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Geachle heer VeÍhoef,

Wij hebben Uw brief van '18 apriljl. waarin u een groot aantal gespreksondeMerpen naar voren
brengt, ontvangen. Wjj vragen ons afofde door U opgestelde lijst van onderwerpen tot een
eÍficiènte discussiê en zinvolle conclusie zal kunnen leiden. lmmêrs, dê aard van de vragen
suggereert veelal dat beantwoording door êen simpelja/nee zou kunnen volstaan. Dit doet,
denken wij, geen recht aan de complexiteit van dê málêrie.

Naar onze mening kunnen de door U gesignaleerdê problemen in dejaarrokening van
gemeenten en provincies samengevat worden in de twee volgênde kernproblemen:

1. De kwaliteit en de consistentie van Comptabiliteitsvoorschriflen, de uitwerking daaNan in de
Íoelichting daarop en dê door het Minislerie van Binnenlandse Zêken opgestelde nadere
uilwerking in de vorm van vragen en antwoorden.

2. De consêquenties van die kwalitoil voor de accountántsverklaring, waarbij d€ vraag cenkáal- staat of een op basis van deze voorschriftên, Toelichting en nadere uitwerking opgestelde
jaanêkêning - per definitie - voldoet aan de relevanle wêttelijke voorschriften en daarmeê
êen betíouwbaar beeld geeít van de financiële positie van do betreffende entiteil.

Wij stellen u voor deze onderwerpen te bespreken tijdens een bÍêenkomst waarbij het NIVRA zal
worden vertegenwoord iod doorl

. drs. P.P.M. Ekelschot RA, vootzitter besluurssector Beroepsvraagstukken

. mr.drs. L.J. Wortel RA, lid bestuurssector Beroepsvraagstukken

. P.H.E. Bartholomeus RA, vooÊitter Commissie Oveóeidsaccountancy

. H.'t Hoen RA, directeur Gemeentelijke Accountantsdienst Hilversum

. proÍ.dr. R.G.A. Vergoossen RA, adjuncldhecteur NIVRA

. drs. F.E. ván Gêlder, secrelaris bestuurssector Beroepsvraagstukken

Uit uw brieí van 18 april blijkl dat u voornemens bent alleen t€ komen.



In 0\16.1€g m€t u ls afr€spípkên hot g6pÍd( plaab to labn vlndqt op w!€n.d6o í6 august$
2m0, aanvang í 3.30 uur, bn kantoír van h€t NIVR{ A.J. Emsbbaat 55 ta Arn8tsídam. Ean
rcutob€sdrÍiiving tofr u bljg8snd aan.

Mocfit u nog vr9€pn hobb€n, dan kunl wlj u contact opn€rnon mgt ds h€s dr!. F.E. vsn Gelder,
s€crgbrb van do b€stuuns€dor b€ro€p6vr88g3tukk€o, blefuon: 020 - 30í 03 55.

Wij wÍwachtsn u voor dlt moínoÍ voldoondo ts hobóen Ingelhht.

Hooggchbnd,
k t  , /  - À^@w
d.!. P.P.M, Ekobcrpt RA
Voorzitbtr bostuura!€doÍ B
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