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Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de Minister van Financiën over het 
bericht «EY-accountants leveren licentie in vanwege Wirecard-echec» 
(ingezonden 31 januari 2023). 

Vraag 1
Hoe vaak komt het in Nederland voor dat accountants vrijwillig hun licentie 
inleveren?1 

Vraag 2
Hoe vaak komt het in Nederland voor dat licenties van accountants door de 
toezichthouder worden ingetrokken? 

Vraag 3
Welke lessen worden er door de Nederlandse toezichthouder getrokken uit de 
affaire met Wirecard in Duitsland? 

Vraag 4
Kunt u aangeven of een Duitse accountant die ofwel zijn licentie vrijwillig 
heeft ingeleverd, of waarvan de licentie is ingetrokken, wel in Nederland of 
een ander EU-land aan de slag kan gaan? 

Vraag 5
Deelt u onze mening dat voor een adequate controle op mogelijke fraude 
door bedrijven (een expliciete taak van een accountants bij het controleren 
van de boeken), zij hun kennis en onafhankelijkheid moeten kunnen borgen? 

Vraag 6
Welke regels zijn er voor accountants met betrekking tot het zitting nemen in 
de Raden van Toezicht van voormalige klanten? 

Vraag 7
Klopt het dat een accountant zijn licentie kan behouden, terwijl hij of zij zich 
praktisch nauwelijks meer met accountancy bezighoudt, om bijvoorbeeld later 
dit vak weer op te pakken? 

1 Financieel Dagblad, 25 januari 2023. https://fd.nl/opinie/1465566/bij-opsporing-fraude-speelt-
accountant-geen-heldenrol.
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Vraag 8
Klopt het dat een accountant ontheffing kan krijgen van de verplichting tot 
het bijhouden van vakkennis als hij of zij minder dan 200 uur per kalenderjaar 
accountantswerkzaamheden uitvoert, terwijl hij of zij wel de licentie behoudt? 

Vraag 9
Indien het antwoord op de vragen 7 en 8 «ja» is, acht u dat gewenst in een 
zeer aan verandering onderhevig zijnde maatschappelijk context waarbinnen 
een accountant opereert? 

Vraag 10
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het Commissiedebat over Accoun-
tancy op 30 maart 2023?
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