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VNG en NBA buigen zich over uitleg Standaard
610
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de NBA gaan gezamenlijk voorwaarden en
praktijkvoorbeelden uitwerken over de mate waarin de externe accountant van een gemeente gebruik kan
maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd.
Dat hebben de twee organisaties gezamenlijk bekendgemaakt. Het bericht volgt op het ontstaan van een
meningsverschil over wie de kosten betaalt van meerwerk dat accountants bij gemeenten moeten verrichten als de
interne audit-functie niet op het niveau is van de mei 2014 aangescherpte regels. Volgens de VNG kwamen de hogere
rekeningen voort uit door de accountants zelf verhoogde controlestandaarden en betrof het daarom 'een beroepsrisico'
waarvoor de accountants zelf meoten opdraaien. De NBA stelde daar tegenover dat het om nieuwe eisen gaat die door
de minister van Financiën goedgekeurd zijn en die zijn voortgekomen uit aangescherpte internationale regelgeving.
Over de desbetre ende meerkosten moeten tussen gemeente en accountant nadere afspraken worden gemaakt, vindt
de NBA.

Scoren
Dat meningsverschil blijft bestaan, zo blijkt nu, maar het betreft alleen de gevallen waarin niet expliciet in contract of
opdrachtbrief is opgenomen wie de meerkosten betaalt. Verder wordt gesignaleerd dat het voor het vervolg van groot
belang is dat gemeente en accountant tijdig met elkaar in gesprek treden over de kwaliteit van de audit, met name op
dit punt. De mate waarin de gemeentelijke controleactiviteiten aantoonbaar 'scoort' op de voorwaarden objectiviteit,
deskundigheid en kwaliteit bepaalt dan de mate waarin de accountant er gebruik van kan maken.

Slim inrichten
Is dit van voldoende niveau, dan verandert er niets. Is het niet voldoende, dan staat de gemeente voor de keus om de
kwaliteit van de eigen auditfunctie te verhogen, slim een aantal zaken in te richten of om extra werkzaamheden aan de
accountant te laten.
Van belang is om dit van te voren gezamenlijk af te stemmen, aldus VNG en NBA. Aangezien deze nieuwe regelgeving
zowel bij accountants als bij gemeenten tot de nodige vragen leidt, zullen de twee organisaties gezamenlijk een
brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als
gemeenten, met speci eke aandacht voor minder grote gemeenten.
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Flinke stijging aandeel gemeenten met goedkeurend
oordeel rechtmatigheid
Ruim 90 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2020
een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen. Dat
is een stijging... 
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'Vestigingsklimaat Nederland voor bedrijven
verslechtert'
Het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijven wordt slechter en dat
moet een nieuw kabinet gaan oplossen. 
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Invoering rechtmatigheids-verantwoording voor
gemeenten en provincies per verslagjaar 2022
Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening
verantwoording a eggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
De accountant... 
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Rekenkamer straks ook voor waterschappen verplicht
Net als gemeenten en provincies worden waterschappen verplicht een
rekenkamer in te stellen. En accountants oordelen straks niet meer over de
rechtmatigheid van... 
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'Gemeenten oefenen amper op cyberaanvallen en zijn
kwetsbaar'
Gemeenten oefenen nauwelijks op cyberaanvallen. Ze hebben vaak ook geen
draaiboeken voor het geval ze getro en worden. Veel gemeenten laten geen
onderzoek doen... 

