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Betreft Uw email van 29 februarijl.

Geachte heer Verhoei

Naar aanleiding van uw email van 29 lebruari jl. met als onderwerp 'Boekhoudfraude bij gemeenten' bericht de

Autoriteil Financiële Markten (.'AFM') u als volgt.

Sedert de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties ("Wta") per 1 oktober 2006 is de AFM de

toezichthouder op accountantsorganisaties die een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles (aJ dan

niet bij organisaties van openbaar belang) hebben dan wel hebben aangevraagd. De uiwoering van
jaarrekeningconholes bij gemeenten en provincies is, tenzij deze jaanekeningcontrole wordt uitgevoerd door een

gemeentelijke dan wel provinciale accountant, aangemerkt als wettelijke controle. De AFM betrekt derhalve de

kwaliteit van de jaarrekeningcontroles bij gemeenten en provincies in haar toezicht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de AFM verplicht tot geheimhouding. De AFM kan u derhalve
niet berichten over de uitvoering van het toezicht bij individuele accountantsorganisaties. Daarom kan de AFM
ook niet inhoudelijk ingaan op de door u gemelde constateringen. Overigens merken wij op dat u op uw website
meldt dat de jaarrekening van de gemeente Amsterdam is gecontroleerd door de 'Accountantsdienst Gemeente
Amsterdam'. Op grond van artikel 5, tweede lid, Wta is de vergunningplicht niet van toepassing op gemeenten die
accountants in gemeentelijke dienst hebben aangesteld als bedoeld in artikel 213, zevende lid, van de

Gemeentewet. Dit betekent dat het toezicht van de AFM zich niet uitstrekt tot de accormtantscontrole van de
jaanekening van de gemeente Amsterdam,

Het toezicht op accountantsorganisaties richt zich primair op de opzet en werking van het stelsel van

kwaliteitsborging van de desbetrelfende accountantsorganisatie, dat moet voldoen aan de normen die vastliggen in
de Wta en daarvan afgeleide regelgeving. Ter toetsing van de werking van dit stelsel zal de AFM ook
beoordelingen uitvoeren van controledossiers. De AFM is dus uitdrukkelUk niet aangewezen als toezichthouder op

de financiële verslaggeving door geneenten en provincies, daar waar de AFM wel, op grond van de Wet toezicht
financiële verslaggeving, is aangewezen als toezichthouder op de verslaggeving door beursgenoteerde
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ondememingen. Daarnaast merkt de AFM op dat zU, indien zij een controledossier van een gemeentelijke of
provinciale jaa:rekening selecteert, pÍimai zal vaststellen dat de betrokken accountant de controle heeft

uitgevoerd voJgens de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden. Dat betekent onder meer dat de

accountant, als onderdeel van zijn controle, moet hebben vastgesteld dat de door hem gecontroleerde jaarrekening

een getrouw beeld geeft, in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving.

Indien de AFM bij haar onderzoeken constateed dat de accountantsorganisatie de kwaliteit van de uitgevoerde

controles in onvoldoende mate \ryaarborgt en daarmee de Wta en lagere regelgeving overtreedt, kan de AFM
handhavend optreden naar de accountantsorganisatie. lndien de AFM bij haar onderzoeken constateert dat de

exteme accountant ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de door hem gecontroleerde jaanekening een

getrouw beeld geeft in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, heeft

zij de mogelijkheid een tuchtklacht tegen de desbetrelfende accountant in te dienen.

De AFM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.
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Hoogachtend,
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