
Aanpassing controlestandaard  kan worden gezien als beroepsrisico accountant 

Diverse gemeenten hebben de VNG de afgelopen weken benaderd met vragen over de 

accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening. Op hoofdlijnen kunnen twee type vragen 

worden onderscheiden: 

1. Mijn accountant brengt mij meerwerk in rekening in verband met aangescherpte 

controlestandaarden.  Hoe ga ik hiermee om? 

2. De accountant geeft aan op basis van de aangescherpte controlestandaarden niet meer (of 

beperkt) te kunnen steunen op de interne controle en audit door de gemeente. Heeft de 

accountant gelijk? 

Accountants moeten zich bij het uitvoeren van  controles, en dus ook de controle van de 

gemeentelijke jaarrekening, houden aan de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden 

(NV COS). Een van de standaarden die begin dit jaar door de ledenvergadering van de Nederlandse 

Beroepsorganisaties van Accountants (NBA)  is aangepast, is  de COS 610. De aanpassing is in mei in 

de Staatscourant gepubliceerd.  

De COS 610 behandelt het steunen door de accountant op de door een organisatie zelf uitgevoerde 

audit-werkzaamheden.  Hieraan zijn bij de wijziging van de COS 610 nadere voorwaarden gesteld. 

Vorige week is door de VNG ambtelijk met de NBA  gesproken. Uitkomst van dit gesprek was dat een 

nadere duiding van COS 610 wenselijk is. Uit het tweede type  vragen van de gemeenten maken ook 

wij op dat de gevolgen van de aanpassing van de COS 610 verschillend worden uitgelegd.  De NBA en 

VNG pakken dit samen op. 

De VNG commissie Financiën heeft ook over deze problematiek gesproken.  De commissie vindt het 

een onjuiste ontwikkeling  dat accountants nu bij de controle 2014 meerwerk doorberekenen in 

verband met de door hen zelf aangepaste controlestandaarden. Wat betreft de bestaande 

contracten tussen gemeenten en accountants zou dit moeten worden gezien als beroepsrisico van de 

accountant. De VNG commissie adviseert gemeenten dan ook om (met inachtneming van de 

voorwaarden in de reeds gesloten contracten) in principe geen meerwerk te vergoeden als gevolg 

van de  aanscherping van de NV COS. 

Sommige accountants wijzen gemeenten ook op de mogelijke verscherping van het toezicht op de 

accountantscontrole van gemeentelijke jaarrekeningen.  Gemeenten zouden dan aangemerkt 

worden als organisaties van openbaar belang (OOB) in het kader van de Wet Toezicht 

Accountantscontrole (Wta). Deze accountants geven aan dat ook hier een kostenverhogend effect 

vanuit gaat. Deze OOB-status voor (grote) gemeenten, een advies van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM),  is echter alles behalve een gelopen race. Eerder hebben wij al aangegeven het 

opmerkelijk te vinden dat een tik door de AFM op de vingers van de accountants erin resulteert dat 

de controle van de gemeentelijke jaarrekening  onder zwaarder toezicht komt.  

 

 

 



 

Gemeenten sluiten om de zoveel jaar een contract af met een accountant voor de controle van de 

jaarrekening.  Accountantskantoren doen dit soms tientallen keren per jaar.  De VNG commissie 

Financiën is van mening dat het (gezien deze diverse ontwikkelingen) goed zou zijn om gemeenten te 

ondersteunen bij de aanbesteding van de accountantscontrole. Het streven is om in samenwerking 

met de het overleg van de controllers van de 100.000+ gemeenten in het eerste kwartaal van 2015 

een handreiking hierover uit te brengen.  

VNG-commissie Financiën, december 2014 


