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GeachleheerVerhoel
Op 19 maart2003heeftu mijeen briefgestuurdoverhettunctione€nvan
accountants
bij gemeenten
en prcvincies.
In dezebriefgeefik mijnreectiê.Mijn
excusesvoorde latebeantwoording.
,rangemeenten
U€*endeedmij in uw briefop misstanden
bijjaarrek€ningen
en
povinciesen de roldieaccountants
daaÈijspelen.Kem is dat u bezwaarmaakt
tegen:
- de verslaggeving
van lokaleoverheden,
namelijkde wijzewaaropgeme€nten
provincies
en
verslagdoenvande batênen lastenen vande fináncièle
positie;
- de conkolevan lokaleoveíhedên,
namelijkde situatiedat naaruw mening
ten onrechtegoedkeurenda
accountantsverkladngen
wordenafgegeven
bij
gemeentelijke
provinciale
jaarrekeningen.
en
Uw bÍiefis eenveNolgop êerderccorrespondentie,
waarinu dezelfde
problematiek
aan mijvoorlegt.Zo heeftu op 16 mei2002en 13ju|i2002brieven
gestuurdovervezwegenmiljardenin jaarekeningênvangemeentên
en
provtnoes,

VeÉlaggêvinglokale oveheden
In mijnbriefd.d. 10juli 2002(Fipuli2002-342U)
heb ik u geantwoord
dat er geen
provincies
aanleiding
is om te verondeEtellen
det gemeenten,
en de
conkolercndaccountiants
de gemeentelijkeConptabiliteitswoíschríften(CV '95)
nietnaleven.De CV '95 biedenechteÍruimtetct de wijzevanverslaglegging
die
u herhaaldelijk
ter discussiestelt.
Vanaf 2004 wordt Hef BosluítBegrctingên VeÊntwoodingptuvinciesen
gemoerto,(BBV)van kracht.DaaÈijwordtverderaansluiting
gezochtbi de
(BW
versleggevingsvoorschriften
voorhetbedrijfsleven 2 titel9)iaÍ',/ijkingen
deaÍvanwoden op grondvan het betergeoperationaliseeÍde
bêgrip'eigenheid"
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(vanprovincies
en gemeentên)
verklaard.DoorhetBBVzal de
verslaggevingsproblêmatiek
die u schetst,ook naaímijnovertuiging
aanzienlijk
gemitigeerd
worden.De ministervanBinnenlandse
Zakenen Koninkrijksrelaties
is in ee6te instantieverantwoordelijk
voordeveÍslaggevingswetgeving
voor
lokaleoverheden.
De invoêring
vandit Besluitbetekentmijnsinzienseen
belangrijke
stapin dê íichtingvan meertransparante,
eenduidige
en minder
verschillend
te interpíeteren
verslaggeving
van lokaleoveóeden.Uw
gezichtspunt
op dit puntdeelik niet.
Bovendien
kunnengebruikers
interpretatievraagstukken
nu alvoorleggen
aande
daatuooringestelde
onafhankelijke
CommissieBBV,die als taakheeftin dêze
Íichtinggevende
uitspraken
te doen.Hetis mij bekenddat u in de gelegenheid
bentgesteldte reagerenop hetconceptBBV.Mochtu verderwillenrêagerenop
de verslaggevingsvoorschrifren
voorprovincies
en gemeenten
veaoekik u zich
te wendentot dezecommissie.

Contrclelokaleoverheden
U constateert
kennelijke
misstanden
bij hetfunctioneren
vanaccountents
bij
lokaleoveÍheden.
Sindsfebruari2003benik verantwoordelijk
voorde nieuweaccountantswetgeving.
Er zijnmeerderesignalenoverhet (dis)functioneren
van accountants
uit het maatschappelijke
verkeer.In de nieuweaccountantswetgeving
zal dan
ook hettoezichtop extemeaccountants,
mêtêen daaóij pàssenderechtsgang,
wordenvezwaarden wettelijkwordengeregêld.Op dezewijzeis dê kwaliteit
van
(het
wettelijke
de
taakvan de externeaccountant afgevenvaneen eccountantsverklaring)
in de toekomstbetergewaarborgd
dan n! hetgevalis.
(Webvooístel
lk attendeeru op hetconsultatiedocument
Toezichtacc.untanb)
dat ik zoalstoegezegd
vooi 21 septéíhber
Tweede
a.s aan de
Kamerzal zenden.
Danbestaatde mogèlijkhêid
daaropte reageren.
In Nederland
zijnal dê nodigemogelijkhêden
van
om hetfunctioneren
accountants
bij gemeenten
en provinciês
aan dê ordete stellen.De geèigende
instanties
daartoezijn:
- de gemeenteraad
en Provinciale
Statenals veíegenwoordiger
vande burger.
Zijzijnopdrachtgever
vande ac.countant.
Bij tekortschietend
functioneÍen
van
gekozeno€anen
de accountant
zullenin eersteinstantiedezedemocratisch
de accountant
hoetenaanspreken;
- de tuchtrêchter.
(dusookde burger)kaneen klacht
lêdeíebelanghebbende
overeen accountant
indienenbij de tuchtrechteÍ;
- hetCollegevan Eeroepvoorhetbedrijfsleven,
in gevalmentegende
gaan.
uitspraak
van de tuchtÍechter
in beroepwil
gebruikgemaakt.
U hebt,neerik begrepenheb,deelsal vandezemogelijkheden
Als ministêrvan Financiën
zie ik op dit momentgeenredenom (individuele)
accountants
aante pakken.!n het kadervanmin stelselverantwoordelijkheid
zal
op kortetermijnhettoezichtop accountants
wordenvezwaarden wettelijk
woÍclenveÉnkerd.

Tot slot
Naarmijnovertuiging
is er géénsprakevandat (bestuurders
van)lokale
overheden
in de verslaglegging
van begroting
enjaanekening
bewusteen
geven.
gemeenteraad
verkeerde
voorstelling
vanzaken
De
en Provinciale
Staten
gekozenorganenin dezeeencontrolerende
hebbenals democratisch
rol,die

2t3
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