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Hêt functionerên van a@ountants bij gemeenten en provincies

Geachle heer Verhoel

Op 19 maart 2003 heeft u mijeen brief gestuurd over hettunctione€n van
accountants bij gemeenten en prcvincies. In deze brief geef ik mijn reectiê. Mijn
excuses voor de late beantwoording.

U€*endeed mij in uw brief op misstanden bij jaarrek€ningen ,ran gemeenten en
povincies en de rol die accountants daaÈij spelen. Kem is dat u bezwaar maakt
tegen:
- de verslaggeving van lokale overheden, namelijk de wijze waarop geme€nten

en provincies verslag doen van de batên en lasten en van de fináncièle
positie;

- de conkole van lokale oveíhedên, namelijk de situatie dat naar uw mening
ten onrechte goedkeurenda accountantsverkladngen worden afgegeven bij
gemeentelijke en provinciale jaarrekeningen.

Uw bÍief is een veNolg op êerderc correspondentie, waarin u dezelfde
problematiek aan mijvoorlegt. Zo heeft u op 16 mei2002 en 13ju|i2002 brieven
gestuurd over vezwegen miljarden in jaarekeningên van gemeentên en
provtnoes,

VeÉlaggêving lokale ovehede n
In mijn brief d.d. 10 juli 2002 (Fipuli 2002-342U) heb ik u geantwoord dat er geen
aanleiding is om te verondeEtellen det gemeenten, provincies en de
conkolercnd accountiants de gemeentelijke Conptabiliteitswoíschríften (CV '95)

niet naleven. De CV '95 bieden echteÍ ruimte tct de wijze van verslaglegging die
u herhaaldelijk ter discussie stelt.

Vanaf 2004 wordt Hef Bosluít Begrcting ên VeÊntwooding ptuvincies en
gemoerto, (BBV) van kracht. DaaÈij wordt verder aansluiting gezocht bi de
versleggevingsvoorschriften voor het bedrijfsleven (BW 2 titel9)i aÍ',/ijkingen
deaÍvan woden op grond van het beter geoperationaliseeÍde bêgrip 'eigenheid"
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(van provincies en gemeentên) verklaard. Door het BBV zal de
verslaggevingsproblêmatiek die u schetst, ook naaí mijn overtuiging aanzienlijk
gemitigeerd worden. De ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
is in ee6te instantie verantwoordelijk voorde veÍslaggevingswetgeving voor
lokale overheden. De invoêring van dit Besluit betekent mijns inziens een
belangrijke stap in dê íichting van meer transparante, eenduidige en minder
verschillend te interpíeteren verslaggeving van lokale oveóeden. Uw
gezichtspunt op dit punt deel ik niet.

Bovendien kunnen gebruikers interpretatievraagstukken nu alvoorleggen aan de
daatuoor ingestelde onafhankelijke Commissie BBV, die als taak heeft in dêze
Íichtinggevende uitspraken te doen. Het is mij bekend dat u in de gelegenheid
bent gesteld te reageren op het concept BBV. Mocht u verderwillen rêageren op
de verslaggevingsvoorschrifren voor provincies en gemeenten veaoek ik u zich
te wenden tot deze commissie.

Contrcle lokale overheden
U constateert kennelijke misstanden bij hetfunctioneren van accountents bij
lokale oveÍheden.

Sinds februari 2003 ben ik verantwoordelijk voor de nieuwe accountants-
wetgeving. Er zijn meerdere signalen over het (dis)functioneren van accountants
uit het maatschappelijke verkeer. In de nieuwe accountantswetgeving zal dan
ook het toezicht op exteme accountants, mêt êen daaóij pàssende rechtsgang,
worden vezwaard en wettelijk worden geregêld. Op deze wijze is dê kwaliteit van
de wettelijke taak van de externe accountant (het afgeven van een eccountants-
verklaring) in de toekomst beter gewaarborgd dan n! het geval is.

lk attendeer u op het consultatiedocument (Webvooístel Toezicht acc.untanb)
dat ik zoals toegezegd vooi 21 septéíhber a.s aan de Tweede Kamer zal zenden.
Dan bestaat de mogèlijkhêid daarop te reageren.

In Nederland zijn al dê nodige mogelijkhêden om het functioneren van
accountants bij gemeenten en provinciês aan dê orde te stellen. De geèigende
instanties daartoe zijn:
- de gemeenteraad en Provinciale Staten als veíegenwoordiger van de burger.

Zijzijn opdrachtgever van de ac.countant. Bij tekortschietend functioneÍen van
de accountant zu llen in eerste instantie deze democratisch gekozen o€anen
de accountant hoeten aanspreken;

- de tuchtrêchter. lêdeíe belanghebbende (dus ook de burger) kan een klacht
over een accountant indienen bij de tuchtrechteÍ;

- het College van Eeroep voor het bedrijfsleven, in geval men tegen de
uitspraak van de tuchtÍechter in beroep wil gaan.

U hebt, neer ik begrepen heb, deels al van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.
Als ministêr van Financiën zie ik op dit moment geen reden om (individuele)
accountants aan te pakken. !n het kadervan min stelselverantwoordelijkheid zal
op korte termijn het toezicht op accountants worden vezwaard en wettelijk
woÍclen veÉnkerd.

Tot slot
Naar mijn overtuiging is er géén sprake van dat (bestuurders van) lokale
overheden in de verslaglegging van begroting en jaanekening bewust een
verkeerde voorstelling van zaken geven. De gemeenteraad en Provinciale Staten
hebben als democratisch gekozen organen in deze een controlerende rol, die
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door ds DualilrÍing naaí wrrlchting i! rr€|tbÍkt Dc (comptiboh) w€ítollikhcld
b ro Uffr vrak rlcrbat!0g. Hlt b dar ook van blhng om in dr ga€lt ven hat
B.dult B.gtgtng cír V.rannrooídlng pÍwlndr. !n lcmrr||bn b blirwn !fraÍsn
naar bantpqÍlnb rn unlíoímc wílhogavlng van loksls owrhrdsn,

MINISTER VAN
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