Den Haag, 21 april 2022
Betreft: reactie op consultatie versterking regelgevend proces

Geachte collega’s,

Graag geven wij hierbij onze reactie op de consultatie van het voorstel voor versterking van het
regelgevend proces zoals dat is beschreven in het rapport ‘Beter geregeld’. Het betreft een
ambtelijke reactie – geen bestuurlijk standpunt van de Algemene Rekenkamer.
In algemene zin kunnen wij ons goed vinden in de voorstellen in dit rapport. Vanuit het perspectief
van de Algemene Rekenkamer – het waarborgen van zicht en greep op de inning en besteding van
publiek geld - willen wij graag aandacht vragen voor enkele punten die de inbreng in het
regelgevend proces vanuit de publieke sector kunnen versterken.
In de publieke sector maken het Rijk, provincies, gemeenten, scholen, woningcorporaties,
ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en vele andere publieke organisaties stelselmatig gebruik van de
controlewerkzaamheden van accountants. Het gaat om een sector met eigen karakteristieken en
belangen, waarin accountants doorgaans naast de getrouwheid van de jaarrekeningen ook de
rechtmatigheid van de in die jaarrekeningen opgenomen financiële transacties toetsen.
Om te waarborgen dat het eigene van de publieke sector in de internationale controlestandaarden
goed wordt geadresseerd is de wereldwijde organisatie van rekenkamers – INTOSAI – lid van de
Consultative Advisory Group van de IAASB. Daarnaast biedt INTOSAI via INTOSAI GUID 2900
(bijgevoegd) per ISA een aanvullende leidraad voor het uitvoeren van financial audits in de publieke
sector. Voor rechtmatigheid heeft INTOSAI controlerichtlijnen opgenomen in Standard 400
(compliance audit principles) en 4000 (compliance audit standard).
Om in het regelgevend proces voldoende recht te doen aan het belang en het eigene van de publieke
sector pleiten wij ervoor om:
•
•

in het in te stellen Belanghebbendenorgaan Beroepsreglementering (BOB) een functieprofiel
publieke sector op te nemen;
in het proces – met name de werkzaamheden van het ACB- te waarborgen dat publieke sectorperspectieven, zoals onder meer opgenomen in de door INTOSAI ontwikkelde guidance voor
controles in de publieke sector, adequaat worden betrokken in de beroepsreglementering, en
beschikbaar worden gesteld aan de accountants die in de publieke sector werkzaam zijn.

Wij zijn tot nadere toelichting graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Drs. Bas Wakkerman RA MGA
Dr. Martin Dees RA

