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Besluit van 20 juni 1995, houdende wijziging
van een aantal algemene maatregelen van
bestuur in verband met wijziging van de Wet op
de Registeraccountants en de Wet op de
Accountants-Administratie-consulenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 16 maart 1995, Centrale Directie Wetgeving en Juridische
Zaken, nr. 95463, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Justitie;
Gelet op artikel 19 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke
dienstverlening, de artikelen 37 en 53 van de Wet op de jeugdhulpverlening en de artikelen 2, zestiende lid, en 18b, tweede lid, van de
Wet ziekenhuisvoorzieningen;
De Raad van State gehoord (advies van 10 mei 1995, No. W13.95.0132);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 30 mei 1995, Centrale Directie Wetgeving en
Juridische Zaken, nr. 95 930, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van
Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. TIJDELIJKE VERSTREKKINGENWET
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
In artikel 15 van het Besluit erkenningsnormen dagverblijven voor
gehandicapten1 wordt «verklaring van een registeraccountant» vervangen
door: verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL II. WET OP DE JEUGDHULPVERLENING
Artikel 16 van het Besluit tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening2 komt te luiden:
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Artikel 16
1. De jaarrekening is voorzien van een verklaring van een accountant
als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. De accountant rapporteert tevens omtrent de naleving van het bij of
krachtens de wet bepaalde, met uitzondering van bepalingen de kwaliteit
van de jeugdhulpverlening betreffende. Onze Ministers kunnen nadere
regelen geven met betrekking tot de wijze, waarop de financiële controle
op de naleving van de subsidievoorwaarden geschiedt.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de voor het
boekjaar begrote exploitatielasten van de uitvoerder, van degene die een
steunfunctie verzorgt of van het samenwerkingsverband minder bedragen
dan f 500 000,- en de som van de op grond van dit besluit toegezegde
subsidies met betrekking tot dat jaar minder bedraagt dan f 250 000.

ARTIKEL III. WET ZIEKENHUISVOORZIENINGEN
A
In artikel 14, tweede lid, van het Besluit financieel beheer College voor
ziekenhuisvoorzieningen3 wordt «verklaring van een registeraccountant»
vervangen door: verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393,
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
B

1

Stb. 1982, 725, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 23 oktober 1993, Stb. 541.
2
Stb. 1990, 564, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 23 oktober 1993, Stb. 541.
3
Stb. 1975, 56.
4
Stb. 1981, 386, gewijzigd bij besluit van 8 juli
1991, Stb. 465.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van
State, omdat het uitsluitend opmerkingen van
redactionele aard bevat.

In artikel 2, vijfde lid, van het Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen4 wordt «alvorens de liquidatierekening is geverifieerd door
een registeraccountant» vervangen door: alvorens de liquidatierekening is
geverifieerd door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL IV. SLOTBEPALING
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 20 juni 1995
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra
De Staatssecretaris van Justitie,
E. M. A. Schmitz
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Bij de wet van 6 augustus 1993, Stb. 465, zijn de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
gewijzigd in verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van de
Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht (Pb EG 1984,
L 126). De wet brengt een aantal wijzigingen aan in de regeling van de
bevoegdheid om verklaringen omtrent de getrouwheid van een jaarrekening af te geven.
Naast registeraccountants zijn ingevolge de wijzigingswet ook bepaalde
accountants-administratieconsulenten bevoegd de in artikel 393, eerste
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven controle van
jaarrekeningen te verrichten. Dit zijn de accountants-administratieconsulenten bij wier inschrijving in het in artikel 36 van de Wet op de
Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register de aantekening
is geplaatst, dat aan hen het in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde onderzoek van jaarrekeningen kan worden
opgedragen.
In artikel VI van de hiervoor genoemde wet van 6 augustus 1993 is
voorzien in de aanpassing van andere wetten aan de onderhavige
wijziging. De verandering in de bevoegdheid van de accountants heeft
eveneens gevolgen voor de «lagere» wetgeving.
In het onderhavige besluit zijn de algemene maatregelen van bestuur,
behorend tot het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, waarin financiële controle-bepalingen zijn opgenomen, op de
volgende wijze aangepast. Waar voorheen controle door een registeraccountant was voorgeschreven, is thans geregeld dat deze controle
voortaan geschiedt door een accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste
lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor wat artikel 16 van het
Besluit tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening betreft, is voorts
voor zoveel mogelijk aansluiting gevonden bij de controlebepalingen, die
in soortgelijke gevallen op grond van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid voor de overige welzijnsvoorzieningen gelden.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra
De Staatssecretaris van Justitie,
E. M. A. Schmitz
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