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E vlaluatie Accountantswetgeving

Geachte heer Verhoei

In reactie op uw brief van I 6 april 2002 bericht ik u gráag het volgende. U richt uw brief
aan mij, omdat it als minister van Economische Zaken verantwoord€lijk ben voor de wet
op de Registerac.ountai.ts en op de Accormtant-sdmilristratieconsulenten. Als vervolg op
de eraluatie van deze wetgeving die eind vorig jaar is afgerond, bereid ik op dit moment
nieui/e wetgeving voor. Voor de volledigheid is het kabinetsstandpuít evaluatie
Accountantswetgeving als bijlage bij deze brief gevoegd.

In uw bdef uit u laitiek op het verschijnsel dat (veel) gemeente- en provinciebesturen in
uw ogen in huÍt jaarrekeningen op incorrecte, onbetrouwbare en dus misleidende wrjze
verslag do€n van baten en lasten en hun financiële positie. Bovendien vindt u het
opmerkelijk dat deze j aarrekeningen voorzien zijn van goedkeuende
accountantsverklaringen.

Ten aanzien van de situati€ die u in uw brief schetst, zijn verschillende partijen
betrokken. Er is dan ook ten behoeve van mijn reactie op uw brief op ambtelijk niveau
contact geweest over deze kwestie met het ministerie van Bimenlandse Zaken en
Konink4jksrêlaties, há ministerie van Financiën en het Koninklïk Nederlands Instituut

n RegisGraccolmtants (NWRA).

In mÍí antwoord op uw brief zal ik eerst ingaan op ale accountantswetgeving en
vervolgens op de coÍtptabiliteitsvooÍschrifien zoals die gelden voor gemeenten en
provincies. Op basis van de door u beschreven puaten is er voor zover bij mij bekend
geen aanleiding om maafiegelen te nemen ten aanzien \an de Wet op de
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Registeràccountants en de Wet op de Accountant-administratieconsulenten. Accountants
die een goedkeurende verklaring geven aan j aarrekeningen die voldoen aan de eisen die
daaraan gesteld wordm, zijn niet in oveÍfeding, maar voldoen aan de Wet op de
Registeraccountants eÍlof de Wet op de Accountant-administratieconsulenten. Ik wijs u
er op dat het systeem van tuchtrecht naar aanleiding van de eváluatie van de Wet op de
Registemccountants en de Wet op de Accountant-administatieconsulenten oíveÍandeÍd
blijft. De handhaving van de gedrags- en beroepsregels van accormtants blijft uiteindelijk
plaatsyinden via de tuchtÍechter. Klachten over het operereíl van accountants kuÍmen bij
de Raad van Tucht worden ingebracht.

De comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies betreffen de
verantwoordelijkheid van mijn collega van Binnenlandse Zaken eí Koninkrijksrelatics.
Uit uw brief maêk ik op dat u kitiek heeft op de wijze waarop provincies en gemeenten
met deze voorschriften omgaan. Echter, de huidige comptabiliteitsvooÍsclriften voor
gemeenten en provincies bieden feitelijk de ruimte voor de door u geschetste situatie.

Ten aanzien n de comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies zijn
belangrijke stappen gezet in de richting van de verslaggevingeisen zoals die gelden voor
het bedrijfsleven (Burgerltk Wetboek Boek 2; titel 9). In de huidige wijziging l€n de
comptabiliieitsvoorschriften voor gemeenten en provincies vormt het Burgerlijk
Wetboek; Boek 2; titel 9 nadÍulilrclijk het uitgangspunt, tenzij de eigenheid r.an
gemeenten en provincies een andere invulling rechtvaardigt. In 2004 zullen deze nieuwe
comptabiliteitsvoorschriften wn kacht worden.

Coícluderend kán ik st€llen dat de huidige comptabiliteitsvoorschriften de mimte bieden
voor de door u geschetste situatie. Accormtants die j aanekeningen goedkeuren die
voldoen aan de ilaaraan gestelde eism, zijn niet in oveÍtreding, Ínaar voldoen aan de wet.
Voo! zover bij mij bekend is er alan ook geen reden om de Wet op d€ Registeráccountênts
err,/of de Wet op de Accountant-administratieconsulenten naar aanleiding van deze
kwestie aan te passen. Op de door u aangekaarte punten zijn ten aánzien van de
comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten en provincies vemnderingen gaande. Ten
slottc v/il ik u er op wtzen dat het u wij staat concÍete zaken aan een tuchhechter voor tÊ
leggen.
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