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Regeling van de Minister van Financiën van 17 juli 2014 tot
vaststelling van de modellen van de staten, overzichten en
recapitulaties, bedoeld in hoofdstuk 3 van de
Comptabiliteitslandeverordening (Regeling modellen
jaarrekening)
DE MINISTER VAN FINANCIEN,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is om modellen van de staten, overzichten en
recapitulaties vast te stellen;
dat deze modellen zijn opgesteld naar aanleiding van ervaring opgedaan
in voorgaande jaren;
Gelet op artikel 33 van de Comptabiliteitslandsverordening;

BESLUIT:
Artikel 1
De modellen voor het opmaken van de staten, overzichten en
recapitulaties, bedoeld in hoofdstuk 3 van de Comptabiliteitslandsverordening
worden vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij deze ministeriële regeling.
Artikel 2
Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen
jaarrekening.
Artikel 3
1. Deze regeling treedt, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst,
in werking met ingang van de eerste dag van de zevende week na de
datum van bekrachtiging.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt deze regeling:
a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de
Staatsregeling; of,
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b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat deze
regeling niet verenigbaar is met de Staatsregeling.
Deze regeling wordt met de toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst.

Zeventiende juli 2014
De Minister van Financiën

Uitgegeven de zeventiende juli 2014;
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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TOELICHTING
Algemeen deel
Met behulp van de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd door de
regering over het financiële beleid dat is gevoerd in een dienstjaar. Om
jaarrekeningen van jaar tot jaar makkelijk vergelijkbaar te maken, is het
zaak dat de opmaak van jaar tot jaar gelijk is, opdat de vorm niet afleidt van
de inhoud.
Het model voor de jaarrekening is opgesteld op basis van de eerder
daarmee opgedane ervaringen. Ten aanzien van het eerder gehanteerde
model zijn door de verschillende actoren in het proces (Staten, College
Financieel toezicht, Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, SOAB), geen
opmerkingen geplaatst.
Financiële paragraaf
De jaarrekening moet jaarlijks worden opgesteld. De werkzaamheden zijn
opgenomen in de jaarplanning en zijn onderdeel van de normale
werkzaamheden. Door het vaststellen van deze ministeriële regeling zullen
geen extra kosten ontstaan.

De Minister van Financiën
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