omdat
sinds die wijzigiry bestaande pensioenrechten - elders opgebouwd - blj de provincie
kunnen worden onderg€bracht en bij de provincie opgebouwde pensioenea elden kunnen
worden ondergebmcht.
Op dat mom€nt zullen wli overwegen ilaartoe over te gaan, waann€€ op dit onderdeel het
commentaar van de briefgevolgd wordt.



8. De bowcring in de bricfdd de indeling v.lr dc ÍescÍv€s .n voorzicNringen vrn dc pÍovi!.
oie No@d-8..b@t cca gsto ohaos is, is vollédig oNrgefimde.íd, H€r tÊgÉddóel isjuií h.i
gpval. IÍ dc afgelopenjrÍan is, ooder aodoF io ovod€g mot oDzÈ rccouDtut, e.tr Da-
&*kclijt bek€k€Nr w.t dc rEseÍves vorDcn van de Foviacic etr wlt de voorziaoitrgpo
nootctr zijo. Dd hesft eÍ iÍmiddêls toe geleid daf v.rl c.n goot sat l voqzi.dngrn is
bcp..ld did het in ftib gÊd on (bcstrdeinggles€rv€c. Dit is ook h dc ldaiÀisffiic eí1
in &jroekcningen vm dé dfgÊlopcd jsÍÊir doorgevocrd €n crpliciet toegclich. Ook iiÊi
volgad rr€ dc Comptabiliteitsvodsohriftcn: icts lvor.t G€tr r!6€Ívo genocod wlrne€r h€t
dê keÍmcrtrÍ v.tr ecn rqaÍve h€eft en het word €an voorzioniq garloaírd u,aorccÍ h€t
dê kcdmertan vm ean vooíziedry heeft.
Vofrov€Í h€t g.d om de toclióthged op dê rÊsen€JvoorricÍi[g.o: dd do€d we bi h€t
bíellitrgbosluit do.r PS. €. ontbEkên o.i. gê€n wetrelijke voorÍgasckêyetr toclichtiF
geo Overigens willen wc itr há kad€r valr de dcÍd. Not Krpit .tdicost c.e.s. veid€f, sa-
trcírtr Go vasdcggêr.


