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Uw brief inzake 'Boekhoudfraudes bij
gemeenten enprovincies'

Geachte heer Verhoef,

lhv brief inz..rke vet-""od" 6o"1Íror-rdflar-Ldes brj geneenten e r provin,,:ies d.C. l2 jamiari 2004 heell Ce Aut.,riteit
Financiële Markten (hiema: "AFM") in goede orde ontvangen.

In het kort verzoekt u de AFM haar aandacht te richter op de jaarrekeningen van gemeenten en provincies,

alsmede op de rol die verschillende accountants bij het opstellen van die jaarrekeningen zouden spelen. Daarbij

geeft u aan dat u de jaarrekeningen van zo'n 80 gemeenten en provincies heeft bestudeerd en dat in iedere

gemeente ofprovincie sprake is van een vorm van boekhoudfraude.

De AFM rneent te kunnen aamemen dat u deze brief aan haar richt met het oog op enkele toekomstige

toezichttaken, zoals verwoord in de conceptteksten van de Wet toezicht accountantsorganisaties (hiema: "Wta")
en de Wet toezicht hnanciële verslaggeving (hiema: "Wtfiz"), die de AFM naar verwachting in haar portefeuille

zal knlgen. Volgens de tgdsplanning zouden de wetgevingshajecten voor zowel de Wta als de Wtfu in 2005

afgerond moeten zijn.

Ten aanzien van de Wtfv deelt de AFM mede dat zr.1 volgens de huidige concepttekst van de wet alleen toezicht

zal gaan houden op wettelijke vereisten van de periodieke informatie inzake de financiële positie van instellingen,

die een rechtspersoon ofeen vennootschap zijn waarop Titel 9 van Boek 2 van het Burgerh.lk Wetboek (hiema:

"BW") van toepassing is en die buiten besloten kring effecten hebben uitgegeven die zijn toegelaten tot een

erkende effectenbeurs. Ingevolge artikel 2:360 BW is voomoemde titel slechts van toepassing op verscheidene

pdvaahechtelijke rechtspersonen ex artikel2:3 BW en niet op publiekrechtelijke rechtspersonen ex arlikel 2:1

BW, waaronder onder meer gemeenten en provincies. De jaarrekeningen die u bestudeerd heeft, zullen derhalve

door de AFM reeds op die grond niet onder de huidige concept Wtfu gecontroleerd worden.

Met betrekking tot de toekomstige bevoegdheden in het kader van het toezicht op accountantsorganisaties dient

een onderscheid geÍraakt te worden tussen zogenaamde overheidsaccountants en accountantsorganisaties, zoals
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bedoeld in artikel 1 sub a concept Wta. Onder overheidsaccountants vallen volgens de Memorie van Toelichting
(hiema: "MvT") in ieder geval accountants die werkzaam zijn bij de depaÍementale accountantsdiensten en de

gemeentelijke accountantsdiensten van de gemeenten Amsterdam, Derl Haag, Rotterdam ell Utrecht.

Deze overheidsaccountants vallen volgens de MvT br.; de Wta buiten de reikwijdte van het wetsvoorstel. Volgens

de definities ziet het toezicht in het kader van de Wta primair op de controles die worden venicht ten behoeve van

het maatschappelijk verkeer en in de MvT wordt overwogen dat de verklaringen van overheidsaccountants niet

direct worden afgegeven ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Daardoor zal de AFM volgens het huidige

voorstel geen toezicht uitoefenen op de taakvenulling van overheidsaccountants.

Volgens het huidige wetsvoorstel zal de AFM in de toekomst wel toezicht gaan houden op accountantsorganisaties

die wettelijk verplichte controles uitvoeren van periodieke financiële verantwoordingen van ondememingen of
instellingen die wel worden verricht ten behoeve van het maatschappelijk verkeer en die beogen te resulteren in
een accountantsverklaring. Daarbrj zullen extra eisen worden gesteld aan die accountantsorganisatie die

accountantsverklaringen afgeell ten behoeve van ondememingen, instellingen of openbare lichamen wier omvang.

dan wel functie in het maatschappelijk verkeer van zodanige aard is dat een ondeugdelijke verantwoording een

aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de financiële markten. In de MvT is tot op heden

overvzogen om in de lijst van categorieën ondemerningen, instellingen en openbare lichamen mede op te ncmen

die organisaties die eer.r publieke rol vemrllen, waaronder (grote) gemeenten.

Resumerend zullen onder de reikwijdte van de Wta accountantsorganisaties kunnen vallen die de jaarrekeningen

controleren van gemeenten en provincies, uitgezonderd de overheidsaccountants. DaarbU dient de kanttekening te

worden geplaatst dat het wetsvoorstel nog aan veranderingen onderhevig kan zijn. Tevens benadmkt de AFM dat

de invoering van de Wta niet voor 2005 wordt verwacht en dat omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór

invoering van de Wta in principe niet onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen.

Mocht het wetsvoorstel in de huidige vorm worden ingevoerd, dan is het de taak van de AFM controle uit te

oefenen op alle accountantsorganisaties die onder de reikwijdte van de Wta vallen. Het spreekt voor zich dat de

AFM deze taak serieus zal opvatten.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

Mr. M.'iy'. Renes

Jurist en Advocaat
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