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VOORSTELLEN VOOR DE RIIOIÍINGCOMMISSIE
ten b€ho€vevan besprekingván de tekst%%%%%%%%%%%%%%%%n
de briefvan dÍs Verhoefdd 5 septemberm.b.t. de Jaarrekening2000.
Áfd. Financiën,5 noYember2001
In oiderslaandcommentaarvan de afdelingFiaanciên,t€n beho€v€va.doverlegin de Rekeningcommissie is dat c-ofim€Ítaarverd€€ldnaárapaÍtepunten.Die pmten zijn in de kantlijn ván de briefzelf
Íumgegeven.

Punt:
1. Mee eensdat dejarrekening eenbelangrijkdocumentis. VooÍ de zakenals in de eerste
alineaomschreven,behalvedánvoor de houwbarrheid va:rde lopendeen de komende
begrotilg. Daarvoorgeldenbij oÍs anderccontrole-mechanismen.
2.

Naar onzemeningis het Dietjuist om te stellendat van dejaarrekeningeD
en b€grotingen
- van de provincienochvar de Brabantsegeme€nten
- in het alg€m€enniet ve€l Kopt €n
hoogstotrbetrourÁóaÍ€
documentenzoudenzln. Ë.e.a.mag voor het pÍovincialedeel
blijken uit het vervolgcommentaar
op betreÍfendebrief.

3.

Ook van dejaaÍrekening2000van oDzeprovitrci€klopt det v€el: 'Circa 700 pagina's
vol met hoogstonjuiÍr ciifers en onzin-tekstetr",zo Í€lt de b ef.
De prcvinciem€€ntdat dat ni€tjuist is binnende structuurvan dewet en de wijzê van
werken:
- de ProviDciewet,de ComptabiliteitsvooFchiftenen ander€wetten(Fido b.v) enregelingen Íellen velerlei voorschriftenwaaraánmoetwordenvoldaal
- de accountantscontoleop de totalejaarekening en velerlei deelver*laringenvan de
accounlaítdienenmedeom de wettelijkejuistheid van de veÍartwoordiÍg (cijfermatig en
daarbt behorendetoelichtingen)nate gaanen te bevestigen.
- in het "Itapport bii deJaarrekening"geeftde accountadweerzijn bevindingenop
o.m. dit teÍr€in.
- tenslotteword€ndeBegrotingen deJaarÍ€keninggezoÍdennaarde Minister van BinnenlandseZakenwiensambtelijk appáÍaatdaadwerkelljkde stukkenonderzoekop het al
dan niet volgenvan de diversevooNohriíien.

4.

Wij menendat wij de div€rs€w€tteneDvoorschriftenaftloeadevolgenen krijgen daar
ook geenafrrijkendesigaal€novei op hoofdpuntenvan de accouÍant ofvan onzetoezichthouder.Wij voldoenduswèl aatrdewetteliike eisendie aanonsgesteldwordeDinzakedejaarÍekening.
Hierbii dient Hacht te wordendat de wettellke eisenenvoorscbriftenilzake dejaarverslaggevingvoor eenlagereoverheidals provincieen gemeenteàndeÍsis dusniet
geltk aan- da[ die voor ha bedrijfsleven.Voor de lagercoverhedenis uitdruL*elijk rekedng gehoudenma hun zgs. "eigenheid".
Overigemkomt er binnenaftienbaÍetijd eenwijziging van de Comptabiliteitsvoorschriftendie veÍderopschuiftrichting verantwoordingseisen
aanhet be&ijfslevel @urgêrlijk Wetboek2, titel 9). De proyincieNoord-Brabantzal uiteraarddie g€wiizigde
voorschriftenvolgenen daameemet de JaárÍekeningblijven voldoenasndatgenewal de
wet ervanverland.

5 . en
6. In de briefwordt gestelddat alle batenen lastetrin de exploitatieen daarmeein de rekening moet€nwordeDopg€DoDen,
dat klofl. Dezeverplichtingvlo€it onderme€rvoort uit
de provincialecomptabiliteitsvooÍschrifteÍen is ook onderhevigasnde acÉormtantscontrole bij de controlevan dejaaÍekening. Dezeregelwordt door de provinoieNoord-

Brabantdanook loegepast.De beweringdal "ettelijke miljoenenguldensaanbatenen
lasteÍrbuit€nde rekeoingzijn gelaten"is echternietjuist et1wordt in d€ brief ovedgens
ook niet echtonderbouwdoftoegelicht.
De briefstelt dal het saldovan batenen lastenin 2000rechtstre€kskuDnenwordenafgeleid uit het veÍschil in eigenvermogenop 3I decemberI 999 en 3 I dec€mber2000.Die
stelling g€ldt in het be&ijfsleven.Niet bij de oveÍheid: In 2000 is eengoot bedrag(oÍgeveerf 100 mln.) nettotoegevoegdaande diversebestemming$eseÍesvaa de provincie. De stortingenin dezer€s€rveszijn als lastengeboekt,zijn in de Rekeningopgenomenen vormendaarmeegeel1positief Íesultaat.De provincieis van mening datzij daaÈ
meeeengoedeen corecte Rekeningmaaktconformde ComptabiliteitsvooBchriften(aÍ.
49). Dez€maniervar werkenheeft overigensnog nooit pÍoblemenopgeleverdnochvoor
de extemeaccountant,nochvoor detoezichthouder.
7.

a. Het bedmgdÁtwordt genoemdals "(onbekend)bedragvan de vasteaativa-'dat ten onrechtevan "het eigenvermogenis afgetrokken"en in 2000 f 5,9 mln. mu b€dragenbeheft waarschijnlijkde afschrijvingendie de provinciedirect ten lastebrengtvaÍr de reseÍDit is ge€n"gewone"situatie.In principe komenrcnt€ etrafschdjvingensteedsten laste
van de betreffendefunctio[ele poÍen vaÍr de gewonedi€nst.H€t h€eftniet als consequentie,zoalsde brief suggercer!dat alaarmee
dekostenván veel activiteitente laag
wordenweeÍg€geven.
Immersde kostenzijn genomel1
bij de stortingenin de reseÍv€s.
Ook bii dezemaniervan werkengeldt dat de pÍovincie daaÍneenooit problemenheeft
gehadmet de extemeaccountantofmet de toezichthouder.
b. Fictieverentelastenvoor f 5,6 mln op niel bestaandeschulden:
D€ briefzegt niet waarhet om zou gaanin onzeRekening.Naáronzemeningwordt bedoeld debljgeschrevenrenteop de rcserves(: deelvan het eigenvermogen).Dat is uitHet blijft hier íe€ds gaanom
diulkelijk toegestaanin de Comptabiliteitsvoorschriften.
eenveBchil van regelsvoor het HÍtfsl€veD en voor de overheden.
c. Onderhet eigenvemogetr muden bedragel zijn opgenomendie geenreserveszijn
maarverplichtingen.
Als voorbeeldnoemtde briefeen aantalnog niet bestedegeoomrerkterijkssubsidies.Her
ksn zijn dat hierbij wordt gedoeldop reservesals Bodemsanering
en Stadwemieuwing
hoewelde briefhierinvolstrekloDduidelijkis.
D€zÊkunnenechterniet als verplichtingenwordenopgenomenin de admhistratieomdat
dan ook duidelijk moetzijn wie de begunstigdepaÍij is en voor welk bedrag/ welke bedrager wij hebberer in dat kader,eDconformde comptabiliteitsvooÍschriften,
bewust
gekozen
geoormerkte
gelet
voor
dezenog niet bested€
riikssubsidies,mede
op derol die
de provircie heeftbij de uiteindelijkebestemmingvan dezegelden,aante m€Ít€n als bestenrmrngsreserves.
(oud-) gedepud. Eenvoorzieningvoor pensioen-en wachtgeldverplichtingenjegens
teerdenis inderdaadniet ingesteldcq opgenomenin dejarrrekening.Geletop het karakter van dezetoekomstigeverplichtingenis dercdeneringgerechtvaardigd
om hiefloor
eenvmrzienilg in te st€llen.
Er wordt momenteeldoor de ministervan BZK onderzochtin hoevene- sindsde wljziging per I l-10-2001van de wet APPA (algemen€pensioenwetpolitieke ambtsdragers)
in eenpensio€nfonds.
Dit medeomdat
dezepensioenenkrmnenwordenondergeb'racht
- eldersopgebouwd- blj deprovincie
pensioenrechten
sindsdie wijzigiry bestaande
kunnenwordenonderg€bracht
en bij de provincieopgebouwdepensioenea
elden kunnen
wordenondergebmcht.
Op dat mom€ntzullen wli overwegenilaartoeoverte gaan,waann€€op dit onderdeelhet
commentaar
vande briefgevolgdwordt.

vrn dc pÍovi!.
8. De bowcringin de bricfdd de indelingv.lr dc ÍescÍv€s.n voorzicNringen
H€r tÊgÉddóel
isjuií h.i
oie No@d-8..b@t cca gsto ohaosis, is vollédig oNrgefimde.íd,
gpval.IÍ dc afgelopenjrÍan is, ooderaodoF io ovod€gmot oDzÈrccouDtut, e.tr Da&*kclijt bek€k€Nr
w.t dc rEseÍvesvorDcn van de Foviacic etrwlt de voorziaoitrgpo
nootctr zijo. Dd hesft eÍ iÍmiddêls toe geleiddaf 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 dfgÊlopcdjsÍÊir doorgevocrd€n crpliciet toegclich. Ook iiÊi
volgadrr€ dc Comptabiliteitsvodsohriftcn:icts lvor.t G€trr!6€Ívo genocod wlrne€r h€t
dê keÍmcrtrÍ v.tr ecnrqaÍve h€eften het word €anvoorzioniq garloaírdu,aorccÍ h€t
dê kcdmertanvm eanvooíziedry heeft.
Vofrov€Í h€t g.d om de toclióthged op dê rÊsen€JvoorricÍi[g.o: dd do€dwe bi h€t
bíellitrgbosluit do.r PS.€. ontbEkêno.i. gê€nwetrelijkevoorÍgasckêyetrtoclichtiF
geo Overigenswillen wc itr há kad€rvalr de dcÍd. Not Krpit .tdicost c.e.s.veid€f,satrcírtr Govasdcggêr.

