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Samenvatting 

 

In het najaar van 2016 is voor het eerst naar voren gekomen dat een aantal gemeenten geen 

accountant kon vinden voor het controlejaar 2016. Inmiddels hebben de gemeenten die zich met 

dat probleem bij ons en bij het Rijk hadden gemeld een nieuwe accountant gevonden of is het 

contract dat was opgezegd alsnog verlengd.  

Om tijdig een beeld te krijgen of dit probleem zich ook voor de controlejaren 2017 of 2018 voordoet, 

hebben wij recent een korte enquête voorgelegd aan gemeenten. Op deze vragenlijst is door 228 

gemeenten gereageerd. In deze ledenbrief vindt u een overzicht van de uitkomsten van de enquête 

en de vervolgstappen die wij nemen. Want voorop staat: elke gemeente moet in staat zijn te 

voldoen aan de wettelijke verplichting de jaarrekening te laten controleren door een accountant. 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

9 mei 2017 

Ons kenmerk 

ECFE/U201700331 

Lbr. 17/023 

Telefoon 

(070) 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

   

Onderwerp 

Resultaat enquête naar beschikbaarheid accountants voor controle 

gemeentelijke jaarrekening 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Steeds vaker bereiken ons geluiden dat het voor gemeenten moeilijker wordt om een accountant te 
contracteren die hun jaarrekening controleert. Ook geven de bekende grote kantoren signalen af 
dat zij zich uit de gemeentemarkt willen terugtrekken. Om een duidelijk beeld te krijgen, hebben wij 
in maart 2017 alle gemeenten een aantal vragen voorgelegd. Op deze vragenlijst is door 228 
gemeenten gereageerd. Wij zijn verheugd met deze respons van 60%.  
 
Op de volgende door ons gestelde vragen werden onderstaande antwoorden gegeven.  
 

1. Wat is de naam van uw accountant voor het controlejaar 2016? 

Naam kantoor Aantal gemeenten 

Baker Tilly Berk  45 

BDO 35 

Deloitte 54 

EY 38 

FaFa 1 

Gemeentelijke accountantsdienst 1 

Hofsteenge Zeeman Groep 10 

IPA ACON 11 

KSG 1 

Stolwijk Kelderman  3 

Mazars 4 

PWC 19 

RSM Nederland  2 

Vallei accountants 2 

Verstegen Accountants en Adviseurs 2 

Totaal 228 

Aan de leden 
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9 mei 2017 

Ons kenmerk 
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Onderwerp 
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2. Tot en met welk controlejaar loopt het huidige contract  
(exclusief verlengingsopties)? 

Antwoorden Percentage  

2016 28,9%  

2017 26,6%  

2018 of verder 44,5%  

 
Ruim een kwart van de respondenten moet voor controle van de jaarrekening 2017 nog een nieuw 
contract sluiten met een accountant, mogelijk door een verlengingsoptie in te zetten. Voor deze 
gemeenten gold vraag 3.  
 

3. Heeft u al een nieuw contract gesloten met een accountant voor het 
controlejaar 2017? 

Antwoorden Percentage Respondenten  

Ja, door gebruik te maken van een verlengingsoptie 17,5% 11 

Ja, door een contract te sluiten met een nieuwe 
accountant 

27,0% 17 

Nee 55,6% 35 

 
63 

  
 
Uit de antwoorden op vraag 3 blijkt dat ongeveer de helft van de gemeenten die nog een nieuwe 
accountant (aantal respondenten is 63) nodig heeft voor het rekeningjaar 2017, hierin al is 
geslaagd. Zorgelijk vinden wij wel dat zeker nog 35 gemeenten geen accountant hebben voor het 
rekeningjaar 2017. Verder krijgen wij signalen dat de “big three” (Deloitte, EY en PWC) niet of 
nauwelijks nieuwe contracten afsluiten. Dat geldt ook voor nieuwe contracten voor 2018 en verder.  
 

4. Heeft u al een nieuw contract gesloten met een accountant voor het 
controlejaar 2018? 

Antwoorden Percentage Respondenten 

Ja, door gebruik te maken van een verlengingsoptie 16,5% 14 

Ja, door een contract te sluiten met een nieuwe 
accountant 

16,5% 14 

Nee 67,1% 57 

 
85 

 
Voor het jaar 2018 geven 57 gemeenten aan nog geen accountant te hebben, aanvullend op de 35 
gemeenten die in 2017 nog geen accountant hebben. Dus in totaal hebben 92 van de 228 
gemeenten die gereageerd hebben, nog geen accountant voor het jaar 2018. 
  

5. Maakt u zich zorgen over de mogelijkheden van uw eigen gemeente om 
een accountant te vinden voor de eerstkomende jaren? 

Antwoorden  Percentage 

Ja 19,4% 

Nee 80,6% 

 
Ongeveer 20% van de respondenten (42 gemeenten) is bezorgd dat zij voor de komende jaren 
geen accountant kunnen vinden, of dat veel minder gemakkelijk kunnen. Een groot aantal van deze 
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gemeenten heeft aangegeven behoefte te hebben over deze problematiek verder te praten met 
andere gemeenten en/of de VNG.  
 
Op grond van deze signalen organiseren wij drie bijeenkomsten om met griffiers, hoofden financiën 
en raadsleden nader te spreken over de problematiek en mogelijke oplossingen. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats op: 

 Dinsdag 23 mei, 14.00 - 16.00 uur in Helmond (Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX 

Helmond) 

 Maandag 29 mei, 10.00 – 12.00 uur in Gouda (Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG 
Gouda) 

 Donderdag 1 juni, 10.00 – 12.00 uur in Steenwijkerland (Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk) 
U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden via het aanmeldformulier op onze site. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen Directeur  

 

https://vng.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst-beschikbaarheid-accountants-voor-controle-gemeentelijke-jaarrekening

