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Vragen beteffende toepassing comptabiliteitsvoorschdften

Geachte heer van der Horst,

wij ootvingen varr u de volgende stukken betreffende de gerezen vragen inzake dejuistheid van

de verslaggeving van uw gemeente:

) Brief van 10 november 2001 van drs. L.W. Verhoef

> BÍief van 12 november 2001 van de PvdA-fractie

> Reactie van de Gemeente Roemrond op brief PvdA- ftactie gedateerd op 13 november 20Ol'

Naar aanleiding van uw verzoek geven wij de volgende reactie.

28 november 2001

Deloitte
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S. van der Schaaf RA PI/lH}/5.8t9.523-0'1

l. Samenvatting €n conclusies.

Is de methode van venlaggeving die de Gemeente Roemond voor dejaarrekening 2000

heeff toegepast conect en conform de ComptabiliteitsvooNchriften?
la, de gimeente heeft .le methode get'olgtt.lie in Nedetland het meest gebruíkelijk is'

ZjÍr er veÍbeteringen te noemen die in de momenteel gehanteerde verslaggeving (de jaar-

relening) van de gemeente Ro€rmond doorgevoerd zouden moeten worden?

Jq dcze verbeteing bebeÍlefl met name het inzioht in het 'bedriifseconomisch rcsLl-

taat' en ile 'resentes en voorzieningen'. Deze bevindi.ngen ziin ook bii de iaarrekening'
controle gerapporteerd en de gemeente heeÍt stbppen gezet om deze verbeteringen in de

volgenile jaanekening te v en4, erkeL
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. Beschikt de gemeente Roe.mond over meer middelen dan in de jaaÍekening wordt aan-
gegeven?
Neen, de indruk die weliswaar niet in de bief van 10 november 2001, maar wel in de
pew ís gevekt dat de Gemeente Roen tonl over meer financiële middelen beschikt dan
ín de jaanekening 2000 ís aongegeven, is onjuisí De frunciële positie van een ge-
meenle blijkt onder andere uít de balans. Deze positíe vijzigt door een dndere verar.t-
woording in de resultatenrekening niet.

Een nadere onderbouwiog van de conclusies en een nuancering van het standpunt ingenomen in
de bdef van 10 november 2001 vindt u in het volsende.

2. Standpunt bepaalt b€eld.

Onder meer vanuit de fotogafie is bekend dat het standpunt van de fotograaf de weergave van
een object op een foto bepaalt. Een foto van de Munsterkerk genomen vanaf het Munsterplein
laat een ander beeld zien dan de foto van dezelfde kerk genomen vanaf de Munsterstraat.
Iets deryelijks is er aan de hand met de jaarrekening. Aftrankelijk van het standpunt van de waar-
nemer ontstaan velschillende presentaties. Zo kan men als waamemer uitsluitend de per 3l de-
cember van enig jaar gerealiseerde inkomsten en uitgaven ovea dat jaar in aanmerking nemen
(kamerualstijl), of men kan daarbij tevens rekening houdetr met mutaties die wel betrekking heb-
b€n op het verslagjaar, maar die pas in de eerste twee maanden van het daaropvolgende jaar zijn
gerealiseerd (aangepask kamemalstijl).

om te kom€n tot e€n uniforme beschouwingswijze (foto's vanuit hetzelfde standpunt) waardoor
een adequate beoordeling en vergelijking van jaarrekeningen tot de mogelijkheden gaat behoren
is regelgeving ontwikkeld. Deze regelgeving voor jaarrekeningen uit het beddjfsleven is neerge-
legd in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek (hiema BW2).

De Staat der Nederlanden hanteeÍ tot op heden een kameralistische boekhouding met geheel ei-
gen voorschriften. De Nederlandse gemeenten hebben een dergelijk stelsel tot 1985 gehant€€rd.
Met ingang van dat jaar zijn de gemeentel overgegaan op een meer bedrijfseconomísch georiën-
teerd stelsel Comptabiliteitsvoo$chriften (hiema CV). Dit stelsel vertoonde nog vele kenmerken
valr de kameraalstijl. Zo werd de balans uitsluitend als restenstaat beschouwd, waardoor er nau-
welijks aandacht was voor de presentatie van bijvoorbeeld het eigen vermogen.

In 1995 zijn de Comptabiliteitsvoorschdften herzien. De regelgeving, neergelegd in BW2 diende
als referentiekader. Het zou eenvoudiger zijn geweest de regelgeving van B'W2 onverkoÍ van
toepassing te verklaren voor gemeenten, maar volgens de wetgever veÍzette de "eigenheid" van
de gemeenten zich daar tegen.
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Tot op heden bestaan er op belangrijke onderdelen van de verslaggeving zoals waàrdering, resul-
taatbepaling en vermogenspresentatie gemotiveerde afivijkingen tussen de regelgeving volgens
BW2 en volgens de CV. De geest die de herziening van CV in 1995 ademt is: "bedr\ifsecono-

misch waar het ken, eigenheid ryaar het mo€t".

In de toelichting op de CV is opgenomen dat de regelgeving minimum eisen bevat voor de in-
richting vall de financiële verslaggeving. Dat wil zeggen dat een gemeeÍIte minimaal de voor-
sctiriften moet volgen, maar niet belemmerd wordt om -als dat voor een betere oorde€lsvoming
zirvol wordt geacht- aanlullende informatie te prcsentercn.

De discussie, die in de brief vaD l0 november 2001 is aangezwengeld, is te kenschetsen als de
wens tot een foto van het object gemeentelijke financiële huishouding vanuit een ander standpunt
dan vanuit de CV.

Het huidige artikel49 van de CV staat toe dat toevoegingen aan reserves en onttekkingen uit
rcserves ten gunste respectievelijk ten laste van de rekening van baten en lasten plaatsvinden. En
voorts dat rechtstreekse mutaties in de reserves kuDnen plaatsvinden waarvan de invloed niet via
de rekening van baten en lasten wordt getoond, zie het nu volgetrde oÍrder de punten d, e en f sub
3 l

Artikel49
L In de toelichting op de balans worden elke reserve en de wijze van aanwending van de in verband lnet die

Íeserve ontvangen rente afzonderlijk vermeld en toegelicht.
2. Per reserve wordt het bruto verloop gedurende het begotingsjaar in een sluitend oveÍzicht weergegeven.

DaaÍnit blÍken:
a) het saldo aan het begrn van het jaar;
b) de rcntebijschijrtue rêchtstreeks oa^ de rescnc in tutja4Í;
c) toevoesingen van het saldo van de begotine/Íekenins of var bijschiivtugen ten láste van de rekening

van bàten €n l|st€! of ten laste van andere reseÍves in het jaár;
d) vêrmeerderingen itr hetjaar door otrtvangeD subêidicsi
€) vermeerderinger in het jarÍ door overig€ ontvangst€n van derden;
D v€rminderingen in hetjaar, al dan niet door v{v41, tan suDsti var:

1 '. de rekening Yaí baten en bsted;
2'. andere reseÍves;
3". de bolansposten vaste sctiva;

g) aanwendins in hetjaar;
h' saldo aan hel einde van her iaar.

Deze afwijking van de regelgeving van BW2 is gebase€rd op de "eigenheid" van gemeenten.
Door deze wijze van verslaggeving bestaat namelijk de mogelijkheid om de realisatie in de jaar-
rckening te vergelijken met de bij begroting of wijziging daarop genomen besluiten van de RaanJ.
Voor de duidelijkheid in de discussie introduceren wij voor deze handelswijze de telm "besluit-

vormingsmodel". Dit model zet de bedrijfseconomische principes - uitsluitend voozover het de
pr€sentatie van het jaarresultaat betr€ft - opzt voor het bieden van inzicht in de realisatie van de
besluinormíns van de Raad.



Deloitte
&Touche

28 november 2001
4
Ptn HNs.8l9.523-0'1

Hiertegenover staat dan het "bedrijfseconomische model" dat beschouwd kan worden als het
vertrekpunt van de opmerkingen gemaakt in de brief van 10 novemberj.l. Dit model vindt het
vaí belang dat het bedrijfseconomisch juiste resultaat eÍI vemogen van een gemeente in de jaar-
rekening wordt gepresenteerd. In dit model beoogt men de prcsentatie van de "werkelijke" - op
bedrijfseconomische grondslagen vastgestelde - jaaruitkomsten door alle mutatres in de reseryes
via de rcsultaatbesteÍuning te laten zien en niet zoals nu is toegestaan - op basis van de begroting
- deels yia de resultaatbepaling en deels rechtsÍeeks te veratrtwoorden.

Dit model impliceert door de gote nadruk op de juist€ resultaatpresentatie een op winstmaxima-
lisatie gerichte huishouding. Een gemeente is echter e€ÍI bestedingshuishouding die zo doelrnatig
en zo doeltreffend mogelijk gelden aanwendt na autorisatie door de Raad. De informatie voort-
vloeiende uit het bedrijfseconomische model kan - conform ons advies opgenomen onder punt 2
in het Épport bij de jaaÍekenirg 2000 - als exha informatie aan toekomstige jaanekeningetr
worden toegevoegd.

Hiema geven wij u een overzicht van de verantwoord.ing van deze mutaties volgens het besluit-
voÍmingsmodel en volgens het beddjfseconomische model. Wij merken hierbij op dat de in de
jaanekening 2000 van de gemeente Roermond voorkornende rechtsÍeekse mutaties in de reser-
ves alle vooraf zijn gefiatteerd door de gemeentemad.
De fiattering heeft bij de be$oting of daama via een begrotingswijziging plaats gehad.

Presentatie volsens het besluitvorminssmodel:

"Normale" inkomstetr en uitgaven
inclusief saldo 1999 en exclusief geactiv€erd tekort

Door de Raad gefiatteerde mutaties in rcserves

Resultaat jaanekenitrg ter besteÍÍrming dooÍ de Raad

Presentatie voleens het beddjise.conomische model:

"Normale" inkomsten eo uitgaven = Resultaat jaarrekening
inclusief saldo 1999 en eiclusief geÀctiveerd tekoÍt.

Al Reeds door de Raad gefiatteerde resultaatbestemming

Restant resultaat ter bestenming door de Raad

Í 26.23'�7.Un

í 2r.3r6.Un

Í 4.92r.Un

f 26.231.Un

2r.316.000

4.921,.0ín

Zoals uit het bovenstaande blijkt, prcsenteert het besluitvormingsmodel een tesultaat van
f 4.921.U)O.
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Het bedrijfseconomische model presenteert als resultaat/26.237.000 (exclusief geactiveerd te-
kort).

OverigeÍrs resteert tra de vaststelling van de j aarrekening door de Raad, het zelfde bedrag waar-
over een bestemmingsbesluit mo€t woiden genomen.
Duidelijk wordt daardoor dat gediscussieerd wordt over presentatie van cijfers, niet over de om-
vans van de financiële middelen.

3, Onderscheidreserves,voorzieningenenverplichtingen

Het ondencheid tussen reserves, voorzieningen en verplichtingen is op zich in de praktijk niet
altijd gemakkelijk te bepalen. Echter de gemeente Roermond heeft in 1998 en in 2000 een nota
"herijking reserves eo voorzieningel' gepresenteerd waarin deze gelden conform de regelgeving
van de cV zijn gerubriceerd. Deze rubricering is in de jaanekening 2000 toegepast. Ons kantoor
heeft de rubricering beoordeeld en akkooid bevonden. Het lijkt ons niet eenvoudig om louter aan
de hand van de jaanekening een onjuiste rubdcedng aall te tonen. Hiervoor is gedetailleerde in-
formatie nodig over de wijze waarop wordt gedoteerd en over de beoogde aanwendingdoelen.

4. Informatie over bouwcomplexen.

Dejaarrekening 2000 bevat de itrformatie over onderhanden werken beteffende de gondexploi-
tatie zoals bedoeld in aÍ. 43 CV. Tevens is een toelichtins beschikbaar.

5. Slotopmerkingen.

Zoals uit het voorgaande blijkt is de jaarekening 2000 vaII de gemeente Roelmood samengesteld
met inachtneming vatr de thans vigerende comptabiliteitsvoorschdfteL

Andere voorschdften zullen bepaalde aspecten op een a[dere wijze presentercn. Echter, zolang
er nog geen nieuwe wetgeving is aanvaard die een samenlangend geheel van verslaggevingsre-
gels vooÍ gemeenten vaÍl toepassing verklaaÍ, is verslaggeving volgens de vigerende voorschdl-
ten adequaat en formeel juist te achten. Wij zijn van mening dat de huidigejaanekening van de
geme€nte Ro€rmond voldoet aan de eisen neergelegd in de comptabiliteitsvoo$cbriften. ln een
aanta.l gevallen wordt zelfs meer gepresenteerd dan voorgescbreven.
Wel bevelen wij aan om de informatie vooÍvloeiend uit het bedrijfseconomische model in de
toekomstigejaanekeningen op te nemen. wij verwijzen u dan ook naar dit en anderc aanbeve-
lingen in ons rapport bij de jaarekening 2000, met kenmerknummer HS/LHA/5.819.523-03 d.d.
2 mei 2001.
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fn het vertouwen u met deze uiteenzetting vatr dienst te zijD gewe€st.

Hoogachtend,

Deloitte & Touche
Accountants
voor deze:

S. van der Schaaf RA


