
Stellingen

Het inrichten én voeren van en financiële administratie als ook het opmaken 1. 
en openbaar maken van een jaarrekening berusten op wettelijke voorschrif-
ten. Onder die omstandigheden is de controle op de juiste uitvoering van 
die voorschriften een taak van de overheid die niet mag worden overgelaten 
aan particulieren ook al beschikken zij over een in de wet voorgeschreven 
opleidingsniveau en zijn zij georganiseerd in een belangenorganisatie die een 
publiekrechtelijk rechtsorgaan is.

Het geschonden vertrouwen in het functioneren van accountants is niet pri-2. 
mair het gevolg van falen in het optreden van leden van de beroepsgroep, maar 
is mede hierdoor veroorzaakt dat hun opdrachtgevers ervoor gekozen hebben 
niet alle voor een wettelijke controle relevante informatie ter beschikking te stel-
len. Dat vertrouwen zal niet eerder zijn hersteld dan is gebleken dat de (grote) 
spelers op de financiële markt betrouwbare deelnemers aan die markt zijn.

Het antwoord op de vraag of het totaal van het curriculum van de theoretische 3. 
accountantsopleiding kan worden verstaan als een wetenschap is negatief. Ac-
countancy is niet als een wetenschappelijke discipline te beschouwen, hoewel 
het opleidingsniveau zonder meer universitair is.

Nu aan de omvang van de uit te voeren controlewerkzaamheden een prijskaart 4. 
hangt, is de vraag gerechtvaardigd of voor het uitvoeren van op grond van 
de wet voorgeschreven controles niet een wettelijk tariefsysteem zou moeten 
gelden. Gelet op het publieke belang dat aan de juistheid en de betrouwbaar-
heid van jaarrekening wordt gehecht, dient het controlerisico losgekoppeld te 
worden van de rekening voor de uit te voeren controle zeker nu de intensiteit 
van de controle mede afhankelijk is van subjectieve inschattingsfactoren.

Gelet op het niet altijd correct gebleken standpunt dat de accountant ervan 5. 
mag uitgaan dat de aan hem verstrekte informatie juist is, dient de controle op 
wettelijke basis verbreed te worden tot integrale controle.



Overregulering leidt in toenemende mate tot versluiering van het probleem dat 6. 
gereguleerd zou moeten worden. Het als gevolg van overregulering ontstane 
handhavingtekort versterkt dit verschijnsel in hoge mate.

Fraude loont en is onvermijdelijk.7. 

Het plegen van (fiscale) fraude wordt door de overheid als gevolg van weinig 8. 
efficiënte regelgeving zodanig gefaciliteerd, dat zij zichzelf voortdurend zou 
moeten vervolgen wegens de medeplichtigheid daarbij.

De mate van toezicht die niet alleen in de WTA wordt beoogd, toont aan dat 9. 
het adagium ‘Quis custodiet ipsos custodes’ aan actualiteitswaarde nog niets 
heeft ingeboet.

Indien burgers zich ten opzichte van elkaar gedragen zoals de overheid zich 10. 
als opsporende en handhavende instantie kan gedragen ten opzichte van haar 
onderdanen, zijn de beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van 
behoorlijke procesorde tussen burgers rechtens te handhaven en in te roepen 
beginselen.

Zo lang de prijs van alternatieve energie blindelings gekoppeld blijft aan de 11. 
prijs van ruwe aardolie heeft alternatieve energie geen schijn van kans.


