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Resultaten VNG enquête beschikbaarheid accountants (2019)  

 

Samenvatting: 

• De enquête is inmiddels drie keer gehouden (2017 = de nulmeting, 2018 = de 

éénmeting en 2019 = de tweemeting). De respondenten in de nul-, één- en tweemeting 

zijn niet hetzelfde. De enquête volgt dus geen vaste groep gemeenten.  

• De enquête is uitgezet onder alle griffiers. De respons neemt weliswaar af, maar is met 

162 respondenten goed te noemen.  

• Er is een forse stijging in het aantal gemeenten dat zich zorgen maakt om in de 

toekomst een accountant te kunnen vinden. Van de respondenten maakt 35% zich 

zorgen t.o.v. ca. 23% vorig jaar. Dit betreffen zorgen zoals: moeizame procedures, 

kosten die flink gestegen zijn, stijging controledruk, één inschrijver (niet echt iets te 

kiezen) en afname van ervaringsgraad. Vaak komen de zorgen ook door geluiden in 

het netwerk / buurgemeenten.  

• Een mogelijke verklaring van deze stijging is dat er procentueel meer respondenten 

een contract hebben dat t/m controlejaar 2018 loopt. Ze moeten dus nog 

werkzaamheden verrichten om voor het komend controlejaar (2019) een accountant 

te vinden.   

• Op bovenstaand na zijn er geen grote verschuivingen t.o.v. de eerdere enquêtes.  

• Belangrijk punt is dat de meerderheid van de gemeenten zich echter geen zorgen 

maakt. Vaak geven die in de toelichting aan net een nieuw contract of nog een 

langlopend contract te hebben. Ook gaven ze aan dat er diverse inschrijvingen waren 

of dat er een positieve marktverkenning is gedaan. Echter zij geven ook aan dat de 

kosten flink gestegen zijn en het een overspannen markt is.  

• De resultaten bevestigen opnieuw het beeld van de terugtreding van de grote kantoren. 

Zowel Deloitte, EY als PWC laten een daling zien. Vooral Baker Tilly en Mazars stappen 

in en stijgen in het aantal gemeenten wat zij controleren.  

• Dit jaar hebben we ook bijvoorbeeld vragen opgenomen over hoe men aankijkt tegen 

een (gemeenschappelijke) gemeentelijke accountantsdienst. Deze antwoorden en de 

opmerkingen die zijn opgenomen, zijn voor de VNG input aangaande het thema. De 

VNG werkt momenteel aan een brochure over gemeentelijke accountantsdiensten. Voor 

mee informatie zie het VNG position paper: publiek geld, publieke controle? 

 

  

https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-en-verantwoording/nieuws/position-paper-eerste-aanzet-zienswijze-accountantscontrole
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A. De accountant van gemeenten 

Hieronder ziet u de resultaten uit de één- en tweemeting op de vraag welke accountant 

men had over controlejaar 2017 (éénmeting) en 2018 (tweemeting).   

 

Accountant Tweemeting  Tweemeting 
Één-

meting  

Één-

meting 
Verschil 

Astrium 6 3,70% 6 3,13% -0,58% 

Baker Tilly 38 23,46% 36 18,75% -4,71% 

BDO 29 17,90% 31 16,15% -1,76% 

Crowe Horwath 

Foederer 
2 1,23% 4 2,08% 0,85% 

Deloitte  23 14,20% 40 20,83% 6,64% 

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

EY 10 6,17% 20 10,42% 4,24% 

Gemeentelijke 

accountantsdienst 
1 0,62% 1 0,52% -0,10% 

HZG 7 4,32% 10 5,21% 0,89% 

IPA ACON 8 4,94% 6 3,13% -1,81% 

KSG 3 1,85% 1 0,52% -1,33% 

Mazars 10 6,17% 6 3,13% -3,05% 

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

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

PSA 5 3,09% 4 2,08% -1,00% 

PWC 11 6,79% 17 8,85% 2,06% 

RSM 3 1,85% 2 1,04% -0,81% 

Stolwijk Kelderman 4 2,47% 1 0,52% -1,95% 

Verstegen 2 1,23% 2 1,04% -0,19% 

  162 100% 192 100%   

 

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

Tilly en Mazars laten juist een stijging zien. Opvallend is dat de diversiteit aan kantoren is 

afgenomen.  

 

 

B. Accountant controlejaar 2018 

 

Tot en met welk controlejaar loopt het huidige contract (exclusief 

verlengingsopties)? 

 

Antwoorden Tweemeting  

percentage 

Éénmeting 

percentage 

Controlejaar 2018 34,8% 21,7% (2017) 

Controlejaar 2019 34,8% 34,2% (2018) 

Controlejaar 2020 en verder  30,4% 44,0% (2019 e.v.) 

 

Bovenstaande tabel laat een stijging zien (van 21,7% naar 34,8%) 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 2019. In de nulmeting was dit destijds 28,9%. De looptijd is erg divers 

bij gemeenten.  
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C. Zorgen over het vinden van een accountant 

Van de respondenten maakt 35% zich zorgen over de mogelijkheden om een accountant 

te vinden in de toekomst. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de nul- en éénmeting. 

Deze stijging komt mogelijk doordat er bovengemiddeld veel gemeenten zijn waarvan het 

contract na controlejaar 2018 afloopt. De zorgen zijn bekend denk aan: er is maar één 

inschrijver (niet echt iets te kiezen), meerwerk, stijging controledruk, ervaringsgraad 

neemt af en afbreukrisico. Ook maakt men zich zorgen over de geleverde kwaliteit door de 

accountant.  

 

De meerderheid maakt zich echter geen zorgen. Die gemeenten hebben vaak onlangs een 

nieuw contract gesloten, hebben diverse inschrijvingen gehad of recent een (positieve) 

marktverkenning gedaan. Ook deze gemeenten geven echter aan dat de kosten flink 

gestegen zijn en de markt overspannen is.  

 

Beide groepen gemeenten geven aan veel signalen te horen in het netwerk dat het lastig 

is om een accountant te vinden.  

 

 

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

accountant te vinden voor de eerstkomende jaren? 

 

Antwoorden Tweemeting  

percentage 

Éénmeting 

percentage 

Ja 35% 22,95% 

Nee 65% 77,05% 

 

 

 

 


