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!PO-reactie op consultatieverzoek Commissie Toekomst Accountancysector

Geachte mevrouw, geachte heer,
Met deze bijdrage reageert het IPO op uw consultatieverzoek over de onderzoeksvraag die u van
de minister van Financiën heeft gekregen voor uw opdracht:
Onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles
duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of
die wijzigingen juridisch haalbaar zijn. De opdracht aan de commissie is primair gericht op
maatregelen die betrekking hebben op de kwaliteit van de wettelijke controle.
Vertegenwoordigers van provincies hebben samen met gemeentevertegenwoordigers met u een
oriënterend overleg gevoerd over deze onderzoeksvraag op 6 maart 2019. In dit overleg zijn de
provincies vier deelvragen besproken, die vervolgens ook aan de jaarrekeningspecialisten van de
provincies zijn voorgelegd.
Deze vragen zijn:
1. Wat zijn de ervaringen met tenders voor de uitvoering van wettelijke controles. Wat is jullie
visie op de beschikbaarheid van accountants(organisaties) voor publieke instellingen als
gemeenten en provincies. Zijn voldoende accountantsorganisaties geïnteresseerd in uitvoering
van de wettelijke controle tegen redelijke voorwaarden? Zo nee, waar ligt dat aan?
2. Wat zijn de ervaringen met de uitvoering van wettelijke controles. Wat is jullie visie op de
kwaliteit van de wettelijke controle van de financiële verantwoording van publieke instellingen
als gemeenten en provincies? Vindt een gedegen controle plaats met inachtneming van de
bijzondere kenmerken van een publieke instelling? Hoe is de verhouding tussen het intern
financieel beheer en de externe controle, sluiten beiden goed op elkaar aan?
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3. Wat is jullie visie op de eisen die aan de wettelijke controle van publieke instellingen worden
gesteld. Zo valt op dat gemeenten en provincies niet zijn aangewezen als Organisatie van
Openbaar Belang (OOB) ten aanzien waarvan zwaardere eisen aan de controlerend accountant
worden gesteld. Is dat terecht, bijvoorbeeld in het licht van de decentralisatie van bepaalde
financieel ingrijpende overheidstaken?
4. Wat is jullie visie op de voorgestelde remedies, in het bijzonder de invoering van controle van
overheidswege op publieke instellingen. Wat is jullie visie op de invoering van een publieke
'gemeente- en provincieaccountant' bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de Auditdienst Rijk/
Algemene Rekenkamer.
De reacties van de provincies op deze vragen zijn als volgt:
Reactie op vraag

1. de ervaringen met tenders door provincies voor de uitvoering van wettelijke

controles
Het is een bekend beeld dat in geval van tenders door provincies voor de uitvoering van wettelijke
controles maar een beperkt aantal accountancy-kantoren reageren. Het lijkt dat een beperkt aantal
accountancykantoren beschikt over de juiste kennis en/of voldoende aantal personen die over de
juiste kennis beschikken. Bij navraag blijkt bijvoorbeeld dat accountancykantoren het uitvoeren
van wettelijke controles bij provincies commercieel onvoldoende interessant blijken te vinden,
zodat investeren in de kennis over overheidsfinanciën te weinig plaatsvindt.
De provincies pleiten voor het krijgen van beter inzicht in de redenen waarom openbare
accountantskantoren minder interesse hebben in de controle van overheidsinstellingen. Indien er te
weinig deskundige capaciteit aanwezig is, zal dat probleem zich immers ook gaan voordoen in
geval van controle vanwege het Rijk of door een 'publiek accountantskantoor'.
Reactie op vraag 2. de ervaringen van provincies met de wettelijke controles
Een kleine uitzondering daar gelaten is volgens de provincies de vaktechnische kwaliteit van de
accountants over het algemeen op orde. De accountants zijn goed op de hoogte van de wet- en
regelgeving voor de jaarverslaglegging van provincies. Over het algemeen is het beeld dat de
accountant rekening houdt met de politiek-bestuurlijke omgeving waarin een provincie opereert.
De ervaring van provincies is dat de controles de laatste jaren steeds strenger worden onder
invloed van regelgeving voor jaarverslaggeving en voor de uitvoering van de accountantscontroles
(zoals interne reviewrondes bij het accountantskantoor). Dit kan onverwacht leiden tot het moeten
uitvoeren van extra activiteiten, waardoor planningen (ook bestuurlijk) in het gedrang kunnen
komen. De laatste jaren zijn accountants veel meer gegevensgericht gaan controleren, dataanalyse staat helaas nog in de kinderschoenen. De continuïteit van de controlewerkzaamheden is
daarbij niet altijd geborgd als gevolg van de team wisselingen die elk jaar optreden.
Aansluiting tussen intern financieel beheer en externe controle is dus nog niet volledig aanwezig.
De ervaring leert dat een wissel van accountant voor- en nadelen biedt. De voordelen liggen op het
terrein van een frisse blik en dat er ruimte voor afspraken is, die er bij de vorige accountant niet
was. Belangrijk nadeel is dat met de accountant veelvuldig discussies plaatsvindt over de wijze
waarop de provincies (al jaren) hun werkzaamheden uitvoeren.
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De Management Letter/Boardletter heeft veelal een beperkte informatiewaarde; accountants
kunnen naar de mening van de provincies actiever en meer komen met eigen adviezen voor
verbetering van de bedrijfsvoering.
Eén van de provincies was ontevreden over de expertise over onderwerpen als infrastructurele
projecten, gebiedsontwikkeling.
Bij de uitvoering van de controle laat de accountant ook wel steken vallen als het gaat om
afstemmen van planningen, tijdig maken van afspraken, opleveren van het controleplan, en
dergelijke. Sommige provincies worden hierdoor verrast met plotseling hoge steekproefaantallen
en opmerkingen die noodzaken om verslaggevingsissues en processen onder hoge druk aan te
passen. Enkele provincies hebben om dit te ondervangen afspraken gemaakt in een
samenwerkingsovereenkomst, dan wel ruim vooraf aan de jaarlijkse controle. Dit blijkt te werken.
Ook kan er naar de mening van de provincies nog een slag gemaakt worden bij de digitalisering
van de controlewerkzaamheden.
Ten aanzien van de verhouding tussen het intern financieel beheer en de externe controle blijkt
voorts dat de communicatie tussen accountant en provincie over de wensen van de accountant bij
de uitvoering van de controle voldoende is maar op punten nog wel beter kan. Provincies wensen
over de uitvoering vooraf goede afspraken te maken; ondanks dat vooraf een CAL-lijst wordt
verstrekt met op te leveren documenten ontstaat nog wel eens discussie over de gewenste
kwaliteit van de opgeleverde documenten.
Een algemeen beeld is dat de resultaten van de werkzaamheden van de Verbijzonderde Interne
Controle (VIC) beter kunnen worden benut bij de accountantscontrole, binnen de randvoorwaarden
van NV COS 610. Het is wenselijk als de VIC (na toetsing van de accountant) minimaal als interne
beheersmaatregel wordt benoemd. Door vooraf goede afspraken te maken over wijze van
dossiervorming en steekproefaantallen kan dit bijvoorbeeld worden gerealiseerd.
Reactie op vraag 3. visie op de eisen die aan de wettelijke controle van publieke instellingen
worden gesteld
De wettelijke controle in opdracht van Provinciale Staten is een onmisbare schakel in de
controlerende rol van PS; het blijkt dat ook geen behoefte is aan meer controle. De beroepsgroep
Accountancy en het toezicht van de AFM op de sector zorgt voor voldoende regeldruk. De
provincies zijn van mening dat het stellen van zwaardere eisen aan de controlerend accountant niet
noodzakelijk is, ook niet in vergelijking met niet-overheidsorganisaties. Er is immers bij overheden
geen sprake van onzekerheden ten aanzien van de continuïteit.
Een 00B-status heeft daarom geen toegevoegde waarde. Daarbij zou het aanwijzen van een 00Bstatus aan gemeenten en provincies geen recht doen aan de grote verschillen in omvang van de
publiekrechtelijke rechtspersonen.
In Nederland zijn slechts 8 of 9 accountantskantoren met een vergunning om 00B-organisaties te
controleren. Gelet op de reeds krappe markt van accountants in de publieke sector, de komst van
kleine accountancykantoren en de terugtrekkende beweging van grote kantoren bestaat het risico
voor monopolievorming en kan dit tot veel praktische problemen leiden. Daarbij zal het dan voor
het betreffende accountantskantoor ook geen eigen keuze zijn om een provincie als klant te
hebben. De provincies zijn ook toezichthouder op gemeenten. Vooral bij kleinere gemeenten
maken wij ons zorgen omdat wij regelmatig signalen krijgen dat accountantskantoren niet meer
inschrijven op kleinere overheden.
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D e rechtm atig he idsve rantw oording vanu it het colleg e van G ede p uteerde Staten (m et inga ng van
20 2 1) is een goede ontw ik ke lin g . W el vrag e n w e aan d acht voo r de eisen die aan ond e rbouw ing
w o rden gesteld en voo r de hu idig e ondu ide lijk he id hoe accountants zulle n om ga an m et de co ntrole
van de rechtm atig he id sverantw o ordin g . D it om de co ntrole kosten binne n de perke n te ho ude n .

D aarn aast is een eend u idig e, consistente toepassing van de B B V doo r alle provincies en de controle
hierop doo r de bij prov incies betrokken acco untants ee n be lan grijk aan da chtsp unt.
Er m o et ruim te blijven voo r de eig e nhe id van ge m ee nten en prov incies. D at is in de ve rslag g ev ing
zo , dat m o et ook zichtbaar blijven in de w ett elijke controle . Er is, sterker da n in de private se ctor,
al ee n systeem van ho rizo ntale verantw o ordin g en toezicht, van uit de controlerende rol van
Prov in ciale S tate n.

R ea ctie op vraag 4 , visie op de invo erin g van controle van overheid sw eg e op pub lie ke instellin ge n
D e prov inci e s stellen vast dat controletea m s van pub lie ke instellinge n steeds m o eilijk kunn e n
w o rden bem e nst en dat (gro te) accoun tantskantoren zich terug trekken uit de 'o verhe id sm arkt'.

H et lijkt er op dat het punt is ge na de rd w aarop een fun da m entele keuze m oet w o rde n ge m aa kt.
D us of de verschille n tusse n de co ntrole van ove rhede n en bedrijfsleven w o rde n kle in er (du s
bijvoo rbe eld gee n BB V m eer en gee n rechtm atig he id etc.) of ee n ap art e orga nisatie w o rdt in het
le ve n ge roepe n die de overhede n co ntroleert . D e eig e nhe id van overhed en dw in gt de keuze voo r
het laatste bijn a op . H et gaat om de richtlijne n, die zo ud en voo r de pub lie ke sect o r and ers m o ete n
zijn da n vo or de private sector. V erv o lg e ns m oet ied ere accountant daarm ee uit de voeten kun ne n,
of die nu bij een pub lie ke of private accou ntant w erkt.

Pro v in cies zie n echte r over het alge m e e n in een 'p ub lie k accou ntantskantoo r' gee n m eerw aarde ,
ond ank s de voorde le n daarv an : het voo rdee l van de in voering van ee n pub lie ke accountant kan
zijn dat de contro le rend e accou ntant de bijzond e rhed en van de de centrale overhe de n beter kent en
he rkent. Ee n ande r voo rdeel kan zijn dat do o r de co ntrole pub lie k te be legg e n de extern e
accou ntant w e l w eer m ee r in de adv iesrol kan gaan betekene n. T en aanzien van de verbijzo nde rde
intern e controle kan er tusse n overhede n m e er w o rde n sam en gew e rkt, m a ar ge m e enten en
prov in cies zulle n niet in staat zijn o m zich do o r te ontw ikkele n naar ee n intern a l aud itfun ctie (N V
C O S 6 10 ). D e A C A M en A cco untantsd ie nst van D en H aag laten zie n w at er oo k m o g e lijk is op
gem ee ntelijk niv eau . M aar om discussies tusse n kle ine - en g rote gem ee nten of gro te ge m eenten
ond erling te voo rko m e n, is het ee n sug g estie als er ond e r de A D R een ap art e lo ot aa n de bo o m zo u
kom e n m et ge m e e ntelijke en pro v in ciale acco untants.

G ro ot nad eel is echte r dat van w ege de m o no po ly positie in deze organ isatie m ind e r lee reffect zal
w o rde n ond e rv o nde n va n an de re bed rijve n en in stellin ge n . In no vatie en professio naliteit ge dijt
bete r in ee n private en concurrerend e m a rkt. Zo rge n zijn er da n over de bo rgin g van de
no o dzakelijk e kw aliteit, de doo rloo psne lhe id van co ntroles, m ind e r klantvrie nde lijk heid , m ind e re
kw alite it voo r de natuurlijke adv iesfun ctie , ge brek aan m a rktw erkin g (lee s: ge b rek aa n positieve
stim u lans in voo rt du rend e verbetering van de die nstverlen ing ).

Bov end ie n zu lle n naar ve rw achting de co ntro le kosten hie rdo o r in ee n m o no po listische situatie
bepa ald niet lage r w o rden . O o k het perio d iek w isse le n van accountant ka n le ide n tot ee n
kw aliteitsve rbeterin g van de orga nisatie, do o rdat doo r de verschille nd e accou ntants toch
verschille nd e accente n w o rde n gelegd . H o ofdzaak blijft dat bij de ve ran tw o ording er een w ett elijke
ona fhan kelijke co ntro le op de ve rantw o ording van G S aa n PS w o rdt ge leverd .
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V rage n als: hoe gaan de kosten ve rdee ld w o rde n tusse n de centrale overhede n, w ie betaa lt dit
pub lie ke controle orgaan , etc. etc. m oeten dan va n ee n antw oo rd w orden voo rzie n. A ls deze
contro le orga nisatie deel uit m aakt van het m inisterie van BZ K is het van belan g dat geen
ve rm engin g plaatsv in dt m et de ro l als prov in ciale toezichtho ud e r.

D e ontw ik kelin ge n op dit terrein (d ata-a nalyse , block chain etc) zulle n kom e nde jaren ee n ho ge
vlucht ne m en en dit zal ho ge eisen stellen aan het acco untantsbe roep . O o k de beschik baarhe id va n
pe rso neel is daarbij ee n belang rijk aa nd achtspunt. M e t de accoun tant kun n en w e oo k beter kijken
hoe (V )IC en acco untant beter kunn en sa m e nw e rken . A ls het m o ge lijk w o rdt om snelle r
systee m g e richt te kun ne n co ntrole ren kun n e n intern e orga nisatie en acco untant vee l effectieve r
sa m enw e rke n en da arm ee de controlela st voo r de orga nisatie tot ee n m in im u m bepe rken.
U itko m sten/op lossin ge n die w e rken bij and e re organ isaties kunn e n m o ge lijk ook oplossin ge n zijn
voo r provincia le uitdag ing en . D e pro v in cies zie n daarom lie ve r ee n op lossin g van uit de m arkt of de
secto r zelf om er voo r te zo rge n dat er vo ldo e nde acco untants beschik baar zijn die de ove rhe id
kun ne n contro le ren .

Er is sprake van een com p lexe ve rho ud in g tussen ene rz ijds een accountant die do o r de
opdrachtgeve r w o rdt betaald en an de rz ijd s de accountant die een oo rdee l m oet geve n ove r het
fun ctio ne ren va n de opd rachtgeve r. Ee n m e e r centrale fina ncie rin gsconstructie , die gee n
rechtstree kse relatie heeft m et de in d iv id ue le verho ud in g tusse n acco untant en opd rachtgeve r, zou
w at ons betreft verde r onderz ocht kun n e n w o rde n .

H et IPO w enst u veel succes bij de uitvoe rin g van uw com m issiew erk en zijn uiteraard graag bereid
om daar een verdere bijdrag e aan te le veren .

M et vrie nde lijke gro et,
IN T ER PR O V IN C IAA L O V ER LEG

~a.

Algemeen directeur

