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In reactieop uw brief van I 6 april 2002bericht ik u gráaghet volgende.U richt uw brief
aanmij, omdatit als minister van EconomischeZakenverantwoord€lijkben voor de wet
Als vervolg op
op de Registerac.ountai.tsen op de Accormtant-sdmilristratieconsulenten.
jaar
de eraluatie van dezewetgevingdie eind vorig
is afgerond,bereid ik op dit moment
nieui/e wetgevingvoor. Voor de volledigheidis het kabinetsstandpuítevaluatie
Accountantswetgeving
als bijlage bij dezebrief gevoegd.
In uw bdef uit u laitiek op het verschijnseldat (veel) gemeente-en provinciebesturenin
uw ogenin huÍtjaarrekeningenop incorrecte,onbetrouwbareen dus misleidendewrjze
verslagdo€nvan batenen lastenen hun financiëlepositie.Bovendienvindt u het
opmerkelijk dat dezej aarrekeningenvoorzienzijn van goedkeuende
accountantsverklaringen.
Ten aanzienvan de situati€die u in uw brief schetst,zijn verschillendepartijen
betrokken.Er is dan ook ten behoevevan mijn reactieop uw brief op ambtelijk niveau
contactgeweestover dezekwestiemet het ministerievan BimenlandseZakenen
Konink4jksrêlaties,há ministerievan Financiënen het Koninklïk NederlandsInstituut
(NWRA).
n RegisGraccolmtants
en
In mÍí antwoordop uw brief zal ik eerstingaanop aleaccountantswetgeving
vervolgensop de coÍtptabiliteitsvooÍschrifienzoalsdie geldenvoor gemeentenen
provincies.Op basisvan de door u beschrevenpuatenis er voor zover bij mij bekend
geenaanleidingom maafiegelente nementen aanzien\an de Wet op de
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Accountants
Registeràccountants
en de Wet op de Accountant-administratieconsulenten.
j
die eengoedkeurendeverklaringgevenaan aarrekeningendie voldoenaande eisendie
daaraangesteldwordm, zijn niet in oveÍfeding, maarvoldoen aande Wet op de
Ik wijs u
eÍlof de Wet op de Accountant-administratieconsulenten.
Registeraccountants
er op dat het systeemvan tuchtrechtnaaraanleidingvan de eváluatievan de Wet op de
oíveÍandeÍd
Registemccountants
en de Wet op de Accountant-administatieconsulenten
van accormtantsblijft uiteindelijk
blijft. De handhavingvan de gedrags-en beroepsregels
plaatsyindenvia de tuchtÍechter.Klachtenover het operereílvan accountantskuÍmenbij
de Raadvan Tucht wordeningebracht.
De comptabiliteitsvoorschriftenvoor gemeentenen provinciesbetreffende
verantwoordelijkheidvan mijn collegavan BinnenlandseZakeneí Koninkrijksrelatics.
Uit uw brief maêkik op dat u kitiek heeft op de wijze waaropprovinciesen gemeenten
met dezevoorschriftenomgaan.Echter,de huidige comptabiliteitsvooÍsclriftenvoor
gemeentenen provinciesbiedenfeitelijk de ruimte voor de door u geschetstesituatie.
Ten aanzien n de comptabiliteitsvoorschriftenvoor gemeentenen provincieszijn
zoalsdie geldenvoor
belangrijkestappengezetin de richting van de verslaggevingeisen
het bedrijfsleven(Burgerltk Wetboek Boek 2; titel 9). In de huidige wijziging l€n de
comptabiliieitsvoorschriftenvoor gemeentenen provinciesvormt het Burgerlijk
Wetboek;Boek 2; titel 9 nadÍulilrclijk het uitgangspunt,tenzij de eigenheidr.an
gemeentenenprovincieseenandereinvulling rechtvaardigt.In 2004 zullen dezenieuwe
comptabiliteitsvoorschriftenwn kacht worden.
Coícluderendkán ik st€llendat de huidigecomptabiliteitsvoorschriftende mimte bieden
voor de door u geschetstesituatie.Accormtantsdiej aanekeningengoedkeurendie
voldoenaande ilaaraangesteldeeism, zijn niet in oveÍtreding,Ínaarvoldoen aande wet.
Voo! zover bij mij bekendis er alanook geenredenom de Wet op d€ Registeráccountênts
naaraanleidingvan deze
err,/ofde Wet op de Accountant-administratieconsulenten
puntenzijn ten aánzienvan de
kwestieaante passen.Op de door u aangekaarte
comptabiliteitsvoorschriftenvoor gemeentenen provinciesvemnderingengaande.Ten
slottc v/il ik u er op wtzen dat het u wij staatconcÍetezakenaaneentuchhechtervoor tÊ
leggen.
De Minister \an EconomischeZakm,
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