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Resultaten VNG enquête beschikbaarheid accountants 

 

Samenvatting: 

 De enquête resultaten van de éénmeting zijn in lijn met de resultaten van de 

nulmeting vorig jaar. Er zijn geen grote verschuivingen.  

 De respondenten in de nul- en éénmeting zijn niet hetzelfde. De enquête volgt dus 

geen vaste groep gemeenten.  

 De nulmeting is vorig jaar voor het eerst gehouden (228 respondenten). Ook dit jaar 

is er weer een goede respons: 192 respondenten in de éénmeting.  

 De éénmeting bevestigt het beeld van de terugtred van de grote accountantskantoren. 

 21,7% van de respondenten heeft een contract (exclusief verlengingsoptie) dat loopt 

tot en met controlejaar 2017. Dit is een verbetering. Vorig jaar lag dit percentage op 

28,9%.  

 Van de 21,7% respondenten met een contract (exclusief verlengingsoptie) dat loopt 

tot en met controlejaar 2017 heeft ongeveer de helft inmiddels een accountant 

gevonden. De andere helft (21 gemeenten) heeft op het moment van het invullen van 

de enquête nog geen accountant voor controlejaar 2018. Vorig jaar betrof dit nog 35 

gemeenten. De VNG heeft met het overgrote deel van deze 21 gemeenten contact 

gehad. In de tussentijd is men (zo goed als) voorzien van een accountant voor 

controlejaar 2018. 

 Heeft uw gemeente geen (zicht op een) accountant voor controlejaar 2018 dan 

verzoeken wij u contact op te nemen met de VNG via info@VNG.nl. 

 Ca. 23% van de respondenten maakt zich zorgen over het vinden van een accountant 

in de toekomst. Dit is een lichte stijging. Dit betreffen zorgen zoals: moeizame 

procedures, stijging van de kosten, toegenomen controledruk en afname van 

ervaringsgraad.  
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A. De accountant van gemeenten 

Hieronder ziet u de resultaten uit de nul- en éénmeting op de vraag welke accountant men 

had over controlejaar 2017 (éénmeting) en 2016 (nulmeting).   

 

Accountant 

Één-

meting  Éénmeting 

Nul-

meting Nulmeting Verschil 

Astrium 6 3,13% 0 0,00% 3,13% 

Baarle-Nassau 0 0,00% 1 0,44% -0,44% 

Baker Tilly 36 18,75% 44 19,30% -0,55% 

BDO 31 16,15% 35 15,35% 0,79% 

Crowe Horwath Foederer 4 2,08% 0 0,00% 2,08% 

Deloitte  40 20,83% 54 23,68% -2,85% 

EY 20 10,42% 38 16,67% -6,25% 

Eshuis 1 0,52% 0 0,00% 0,52% 

FaFa 0 0,00% 1 0,44% -0,44% 

gemeentelijke 

accountantsdienst 1 0,52% 
1 

0,44% 0,08% 

HZG 10 5,21% 10 4,39% 0,82% 

IPA ACON 6 3,13% 11 4,82% -1,70% 

KSG 1 0,52% 1 0,44% 0,08% 

Mazars 6 3,13% 4 1,75% 1,37% 

OBD 1 0,52% 0 0,00% 0,52% 

Onbekend 3 1,56% 0 0,00% 1,56% 

PSA 4 2,08% 0 0,00% 2,08% 

PWC 17 8,85% 19 8,33% 0,52% 

RSM 2 1,04% 2 0,88% 0,16% 

Stolwijk Kelderman 1 0,52% 3 1,32% -0,79% 

Vallei 0 0,00% 2 0,88% -0,88% 

Verstegen 2 1,04% 2 0,88% 0,16% 

 192 100,00% 228 100,00%  
 

Bovenstaand beeld bevestigt de terugtred van grote kantoren (EY en Deliotte). PWC is 

hierop de uitzondering. Opvallend is dat partijen als IPA ACON en Stolwijk Kelderman ook 

niet/minder terugkomen. Nieuwe partijen zijn: Astrium, Crowe Horwath Foederer en PSA.   
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B. Accountant controlejaar 2018 

 

Tot en met welk controlejaar loopt het huidige contract (exclusief 

verlengingsopties)? 

 

Antwoorden Éénmeting  

percentage 

Nulmeting 

percentage 

Controlejaar 2017 21,7% 28,9% (2016) 

Controlejaar 2018 34,2% 26,6% (2017) 

Controlejaar 2019 en verder  44,0% 44,5% (2018 e.v.) 

 

Bovenstaande tabel laat een daling zien (van 28,9% naar 21,7%) in het aantal gemeenten 

waarvan na het afgelopen controlejaar het contract afloopt. Deze gemeenten moeten nog 

een contract afsluiten met een accountant of een verlengingsoptie gebruiken voor 

controlejaar 2018.  

 

Alleen deze groep (21,7%) heeft de vraag ontvangen of men al een nieuw contract heeft 

gesloten voor controlejaar 2018. Uit onderstaande tabel valt op te maken dat  ongeveer 

de helft een accountant heeft voor controlejaar 2018. De andere helft heeft deze nog niet. 

Qua aantal gaat het om 21 gemeenten (uit onze enquête) die nog geen accountant heeft 

gevonden voor controlejaar 2018. De VNG heeft met het overgrote deel van deze 21 

gemeenten contact gehad. In de tussentijd is men (zo goed als) voorzien van een 

accountant voor controlejaar 2018. 

 

 

Heeft u al een nieuw contract gesloten met een accountant voor       

controlejaar 2018? 

 

Antwoorden Éénmeting 

percentage 

Éénmeting 

aantallen 

Nulmeting 

percentage 

Nulmeting 

aantallen 

Ja, door gebruik te 

maken van een 

verlengingsoptie 

20%  8 17,5%  11 

Ja, door een contract te 

sluiten met een nieuwe 

accountant 

27,5% 11 27,0% 17 

Nee 52,5% 21 55,6% 35 
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C. Zorgen over het vinden van een accountant 

Van de respondenten maakt 22,95% zich zorgen over de mogelijkheden om een 

accountant te vinden in de toekomst. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 

nulmeting. Alleen respondenten die deze vraag met Ja hebben beantwoord hebben ook het 

opmerkingenveld ingevuld. Dit betreffen zorgen zoals: één inschrijver (niet echt iets te 

kiezen), meerwerk, stijging controledruk, ervaringsgraad neemt af en afbreukrisico. 

 

 

Maakt u zich zorgen over de mogelijkheden van uw eigen gemeente om een 

accountant te vinden voor de eerstkomende jaren? 

 

Antwoorden Éénmeting  

percentage 

Nulmeting 

percentage 

Ja 22,95% 19,4% 

Nee 77,05% 80,6% 

 

 

 


