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Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Westland 
Ta.v. de heer N. Broekema, raadsgriffier 

Op 6 mei 2015 ontving ik een afschrift van een brief van Westland Verstandig van dezelfde datum, gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders met als referentie: " 1- Onzorgvuldig en in strijd met duale stelsel 
handelen van College van B&Wen schending informatieplicht; 2 - Handelen Deloitte in strijd met 
onafhankelijkheidsregels en zorgplicht; Klacht Accountantskamer." 

In deze brief is aangekondigd dat tegen ondergetekende en de heer P. Oostveen van Deloitte Accountants BV een 
tuchtklucht bij de Accountantskamer zal worden ingediend. Op basis van de wet- en regelgeving voor accountants, 
onder andere vastgelegd in de Verordening inzake Onafhankelijkheid accountants (Vio) beraad ik me op de gevolgen 
van deze aankondiging op mijn onafhankelijke positie als extern accountant in relatie tot de controle van de 
jaarrekening 2014. Hangende dit beraad schort ik de controlewerkzaamheden voor de gemeente Westland op. Over 
de uitkomst van het beraad zal ik u zo spoedig mogelijk informeren. 

Hoogachtend 
Drs. R.M.J. van Vugt RA 
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This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of 
Deloitte: 
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Deloitte Accountants B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362853. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Timited, a UK private company limited by 
guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not 
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