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AFMmoet toezien dat
beroep en beoefenaren
goede vervulling van
maatschappelijke functie
mogelijkmaken

Laat accountantweer zijn
maatschappelijke rol spelen

COMMISSIE NODIG

hebben,maatschappelijk onwen-
selijk, de forensische accountancy
inNederlanddenekomgedraaid.
Endat ligt echtniet alleenaande
kwaliteit vanhetwerk van ‘de veroor-
deelden’. Enhet is echtniet zodat
deNederlandse forensische accoun-
tants zo veel slechter zijndandie in
alle andere landen.De tuchtrechters
zadelendemaatschappij ookop
methet onderscheid assurance en
nonassurance. Enals gevolg van een
overwaardering vanhet fenomeen
toetsingscriteriawordthet professio-
nal judgement verbannen. Als er voor
alle beoordelingen criteria zouden
bestaan, heb je geenprofessionals
meernodig.Ceo’s klagendat zij geen
normaal gesprekmeer kunnen voe-
renmethunaccountant.

Een stevige commissie kaneen
eindemakenaanhet feit dat de titel
RAgedragenwordt door totaal ver-
schillendeberoepsbeoefenaren, van
cfo’s tot integriteitonderzoekers, van
interne accountants tot gepensio-
neerden.De commissie kaneen titel
introducerendie alleengedragen
magwordendoorde certificerende
RA (CRA). Voordeze groepkunnen
strenge—principle based—be-
roepsregels gelden. Endeberoepsor-
ganisatieNBAkanóf alleendebelan-
genóf alleende regelgeving vandeze
groepdienen.

De commissie kan viawetgeving
eeneindemakenaanhet vereni-
gingsleven vandekantorenende
NBA.Het benoemenvaneen raad
van commissarissen is echtniet vol-
doende.De sturing vandekantoren,
meestal door amateurmanagers, is te
veel gericht opgroei en inkomen.De
interneorganisatie leidt af vankwali-
teitsdoelstellingen. Jaarlijks dewinst
verdelen is strijdigmet investeren.

De commissie kanookde rol van
deAFM in relatie tot de accountancy

tegenhet licht hou-
den.Het is de taak
vandeAFMomer
op toe te ziendat
deprofessie ende
beroepsgroep zich
zodanig ontwikkelt
respectievelijk
gedraagt, dat een

goede vervulling vandemaatschap-
pelijke functie gewaarborgdblijft. En
bij dewerkwijze vandeAFMkunnen
ook vraagtekens geplaatstworden.
EYenPwCkomen terecht inopstand
tegendedoordeAFMgehanteerde
onderzoeksmethode.DeAFMver-
dient ook een sterke toezichthouder!

De commissie kan vermoede-
lijkweinigdoenaanhet feit dat de
RA-wetenschappershet laten afwe-
ten.Geenkritischebeschouwingen
over regels die doorslaanofhet
maatschappelijk belangniet dienen,
geenanalyses van tuchtuitspraken,
geenprotesten tegenhet lastig vallen
vandemaatschappijmet onzinnige
zakenals assurance ennonassuran-
ce.Deprofessorenhaddendedraak
moeten stekenmetdedoordeNBA
verzonneneedaflegging: eenzelfde
eed voor alleRA’s, één eed voor ver-
schillendeberoepsgroependus.Ra
rahoekandat?

Jaap tenWolde is partner bij
EbbenPartners en voormalig
accountant.

Jaap tenWolde

Dat accountants te vaak jaar-
rekeningengoedkeuren
dienooit goedgekeurdhad-
denmogenworden is be-

kend,maar er zijnnog tal vanandere
zaken inde accountancysector die
aandacht behoeven.De accountants
zijn zelf niet in staat geblekenomde
situatie afstandelijk te analyseren
enwezenlijk te veranderen.Mag je
misschienookniet verwachten. Er
wordenweliswaar initiatievenont-
plooid,maardie zijn onvoldoende
fundamenteel.Mendurft niet de
onduidelijkheid ronddeRA-titel aan
tepakken, nochdeberoepsorgani-
satie die star alles voor iedereenwil
blijvendoen.Het is tijd dat eendoor
deminister vanFinanciën aan tewij-
zenbreed samengestelde commissie
wordt belastmet eenonderzoeknaar
enanalyse vaneengroot aantal knel-
punten.

Het kernprobleem isdat de
individueleRA’s, de kantoren, de
beroepsorganisatieNBAendeop-
leiders de afgelopendecenniade
maatschappelijke rol vande accoun-
tant—die van vertrouwenspersoon
inhetmaatschappelijk verkeer—uit
het oog verlorenhebben.Het besef
dat de samenlevingdeultiemecliënt
vande accountant is, is verdwenen.
Het belang vandemaatschappij zou
moeten tellen, niet het belang van
degenediede rekeningbetaalt, niet
het belang vandeaccountant of zijn
kantoor.Dit verlies van focus gaat
gepaardmet een regeldrift alsmede
vaneendominantie van juristen.Ge-
detailleerde regels over deuitvoering
vande controle, dedossieropbouw
ende inrichting vande jaarrekening
als gevolg. Endena te strevenprinci-
pes endoelstellingendrijvennaarde
achtergrond.

ErwordendoordeNBA regels
uitgevaardigddie volstrekt tegenhet
maatschappelijk belang indruisen.
Een voorbeeld. Tot 2007mocht een
accountant bij eenbelemmering in
zijn controle door eengebrek aan
medewerking vanbetrokkene(n),
geen verklaring geven (‘een subjec-
tieve verhindering’).Hijmoest indat
geval zijn controleopdracht terugge-
ven.Numaghij in zo’n situatie een
oordeelonthoudinggeven.Ditmaakt
voor criminelendeweg vrij omvia
vennootschappenmet zetels in exo-
tischeoorden, geldenweg te sluizen
en vervolgensnietmee tewerken
aaneen controle. Een investeerder,
gerustgestelddoorhet feit dat een
bekendkantoor als accountant is
aangesteld, kanpas lange tijdnahet
eerste jaar argwanendwordenen
daneerst na zeernauwkeurige lezing
en interpretatie vande tekst vande
oordeelonthouding. Zijn geld is dan
natuurlijk al langweg.

Het tuchtrecht, gedomineerddoor
juristen, slaat juridischewegen in
vanwisselendekwaliteit. De juristen

Gedetailleerde regels over uitvoering van de controle. FOTO: ISTOCK
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