D E R E G E R IN G S A C C O U N T A N T S D IE N S T IN IN D O N E S IE
door J. C. R ietveldt
In 1907 w erd de eerste G ouvernem entsaccountant, de heer F. H . van
Schagen, in Indonesië aangesteld. In dat jaar begint dus de historie der
accountancy in het Indonesische S taatsverband. A ldus lezen wij in het in
1933 verschenen gedenkboek ,,Een kw art eeuw accountancy in het gou
vernem entele bedrijfsleven” , uitgegeven ter herdenking van het feit, dat
het op 31 O ctober 1932 25 jaar geleden was, dat de heer van Schagen
zijn arbeid aanving. In dit boek is een uitvoerig historisch overzicht opge
nomen, sam engesteld door de heer P. L. E k (het tegenw oordige H oofd
van de Regerings A ccountantsdienst). U it dit overzicht blijkt, d at voor
het eerst in 1915 tot instelling van een zelfstandige D ienst, de G ouver
nem ents A ccountantsdienst, w erd overgegaan; tien jaar later ■
— wegens
toenem ende betekenis der belastingheffing — gevolgd door de Belasting
A ccountantsdienst.
A ls zelfstandige D ienst beëindigt dus de G ouvernem ents A ccountants
dienst, thans Regerings A ccountantsdienst genaam d, in 1950 zijn 35ste
levensjaar.
D it feit zou een gerede aanleiding kunnen vorm en om bovenvermeld
historisch overzicht, dat met het jaar 1932 eindigt, uit te breiden met de
geschiedenis van de laatste zeventien jaren. A angezien de bedoeling van
dit artikel is de w ederw aardigheden van de na-oorlogse jaren te releveren
w ordt deze taak gaarne aan een meer com petente geschiedschrijver over
gelaten.
Z o ooit, dan gold wel in de eerste m aanden na de komst van de ge
allieerde strijdkrachten op Java het ,,Res, non V e rb a ”. H et uit krijgsge
vangenschap of internering vrijgekomen personeel van de beide A ccoun
tantsdiensten wilde in deze niet achterblijven en stelde zich, uit eigen
beweging of van D epartem entszijde daartoe aangezocht, ter beschikking
van instellingen als Relief Allied Prisoners of W a r and Internées (de
R A P W I, een onderdeel van het op Java opererende 16de Engelse leger,
o.m. het N ederlands-Indische Rode Kruis om vattend), Rode Kruis, M otor
T ran sp o rtd ien st e.d., w aar een grote behoefte bestond aan deskundig
adm inistratief personeel.
T oen het dan ook in het begin van het jaar 1946 noodzakelijk w erd ge
acht tot w ederoprichting van de G ouvernem ents A ccountantsdienst te
komen, beschikte men theoretisch over dit personeel, zowel van de G ou
vernem ents- als van de Belasting A ccountantsdienst, doch in de practijk
slechts over een zeer gering aantal am btenaren. D oor overlijden, ziekte en
evacuatie w as een groot deel van de oude am btenaren niet meer beschik
baar, terwijl het niet wenselijk w erd geacht — enkele uitzonderingen
daargelaten ■
—■ het bij eerdergenoem de instellingen w erkzam e en daar
practisch niet te vervangen personeel op korte termijn terug te roepen.
W e l w erd hier de modus gevonden, d at dit personeel zoveel mogelijk met
de contróle-w erkzaam heden w erd belast en in die functie rechtstreeks aan
het D iensthoofd rapporteerde. V oorts slaagde men er in enige accoun
tants, adjunct-accountants en boekhoudkundig-am btenaren uit verschillen
de kampen en uit de m ilitaire dienst vrij te maken. A angezien de Belas
ting A ccountantsdienst voorlopig zijn oude taak niet kon hervatten, w erd
het noodzakelijk geacht het beschikbare personeel van beide A ccountants
diensten onder gecentraliseerde leiding te brengen en vond een combina
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tie dier D iensten plaats onder de naam G ouvernem ents- en Belasting
A ccountantsdienst. D aar de taken van de beide D iensten vrij sterk uit
eenlopen, bovendien de G ouvernem ents A ccountantsdienst onder de T h esaurier-G eneraal, de Belasting A ccountantsdienst onder de H oofdinspec
teur van Financiën ressorteerde, w erd de com binatie van de aanvang af
als een tijdelijke noodm aatregel beschouwd. H e t zou echter nog tot 1 A u
gustus 1948 duren, eer de scheiding w eer to t stand kon w orden gebracht.
B ovenstaande bijzonderheden w erden geput uit het jaarverslag 1946,
het eerste door het H oofd van de gecombineerde D iensten uitgebrachte
na-oorlogse verslag.
O m een beeld te geven van het tekort aan controlerend personeel w erd
in d at verslag het volgende overzicht gegeven:
A ccountants
Gecom bineerde D iensten
(inc. H oofd)
T heoretisch beschikbaar: ..................... ....... 25
P er ultimo 1946 in werkelijkheid bij
G .B .A .D . werkzaam :
4
a. oud personeel ................................ ......
b. nieuw personeel .......................... ........
3
G oedgekeurde form atie voor 1946 voor de
gecombineerde D iensten: ................. .......

A ssisterend
personeel
52
12
16

7

28

22

56

Gezien de chaotische toestanden op adm inistratief gebied is het duide
lijk, d at in 1946 van norm ale contröle-w erkzaam heden geen sprake was.
Een stroom van bijzondere opdrachten kwam binnen. V erzoeken tot in
richting van adm inistraties, tot adviseren inzake contracten, het ontw arren
van vastgelopen adm inistraties, stroom den binnen. Een onderzoek in de
door de Japanners gevoerde adm inistratie van de B anka Tinw inning in
zake de afvoer van tinvoorraden gedurende de oorlog moest w orden in
gesteld. D e vóór de oorlog voorgeschreven periodieke, regelm atige con
trole der adm inistratie en verantw oordingen van de Landsbedrijven, welke
controle een zeer belangrijk gedeelte van de norm ale taak van de A c
countantsdienst uitm aakte, kon over 1946 in het geheel niet w orden
uitgevoerd. In d at jaar w erd naast de controle van de R A P W I practisch
de meeste tijd besteed aan de adm inistratieve organisatie en/of controle
van allerlei door de N ederlands-Indische Regering tijdelijk ingestelde
organen. O rganen, die van O verheidsw ege moesten w orden ingesteld,
aangezien particulier initiatief onmogelijk een dergelijke sam enbundeling
van krachten kon verwezenlijken, als thans het geval was.
H ieronder w orden er enige gememoreerd.
D e Comtech
Een com binatie van technische bedrijven (per 1 Septem ber 1946 ge
liquideerd).
D e N igieo
D e N ederlands-Indische G ouvernem ents Im port- en E xport O rgani
satie, die alle im porten en exporten verzorgde, m et vestigingen op
circa 30 plaatsen in Indonesië, met een C entraal K antoor voor de
Im port en de E x port te B atavia. (E e rst in 1949 geliquideerd).
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D e N irtio
N ederlands-Indische R egerings Technische Im port O rganisatie met
eigen kantoren te Batavia, Bandoeng, Sem arang, Soerabaja, M edan en
M akassar, speciaal voor de import van technische artikelen. (T h an s
nog in liquidatie).
D e E .G .M .D .
De eerste G eallieerde M ilitaire Drukkerij, die o.m. de drukw erken voor
de O verheid moest verzorgen. (U it. 1946 w eer aan de eigenaar over
gedragen ) .
D ienst der V olksgezondheid
In die periode alle plaatselijke medische Diensten om vattend. O nder de
plaatselijke medische D ienst ressorteerden ook de particuliere zieken
huizen, poliklinieken, tehuizen voor herstellenden enz. Particulier ge
vestigde artsen, particuliere ziekenhuizen enz. w aren in die ongeregelde
tijd niet mogelijk.
B .W .I.
B urger W e lfa re Indië. Een organisatie, die de algem eene welzijnsverzorging van geheel Indonesië om vatte (inm iddels opgeheven).
D e M .T .D .
M otor T ransportdienst, regelende het m otorverkeer over de gehele
archipel.
D e N .I.H .E .
N ederlands-Indische H aven Exploitatie.
Bij beide laatstverm elde organisaties kon eerst in 1947 de controle een
aanvang nemen.
In de tw eede helft van 1947 nam het aantal Belasting-onderzoeken be
langrijk toe. Hoewel formeel nog niet gescheiden, kwam in de practijk
reeds een splitsing tussen het personeel van G ouvernem ents A ccoun
tantsdienst en de Belasting A ccountantsdienst tot stand. H e t hoeft dus
ook geen verw ondering te baren, dat in de inleiding van het Jaarverslag
over 1947 van de G ouvernem ents A ccountantsdienst w eer w ordt gew aagd
van vele zorgen in verband met het nog steeds nijpend personeelstekort.
O ok in 1947 kan nog niet de vereiste aandacht w orden geschonken aan de
opgedragen regelm atige controle bij de in de Instructie voor het H oofd
van de Gouvernem ents A ccountantsdienst opgesom de bedrijven en D ien
sten. D e onderzoeken bij de noodorganisaties, w aarvan er hierboven enige
w erden vermeld, alsm ede bij de gem engde bedrijven, zoals G em eenschap
pelijke M ijnbouw M aatschappij „B illiton” , K.L.M . ( Interinsulair B edrijf),
Scheepsw erf „B oeton”, N .V . Javase Particuliere Landerijen M aatschap
pij, Boerderij ,,M enteng” , G ouvernem ents Filmbedrijf, Regerings Film
D istributiedienst en sem i-perm anente instellingen, zoals Stichting voor
Beheer en Liquidatie van de van geallieerden overgenom en bases, Stich
ting „H et V oedingsm iddelenfonds” , Stichting voor w ederopbouw, N ederlands-Indisch Beheersinstituut, N ederlands-Indisch Deviezeninstituut,
Stichting R adio O m roep in O vergangstijd e.a. nam en ook in 1947 een
zeer belangrijke plaats in. D aarn aast w as er een brede stroom van bij
zondere opdrachten van de zijde der G enerale Thesaurie, van de Justitie,
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van het D epartem ent van Econom ische Z aken enz., in verband met in
gediende claims en vorderingen op het Gouvernem ent, teruggave van
gevorderde bedrijven, verzoeken om bedrijfscredieten van de zijde van het
particuliere bedrijfsleven, gepleegde diefstallen, ontoelaatbare manupilaties en corruptieve handelingen, gew enste adviezen bij het opmaken
van contracten en akten, de inrichting van nieuwe adm inistraties en het
reeds genoemde ontw arren van vastgelopen adm inistraties, kostprijsonderzoeken ten behoeve van de Prijsbew aking enz. enz.
D e taak van de G ouvernem ents A ccountantsdienst w erd in 1947 verder
uitgebreid in verband met de opdrachten van de T hesaurier-G eneraal,
d at de beoordeling van de begrotingen van die instellingen, welke onder
de regelm atige bemoeienis van de G ouvernem ents A ccountantsdienst val
len, voortaan door deze D ienst zou geschieden. D oordat deze bepaling
eerst eind 1947 afkwam , beperkte de bemoeienis van de D ienst zich over
dit jaar tot aanvullend werk. V oor de begroting 1948 w erd de Dienst
echter volledig ingeschakeld.
Een in 1947/1948 behaald succes dient hier nog te w orden gememo
reerd. In d at tijdvak w erd, als gevolg van de verificatoire w erkzaam heden,
rond 8 millioen U .S.-dollars aan claims gerealiseerd op door de A m eri
kaanse autoriteiten gedeclareerde leveranties. (D eze post alleen dekt
tegen de koers van ƒ 2,65, de kosten van de Regerings A ccountants
dienst op het peil der begroting 1950 voor 17 jaar, terwijl tegen de koers
van ƒ 3,80 zulks zelfs voor bijna 25 jaar geschiedt). D it is dus een van
de exceptionele gevallen, dat de grote betekenis van de accountants
w erkzaam heden voor de S taat en voor het economisch leven eens in
exacte cijfers tot uitdrukking kon w orden gebracht.
In het jaarverslag 1948 vinden we w eer de allengs steriotiep gew orden
alinea, gewijd aan het personeelstekort. In dat jaar kwam de definitieve
scheiding tussen Gouvernem ents A ccountantsdienst en Belasting A c
countantsdienst tot stand en bij rondschrijven van 6 Novem ber 1948 w erd
m edegedeeld, d at de naam Gouvernem ents A ccountantsdienst in verband
met gewijzigde S taatkundige verhoudingen w as gewijzigd in R egerings
A ccountantsdienst.
In diverse plaatsen in Indonesië zijn bijkantoren van de R egerings
A ccountantsdienst gevestigd. W e laten hieronder een overzicht volgen
van deze kantoren:
Bandoeng
Soerabaja
M akassar
M edan
D jak arta

H eropend in 1946
H eropend in 1947
H eropend begin 1948

D e grote kantoren staan onder leiding van accountants, de kleinere
w orden geleid door A djunct-A ccountants 1ste klasse.
H et verslag over 1948 constateert, dat ultimo 1948 het gem iddelde
kw alitatieve peil van het assisterende personeel op aanm erkelijk beter
niveau ligt dan een jaar tevoren. H et tegenw oordige D iensthoofd bereikte
dit langs de volgende hoofdlijnen:
a. V o ortdurende aannem ing van goed personeel met regelm atige a f
vloeiing van onvoldoend gebleken krachten n aar elders.
b. V erbetering -— voorzover in het raam der personeelsbepalingen
mogelijk — van de voorw aarden tot aanstelling.
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O.m. w erd bereikt, dat aan de accountants een toelage w egens gemis
aan particuliere praktijk w erd toegekend, w erd de rang van H oofdadjunct-accountant gecreëerd etc.
T en aanzien van de w erkzaam heden over 1948 m edegedeeld, dat de
opgedragen regelm atige controles bij de bedrijven en D iensten nog niet
in die om vang konden w orden verricht, welke vereist was, al kon voor
uitgang en verbetering in de regelm aat w orden gebracht. O ok in 1948
nam en de onderzoeken bij sem i-perm anente instellingen en nood-organisaties een zeer belangrijke plaats in onder de w erkzaam heden, terwijl
d aarn aast vele bijzondere onderzoeken, w.o. verschillende ten behoeve
van autonom e gem eenschappen w erden verricht. M et nam e de onder
zoekingen voor het K antoor voor Prijsbeheersing van het D epartem ent
van Econom ische Z aken namen aanzienlijk in aantal toe. O p grond van
de door de Regerings A ccountantsdienst uitgebrachte rapporten w ordt
een oordeel gevormd om trent de aan te leggen prijzen, welke in vele
gevallen aanmerkelijk konden w orden verlaagd. In 1948 w erden 111 zaken
onderzocht, te specificeren als volgt:
Im port en groothandel
A utohandel
A potheken en Chem icaliënhandel
H otels en pensions
Bioscopen
Drukkerijen en D agbladen
Brouwerijen
Bakkerijen
W everijen
Technische ateliers
Fabrieken voor machines, accu’s, blik, banden enz.

A a n ta l zaken
7
4
6
17
5
5
1
4
3
1
58

Om een beeld te geven van de omvang der bemoeienissen van de
R egerings A ccountantsdienst w ordt hieronder een overzicht gegeven,
sam engesteld aan de hand van in het jaarverslag 1948 voorkom ende ge
gevens:
I.

A a rd onderzoekingen.
O pbouw van deugdelijke adm inistratieve organisaties en creëring van
goed functionnerende interne contröle-apparaten, m edewerking door af
stand personeel voor uitvoerende adm inistratieve arbeid. Regelm atige
controles, sam enstelling heropeningsbalansen, aanwijzingen voor sam en
stelling begrotingen, bedrijfseconom ische adviezen, investigations, fraude
onderzoeken enz.

II. O nderzoeken bij:
een 11-tal Landsbedrijven, w.o. zeer grote (bijv. Staatsspoorw egen,
P .T .T . en B anka T inw inning);
een 10-tal andere perm anente Landsbedrijven en D iensten;
enige gem engde Bedrijven;
een 20-tal sem i-perm anente instellingen en noodorganisaties;
enkele onderzoeken bij autonom e gem eenschappen.
V erd er w erden 18 bijzondere onderzoeken verricht ten behoeve van
Justitie en M ilitaire Auditie, zoals eerder genoemd, 111 prijsonderzoeken
en 39 incidentele onderzoeken van sterk variërend karakter.
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De personeelsbezetting van de R egerings A ccountantsdienst w as als
volgt:
H oofd van de D ienst
A ccountants
A m btenaar ter beschikking
A djunct-A ccountants
Boekhoudkundige krachten
K antoorpersoneel

O p 1 Jan. 1948
1
4
1
13
39
30

O p 31 Dec. 1948
1
4
1
23
26
11

D e uiterst spaarzam e bezetting met accountants —■ welke echter in
1949 met twee functionarissen kon w orden uitgebreid -— gezien in het
verband met bovenstaande taak, kan doen beseffen, welk een grote
wissel op deze accountants moest w orden getrokken; een wissel, die echter
volgens het betrokken jaarverslag „op royale wijze w erd gehonoreerd”.
In het jaar 1949 w erd onvermoeid verder gearbeid. D it jaar bracht
een verandering in de positie van de Regerings A ccountantsdienst.
Blijkens de laatstelijk door de H oge V ertegenw oordiger van de Kroon
vastgestelde Instructie w erd het H oofd rechtstreeks ondergeschikt in
plaats van aan de T hesaurier-G eneraal aan het H oofd van het D epar
tem ent van Financiën. Z o w erd dus de toestand, zoals deze in 1925 gold,
w eer hersteld. D e inderdaad uitzonderlijke positie, die voordien bestond,
waarbij het D iensthoofd rechtstreeks ondergeschikt w as gem aakt aan de
G ouverneur-G eneraal, heeft in het nieuwe bestel haar zin verloren.
V olgens evenbedoelde Instructie heeft de D ienst tot taak het verrichten
of doen verrichten van alle accountantsw erkzaam heden, welke door de
Regering, H oge Colleges, H oofden van D epartem enten van Algemeen
Bestuur en in het algem een alle daaronder ressorterende H oofden van
Bedrijven of D iensten, elk handelende binnen zijn bevoegdheidssfeer, aan
hem w orden opgedragen, met uitzondering van de accountsonderzoeken,
die verband houden met de richtige heffing der belastingen.
O nder accountsw erkzaam heden w orden in deze Instructie verstaan:
a. H et adviseren om trent vraagstukken van adm inistratieve inrichting
en organisatie.
b. H et uitoefenen van perm anente of incidentele contröle-w erkzaam heden.
c. H et adviseren om trent vraagstukken, liggende op bedrijfseconom isch
terrein.
O ok in 1949 deed het personeelstekort zich nog steeds voelen. O p het
ogenblik, dat dit w ordt geschreven, staat de personeelsuitzending uit
N ederland geheel stop, daar in verband met de souvereiniteitsoverdracht
alles in afw achting verkeert. W a t de Regerings A ccountantsdienst be
treft is het wel zeker, dat deze D ienst een belangrijke positie zal kunnen
innemen bij de opbouw van de jonge Staat. H et laat zich vooralsnog aan
zien, d at — gezien de m entaliteit van de huidige gezagsdragers ■
— ook
de nieuwe O verheid de belangrijkheid van deze 35-jaar-oude D ienst niet
onderschat.
H et zou niet juist zijn dit overzicht te beëindigen, zonder stil te staan
bij de belangrijke rol, die de R egerings A ccountantsdienst in de na-oorlogse jaren heeft gespeeld op het gebied van het handelsonderw ijs. H ier
w erd een oude traditie voortgezet. V oor de geschiedenis hiervan in
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vroeger jaren zij verwezen n aar hoofdstuk 8 van het in de aanvang ver
melde gedenkboek:
„D e Gouvernem ents A ccountantsdienst in zijn betrekking tot het handels
onderw ijs”.
Z o w as voor het grootste deel aan het initiatief van het toenm alige
H oofd van de gecombineerde D iensten te danken, dat men reeds spoedig
de in 1925 opgerichte „Bond van V erenigingen voor H andelsonderw ijs
in N ed erlan d s-In dië” (welke ongeveer de plaats inneem t van de A ssocia
tie in N ed erlan d) nieuw leven kon inblazen. Reeds in O ctober 1946
konden de eerste examens vanw ege de Bond w eder w orden afgenom en.
H et is onnodig te vermelden, d at met man en m acht moest w orden ge
w erkt om, ondanks de overstelpende w erkzaam heden, deze eerste examens
w eer behoorlijk te organiseren. E en ieder, die getuige is gew eest van de
destijds hier in Indonesië heersende w anorde, zal bevroeden hoeveel in
spanning het heeft gekost om zover te komen.
M inder vlot is het gegaan met het M .O .-exam en. H erhaaldelijk w erd
van de zijde van de R egerings A ccountantsdienst en de Belasting A c
countantsdienst aandrang uitgeoefend op het D epartem ent van O pvoe
ding, Kunsten en W etenschappen, om ook dit examen w eer in ere te
herstellen. Uiteindelijk w erd toch ook hier succes geboekt en einde 1949
is de M .O .-com m issie geïnstalleerd, die begin 1950 het eerste M .O .examen na de bevrijding zal afnemen.
T enslotte mag als curiosum de oprichting van „D e Bataviase Kring van
A ccountants” niet onverm eld blijven. A an het initiatief voor de op
richting had het H oofd van de toenm aals nog gecombineerde G ouver
nem ents- en Belasting A ccountantsdienst w elisw aar een belangrijk deel,
doch tot de am btelijke sfeer behoort de Kring niet. Hij schept echter
een band tussen de te D jak arta aanw ezige beroepsgenoten. D eze kring
heeft ten doel periodiek bijeenkom sten van accountants te organiseren.
A angesloten zijn leden van het N ederlands Instituut van A ccountants en
van de V ereniging van Academ isch Gevorm de A ccountants. D e bijeen
kom sten vinden ongeveer eens per kw artaal plaats. B egonnen w ordt
met een inleiding gehouden door een daartoe uitgenodigd vakgenoot of
buitenstander. D aarn a bestaat gelegenheid tot gedachtenw isseling, w a ar
na de avond met een gezamenlijk diner w ordt besloten. O p deze wijze
w ordt het n u ttige met het aangenam e verenigd. Om een beeld te geven
van het tot dusverre behandelde volgt hier een opsomming van de nam en
van de inleiders en de behandelde onderw erpen:
W . N . A. F. H . Stokvis
A. M. van R ietschoten
G. W . Frese
M r J. L. H . V o ssenaar
Prof. D r J. F. Haccoü
D. Bijl
Prof. M r W . F. Prins

D e ontwikkeling van de accountancy in
N ederland na de oorlog.
D e accountantsopleiding.
H et Reglem ent van Arbeid.
V oorkom ing van dubbele belasting.
Practische toepassing door de Ind. O verheid
van enkele algem een economische wetten.
A nalyse van de verlies- en w instrekening van
het Levensverzekeringbedrijf.
D e verwezenlijking van de R echtsstaat.

W ij willen dit overzicht besluiten met de wens, d at de R egerings A c
countantsdienst, zij het onder een andere naam, bij voortduring zal mogen
m edew erken aan een gunstige economische ontwikkeling van de V e r
enigde S taten van Indonesië.
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