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De accountantsverklaring bii iaarrekeningen van
gemeenten: andere tekst of andere strekkiíg?
DRS L.W. Vf,RHOET U MCA

Kaa bij joanekeaingen vaa gemeeaten de

st oa d aar d goe dk eu r en d e v e r klori n g w o r -

den gebruiktl Met de bcantwoordint von

deze vraag volgt in het onderstaanile een

bijtlroge aaa de discussie ovet ile occoua-

tantsveruaÍing bii de gemeenteliike ioar-

rekening die begon met het artikel von

collega S. van Berkel RA in het iaji/aagas-

tusnammer 7994 val'De Accountant'.

In 'De Accountant' van luli/augustus I 994
waagt collega S. van Berkel in zijtr dtikel ,,De

accountantsverklaring bii de gemeetrteliike
jaarrekening" aandacht voor het fenomeen
van de laarrekening van gemeenten en de ac-
countantsverklaring daarbil. De redactie
roept collega's op een bijdrage te leveten aan
de discussie die Van Betkel is gesurt. Ars eer-
ste laat de redactie collega S. van det SchaaÍ
nog in hetzelÍde nummeÍvan'De Accoun-
tant'aan het woord.lnmiddels heeft ook col-
lega A. Rornijn gereageerd {'De Accountant,,
maaÍt 19951. De wijze waarop de meestcgc-
meentelijke jaarrekelingen inzicht trachten
te verschafÍen in de omvang en samenstelling
van het vermogen en van de baten en de lasten
en het saldo daarvan, heb ik inmiddels in een
aantal artikelen beschreven'l. Graag meng ik
mijdanook, waarhet nu gaat om de accoun-
tantsverklaring bij de jaarrekening van ge-
meenten, in de door Van Berkel gestarte en
door Van der SchaeÍ en Romiin vooÍtgezette
discussie. Ik spits mitn bitdÍage to€ op de
v $a$ Ran bii i aauekeningen va n gemeenten
de standaa goedkewende verklaring wor-
den gebruikt! Wau Ik in mijn hiervoor ge-
noemde artikelen inga op de inrichting van de
jaanekening van {de meeste}gemeeDten, liikt
mijde bierdoor mijgestelde vraag uitstekerd
in 'De AccouttaDt' op zijnplaats.

Afllor€ tcbtil

Jaarrekeningen van gemeenten dienen te wor-
den opgemaakt volgens de voorschrilten die
zijn opgenornen in de zogenoemde Ceme€nt€-
lijke CornptabiliteitsvoorschriÍten. De huidi
ge voorschiften ziin wi j surnmier: ziibepalen
slechts dat de laanekeningmoet worden opge-
maaktvolgens het stelsel vanbaten enlasten,
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en welke statenen speciÍicaties moetenwor-
den opgenomen. Nieuwe Comptabiliteits-
voorschriften, geldendvanaÍ jaarrekeningen
over 1995, regelen, zoals ook BW 2 Titel g dat
doet voor onder meer naamloze en besloten
vennootschappen, neer expliciet vrat toepas-
singvanhet stelselvanbatenenlastenimpli
ceert, dan wel beperken de vriiheid daarin.

Het stelselvan baten en lasten, dat al vanaÍ
1985 ook doorgerneentel moet wolden toege-
past, impliceen een winst- en verliesrekening
lgebruikelijke term voor ondememingenI cq.
rekening van baten en lasten lgebruikelijke
term voor non-prof itorganisatiesl waarin niet
de daadwerkeliike ontvaDgsten en uirSaven in
de verslagrriode worden opgenomen, maar de
ontvangsten en uitgayen in verleden, heden of
toekomst die op de verslagperiode betrekking
hebbengelet de activiteiten in die venlagpe-
riode. Het stelselvan baten en lasten impli-
ceert een balans waarin de ontvangsten enuir-
gavenzitn opgenomen die Inoglgeen baten oÍ
lasten waren, dan wel bedragen die al baten oÍ
lasten waren voordat deze bedragen daadwer-
kelijk worden ontvangen oÍ uitgegeven. Het in
de balans opgenomen eigen vermogen is dan
het saldo van deze bedrage4 die voor een be-

langrijk deel {transitorische en anticipatische)
restpostenzijn. Tegeliikertiid is het verschil
tussen het eigen vermogen in de beginbalans
er de eindba-lans precies gelijk aan het saldo
van de opbrengsten cq. baten en kosten cq. las-
ten in die periode, en, wanneer alle opbreng-
stenftaten en kosten/lasten rn de rekeningz4n
opgenomen (allinclusiveconceptl, precies ge-
lijk aan het saldo van de rekening. De aard van
de balansposten en de dwingende samenhang
van de balansposten met de opbrengsten/baten
en kosten/lasten en het saldodaarvan zijner-
genschappen van het stelsel van baten en las-
ten en geea eigenschappen van het soort orga-
nisatie dat dit stelsel toepast. Het ziinook geen
eigenschappen van BW 2 Titel 9. Met andere
woorden: dezeeigenschappen gelden niet al-
leen voor jaarrekeoingen van ondernemingen,
wel of niet vallend onder BW 2 Titel l, maar
ook voor laarrekeningen ven gemeenten.

De t€kst van de stardaard goedkeurende ver-
klaringl"getrouwbeeld van de grootte en de
samenstelliugvan het vermogen en van het
rcsultaat, cq. saldo van baten en lasten,,Isluit
naadloos aan bij het stelsel van baten en las-
ten. Naar mitn menilg is er geen enkele reden
om voorverscbillende t)?en van organisaties
die alle het stelselvan baten en lasten moeren
toepassen, verschillende bewoordingen voor
een goedkeurende verklaring te gebruiken. Ik
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zie dus ook geen reden om voor gemeenten
eenandere tekst te gebruiken dan de stan-
daardtekst. Ik denk derhalve dat RichtLtn
voor de Accountantscontrole 5.03, die - overi-
genszonderenige motivering - voor gemeen-
ten als tekst "getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van de financiële positie en
van de baten en lasten" voorschrijÍt, zo spoe-
dig mogelilk moet worden Sewiizigd. Overi-
gens mag ook het Íeit dat de tekst taalkundig
bezien een onmogelijkheid is leen ,,financiële

positie " kent geen grootte en samenstelling),
voldoende aanleiding ziin tot wiiziging. Ook
lijkt het miidat eea veÍklarinS die ierszegt
oyer "financièlepositie,', verder strckt dan
een verklaring die zich beperkt tot ,,grootte

en samenstelling van het vermogen,,.

&rdcr. ltr.kkltgl
Beoordeling van laauekeningen van gemeen-
ten leidt tot de conclusie dat in vele, zo niet de
meeste, van deze jaarrekeningen zich het vol-
gende voordoet lde goede niet te na gespro-
ken ! l, waarbij ik mii beperk tot de meesr oD-
vallende verschiinselen.

I . Reserves en voorzieningen, toch twee pos-
ten geheelverschillend van aard, worden
dooreen gepresenteerd. Onder de ,,resewes-

worden ook voorzieningen opg€nomen, on,
derd€ "voorzieningen', worden ookreserves
opgenomen, diverse als resewe gepresen-
teerde bedragen zijn voorz ieningen ert diver,
se als voorziening gepresenteerde bedraten
zijn reserves. Dergelilke jaarrekeningen ge-
ven in het geheel geen beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen llaat
staalvan de financiële positieldanwel een
totaal verkeerd beeld daarvan.

2. Willekeurig worde n diverse ontrrekkingen
en/of toevoegingen aan reserves als baten
en lasten in de rekening van baten en iasten
opgenomen, waatdoor het saldo van de re-
keningvan baten en lasten niet het saldo
van de baten en lasten is.

3. Willekeurig worden diverse baten en lasten
buiten de rekening van baten en lasten om
rechtstreeks toegevoegd aan oÍin milde-
ring gebracht van de reserves. Hierdoor is de
rekeningnietmeercompleet en is het saldo
van de rekening van baten en lastennicrge-
lijk aan het saldo van de baten en lasten. De-
ze handelwijze is nier alleen in srrijd mer in
het algemeen aan jaarrekeningen testellen
eisen cq. metnormen diein hetmaatschan-
peliik verkeerals aanvaardbaar worden be.
schouwd, maarook in striid met exphciete
voorschriften van de Gemeentelijke Comp-
tabiliteitsvooÍschriÍten die eveneens het i
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all-inclusive-concept gebieden.
4. l{illekeurig worden bedragen betreÍÍende

de aanschaÍÍing van vaste activa recht-
streeks afgeboekt van het eigen vermogen.
Hiedoorworden inde balans devaste acu-
va en in de rekening de aÍschri;vingslasten
tot te lage bedragen weergegeven. Hierdoor
geeft de balans geen juist beeldvan de
grootte en de samenstelling van het vermo-
ge4 geeft de rekeninggeen juist beeld van
de lasten en geeft hetsaldovan de rekening
een te hoog en daarmee geÍlatteerd en dus
onjuist beeldvan de financiële ruimte. De-
ze verwerking van de aÍschrijvingslasten is
ook in striid met expliciete regels uit de Ge-
meentelitke ComptabiliteitsvoorschdJten.

5. De waardering van de in ontwikkeling geno
meo bouwgronden geschiedt tegen wille-
keurige waarden, zelden volgens normen die
in het maatschappelijk verkeer als aanvaatd-
baarworden beschouwd. Dergeliike laane-
keniugen geven dus geen goed beeld van de
grootte en de semenstelling van het vermo-
gen en van lhet saldo van)de baten enlasten.

6. Willekeurig wordt rente berekend over wi.lle-
keurige reserves en wi.llekeurig ten laste van
de rekening aan diverse reserves toegevoegd.
Hierdoor zijn onder dc Iasten bedrêgen opge-
nomen die geen lasten ziin. Hierdoor vindt
vermogensvorming plaats ten laste van de re-
keningvan baten en lasten. Hierdoor is het
saldo van de rekeningvan baten en lasten niet
het saldo van de baten en de lasten.

7. Diverse voorzíeningen ziln voorwillekeu-
rige bedragen opgenomen in plaats van tot
de bedragen die gezien de aard van de voor-
zieningen nodigzijn, danwel ontbreken.
Dergeliike jaarrekeningen geven een on-
juist beeldvan de grootte en samenstelling
van het vermogen, van de lasten en dus van
het saldo van baten en lasten.

8. Er wordt geen overlopende passivapost op-
genomen voor vakantiegeld- en vakantie-
dagenverplichtingen. De overlopende pas,
sivápost voor renteverplichtingen is tot een
te laagbedragopgenomen. Van deze jaane-
keningen kan nrer wordengezegddat ziy
het vereiste betrouwbare beeldinzake vcr-
mogen en {saldovan)baten en lastengeven.

9. Dit alles maakt van de rekeningvan baten
en lasten geen rekeningvan baten en las-
ten, maareen "verzameling van sommige
baten en sommige lasten en diverse andere
willekeurige bedragen,,. Van dergeliike
iaarrekeningen kan naar miin mening niet
worden verklaard dat deze een betrouwbaar
beeldgeven van de grootte en de samenstel-
lingvan het lsaldo vanlde baten en lastcn.

Naar miin mening is eÍ ten a€nzien van deze
jaarrekeningen geenaanleidingvooreen
goedkeurende verklaritg met een andere
tekst dan de standaardtekst, maar wel alle
aanleiding voor een verklaring met stan-
daardtekst, echtermet een andere strekking
dan goedkeurend. Richtliin 5.03 voorziet rn
deze standaardtekst: "... dat deze jaarrekening
de grootte en de samenstellingvánhet vermo-
gen en van (het saldo vanlde baten en lasten
ni€t getrouw weergeeft,,.

Conclud.!
- Met Van Berkel en Romijn ben ik h€t ge-

heel eens dat ergeen enkele reden is om bil
laanekeningen van gemeenten een goed-
keurende verklaring te gebruiken rnet een
andere tekst dan de standaardtekst. Van der
Schaaf zegt weliswaar dat hij daarvoor wel
Íedenen ziet, hii noemt ze echter niet

- Ik ben het niet met Van Berkel eens dat jaar-
rekeningenvan gemeenten wèl voldoen
aan de Gemeentelijke Comptabiliteits-
voorschriften. De hiervoor door mii be-
schreven jaarrekeningen voldoen daar in
grote mate niet aan.

- Ik ben het met Van Berkel eens dat dergelii-
ke laanekeningen geen goedkeurende ver-
kladng verdienen.

- Ik ben het met Van der SchaaÍ en Romijn on-
eens dat de eigen aard van gemeenten lwat
die ook moge zijnl een legitieme reden zou
ziin dát in iaarrekeningen yan gemeenten die
moeten worden opgemaakt volgens het stel
sel van baten en lasten, mag worden aÍgewe-
ken van de eisen die dit stelsel aan jaaneke-
ninSenstelt. Het mat zo zijn dat een van de
"eigenheden" van eengemeente is dar zijin
belangijke rnate "inkomensbestedend,, is,
dat wil toch nog niet z€ggen dat daarom de
bepaling en de presentatie van h€t verwor-
ven en bestede inkomen niet hoeít te vol-
doen aan de daarvoor geldeude regels.

- Ik ben het met Van Berkel en Romijn eens
dat er aanleiding is tot discussie over de in-
houd van de accountantsverklaring bii jaar-
rekeningen van gemeenten lvoor Van der
SchaaÍ bestaat die aanleiding niet, als ik hem
goed heb begrepenl. Mijn conclusie is dat er
geen reden is voorgoedkeurende verklarin-
gen met een van de standáaÍdtekst aÍwitken-
de tekst, maar in vele gevallen voor aÍkeu-
rende verklaringen met de staldaadtekst. Ik
denk dat met dit laatste de gebruiken van de-
ze jaauekeningen het best€ ziin gediend. I

l{oot
; ) De vindplaatsen zijn bij de redactiê vên .De Ac€ouft

tant op te vÍagen,


