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'De accountant moet iet
doen met de
verwachtingen'
 Leetijd van ongeveer 7 minuten

Roger Meuwien zit met zijn onderzoek dicht tegen de
accountantpraktijk aan. Hij participeert in divere
hoogleraar-‘overleggen’ over de opleiding tot regiteraccountant.
Derde uit een reek interview met fulltime hoogleraren
accountantcontrole. ‘innen de accountanc gaat het meetal
niet om leven of dood, maar daarmee i het
accountantonderzoek nog niet onelangrijk.’
Dit artikel i verchenen in Accountant Q3, 2018
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Onder profeoren: Roger Meuwien
Of de accountantcontrole nog een toekomt heeft noemt Roger
Meuwien, al echte onderzoeker, ‘een empiriche kwetie’.
“Accountant heen van oudher veel goed te ieden. Toch komt
er een punt waarop je niet meer aan etaande patronen kunt lijven
vathouden. Neem het recente rapport over werkdruk van Nenrode
uine Univeriteit en de NA Young Prof. Dat evat het
zoveelte ignaal dat kantoren meer moeten doen aan de manier
waarop ze hun junioren aanturen. n terecht.”
Volgen de hoogleraar i ook aan ‘zijn’ opleiding in Maatricht
inmiddel zichtaar dat veel ‘etere tudenten’ niet meer kiezen voor
het accountanteroep. “Zij vinden het geen aantrekkelijk eroep,
vooral vanwege de hoge werkdruk. ovendien trekt de areidmarkt
aan. tudenten kunnen overal aan de lag. n dat i nog maar een
van de vele aandachtpunten. Ik hoor zelf geluiden dat het eroep
zou kunnen verdwijnen, al we zo doorgaan.”

Van wie komen die geluiden?
“Ik zal geen namen noemen, maar het zijn niet de zorgen van de
mint invloedrijke meedenker. De ewegingen rond KPMG in het
Verenigd Koninkrijk duiden er overigen ook al op dat regelgever
niet meer chromen om daadkrachtig in te grijpen. Michien i dat
ook ij on wel dichterij dan we denken.”

Kan onderzoek ijdragen aan het optimalieren van de toegevoegde
waarde van accountantcontrole?
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“Op een aantal wetenchapgeieden gaat het om leven en dood. Dat
i natuurlijk innen on vakgeied niet zo. De onderzoekurgentie i
in de techniche en mediche wetenchappen evident groter dan in
de accountanc. Maar daarmee i het accountantonderzoek nog niet
onelangrijk. en groot deel van onze ijdrage moeten we, denk ik,
zoeken op het geied van regelgeving. Regelgever doen
waarchijnlijk meer met wetenchappelijke pulicatie dan
accountantkantoren. We moeten on du vooral afvragen hoe
onderzoek kan ijdragen aan het maken van vertandige regel voor
het eroep.”

ij kantoorrotatie heeft de regelgever toch helemaal niet gekeken naar
onderzoekreultaten?
“Volgen mij i dat eigenlijk het enige negatieve vooreeld. Rotatie
wa een politieke eliing van Michel arnier, op dat moment
eurocommiari interne markt en dienten. Wij heen al
onderzoekgroep toen overigen gecorrepondeerd met de uropee
Commiie, met het aanod hun aanname eert te onderzoeken.
Dan hadden ze eventueel in een later tadium tot maatregelen
kunnen overgaan. Het i er echter gewoon doorheen gedrukt. Maar
neem een onderwerp al partnerrotatie. ij het epalen van de
rotatietermijnen i wel degelijk gekeken naar
wetenchappelijke inzichten. n de uropee Commiie chakelt
ook regelmatig onderzoekgroepen in om regelgeving te evalueren.
r wordt du zeker gekeken naar onderzoekreultaten.”

Hoe kijkt u al fulltime hoogleraar aan tegen de dicuie over
praktijkhoogleraren veru fulltimehoogleraren?
“Wat mij opvalt i dat in de dicuie vaak wordt vergeten het
argument te noemen waarom we eigenlijk praktijkhoogleraren
heen. Praktijkhoogleraren zorgen er van oudher voor dat het
onderzoek en het onderwij heel dicht tegen de praktijk aan taan.
Andere landen zien on daarin zelf al vooreeld, i mijn ervaring.
We weten eter wat er peelt in de praktijk, heen etere toegang
tot data en kunnen de praktijk daardoor eter helpen in de vorm van
onderzoek en onderwij. Het i natuurlijk noodzakelijk dat een
gezonde alan etaat tuen het aantal praktijkhoogleraren en het
aantal fulltime hoogleraren. n dat i zo in Nederland. Alle partijen
kunnen du, op hun eigen manier, hun eigen geluid laten horen.
Toch i er een elangrijk aandachtpunt. r vinden teed minder
enoemingen plaat van praktijkhoogleraren op het geied van
audit en aurance. om zijn er wel gepromoveerde kandidaten
maar worden de enoemingen tegengehouden, ij gerek aan
toonaangevende pulicatie. Die arrière moet worden doorroken.
Het i elangrijk dat innen kantoren voldoende jonge
gepromoveerden met een academich trackrecord klaartaan. De
praktijk moet du ervoor zorgen dat menen in taat worden geteld
om te promoveren en teven vanuit de praktijk ij te dragen aan
toponderzoek.”

I onderzoek wel toegankelijk genoeg voor praktijkmenen, ijvooreeld
qua taalgeruik op congreen? Dat wa onlang nog onderwerp van
geprek tijden het FAR-congre.
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“ij ingewikkelde verhalen van academici in de vorm van
eenrichtingverkeer haken praktijkmenen vaak af. Dat zie je helaa
regelmatig geeuren tijden congreen. n dat terwijl we de
aanwezigheid, participatie en etrokkenheid van praktijkmenen
juit heel hard nodig heen voor on onderzoek. Op veel
congreen i echter nog geen tien procent van de deelnemer
werkzaam in de praktijk. Dat i een gemite kan. Wij moeten al
academici veel meer aanluiten op de praktijk. Vaak ziet de praktijk
üerhaupt niet wat wij doen. Ik haal zelf veel informatie op door met
accountant te praten, maar ik denk dat de communicatie over het
algemeen voor veretering vataar i. De FAR i hiermee ezig, maar
er ligt ook een rol voor de NA. ij mijn eigen onderzoek naar
voicing, workplace learning en het leren van fouten, dat ik op dit
moment verricht met Theree Grohnert en Wim Gijelaer, i het
actief etrekken van de praktijk een wezenlijk onderdeel van het
onderzoek; zowel tijden het doen van het onderzoek al na afloop ij
het preenteren van onze evindingen. n dat lukt heel goed.”

Heeft dat niet te maken met de aantrekkelijkheid van het onderwerp?
“Dat zal ten dele zo zijn, maar een wezenlijk ander onderdeel i dat we
multidiciplinair ezig zijn. Ik werk amen met twee pchologen.
We proeren on goed in te leven in wat er in de praktijk peelt. n
we komen niet alleen zenden. We etrekken menen actief in de
dicuie: hoe kunnen zij onderzoekevindingen direct toepaen
in hun eigen werk? Dat leidt vaak tot aangename Aha-rlenien.
We doen dat aan de hand van materclae ij accountantkantoren,
maar ook ijvooreeld ij de AFM. Al we daarmee kunnen helpen
een productieve kwaliteitmindet te vormen, dan heen we
daarmee een elangrijke invloed op het eroep.”

Moet u zich daarvoor ook meer mengen in online-dicuie?
“Uiteraard draagt dat oort dicuie ij aan de kwaliteit van de
accountantcontrole. Ik pui mijn mening echter lieft aan de hand
van onderzoek. Dat i mijn peroonlijke manier om het eroep verder
te rengen. Ik doe dat liever niet aan de hand van log en dergelijke.
Ik egrijp dat je dan maar een deel van de van elang zijnde dicuie
kunt eïnvloeden, maar ik ontdek liever de grote lijnen en houd
daaraan vat.”

r i momenteel veel te doen over accountant en fraude. Moet een
accountant zich daarmee ezighouden?
‘Wat mij etreft raakt die vraag aan de dicuie die i gevoerd over de
eindtermen van de accountantopleiding. Wat ondercheidt een
accountant van andere eroepgroepen? en accountant geeft
aurance over informatie. Dat i de eentie. Geeft de jaarrekening
een getrouw eeld of niet? Dat i latige materie voor het puliek.
Dat puliek vindt het echter minder latig om te wijzen naar de
accountant in het geval van een niet ontdekte fraude. Het puliek
egrijpt niet dat ommige fraudekwetie niet en andere wel het
getrouwe eeld raken. Toch zal een accountant iet moeten met de
verwachtingen, ander zoekt men het elder en taat het
etaanrecht onder druk. Het komt al vanaf de jaren zeventig naar
voren uit onderzoeken naar de verwachtingkloof, dat de accountant
zijn werk eter moet uitleggen. Dat uitleggen helpt lijkaar niet.”

Michien duurt het gewoon lang?

“r moet inmiddel echt iet mee geeuren. Ik egrijp natuurlijk de
houding van de accountant. om zijn fraude zo ingenieu dat een
accountant die echt niet zou kunnen vinden. Ik kan me wel
voortellen dat een accountant een wat fijnere fraudetofkam gaat
hanteren tijden de controle. Technieken al artificial intelligence
gaan daarij helpen. De accountant kan uitkomten daarvan
verwerken in de controle. Ook frauderiico’ kunnen eenvoudiger
inzichtelijk worden gemaakt. Maar het zal hoogtwaarchijnlijk niet
via het menelijk rein gaan verlopen.”

CV Roger Meuwien
Roger Meuwien i al hoogleraar control and auditing veronden
aan Maatricht Univerit. Hij i daar teven directeur van de
opleiding tot regiteraccountant en de International xecutive
Mater of Auditing. Zijn onderzoek richt zich op het
eliingproce van accountant en op kwaliteit- en
concurrentievraagtukken in de markt voor accountantcontrole. Hij
puliceerde in tal van internationale journal en heeft ook enkele
handoeken op zijn naam taan.

Welk wetenchappelijk artikel moet elke accountant
heen gelezen?
“Voor etuurder vind ik Coming of Age in a Corporate Law Firm: The
conomic of Aociate Career Pattern van Ronald Gilon en Roert
Mnookin zeer waardevol (tanford Law Review, 1989). Daarin wordt
het up-or-out-teem in advocatenkantoren echreven en wat
daarvan de voor- en nadelen zijn. entie i dat het up-oroutteem zorgt voor de teloorgang van human capital. Het artikel
zet aan tot nadenken om zaken ander aan te pakken.
Voor tudenten accountanc en wat jongere accountant verwij ik
naar The Market for Lemon: Qualit Uncertaint and the Market
Mechanim van George Akerlof (Quarterl Journal of conomic,
1970). Dat artikel gaat over het verlagen van ‘informatie-ammetrie’
tuen verkoper en koper. Akerlof doet dat aan de hand van de
markt voor tweedehandauto’ en de ehoefte aan tuenperonen
in die markt. Het illutreert het nut van accountantcontrole en
regulering daarvan. aaal, maar heel intereant.”

Luc Quadacker
Luc Quadacker i eigenaar van Margila en al
onderzoeker veronden aan het Lectoraat Financieeleconomiche Adviering ij Innovatie (FAI) van de
Hogechool Utrecht.



Lee alle van Luc Quadacker

GRLATRD
OPINI

28 augutu 2019

Niet alle ondernemingen willen
een accountant met een rechte
rug
Uit recent onderzoek lijkt dat accountingfirma'
die de geruiker van de jaarrekening duiden op een
materiële zwakte in hun adminitratie, minder
kan maken om door andere edrijven te worden
gecontracteerd. 
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Jan ouwen

NIUW

14 augutu 2019

tudie: 'Profeioneel-kritiche
accountant minder gewild'
Amerikaane auditor die wijzen op materiële
zwakte in de adminitratie van hun klant worden
gezien al "minder aantrekkelijk" door huidige en
potentiële cliënten. 
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Limperg Penning voor Peter
aton
Profeor Peter aton heeft de Limperg Penning
gekregen voor zijn onderzoek- en opleidingwerk
op het geied van accountanc. 
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'etere wetgeving nodig voor
kwaliteit accountant'
Wetgeving voor accountant i incidentgedreven
en komt onder tijddruk tot tand. De wetgeving
lijdt daaronder en wordt van mindere kwaliteit. Dat
telt mr. dr. va ijkelenoom in haar proefchrift
over kwaliteitevorderende wetgeving voor
accountantorganiatie. 

x4
OPINI

25 maart 2019

Houd ij pulicatie voorlopige
jaarcijfer alle 'haantje de
voorte' cherp in de gaten
Het cijfereizoen i voor de meete
eurgenoteerde ondernemingen inmiddel
afgelopen. Althan de pulicatie van hun
voorlopige cijfer, die veelal niet zijn voorzien van
een controleverklaring van de accountant. Voor
ommige ondernemingen i het een treven
'haantje de voorte' te zijn en die voorlopige, nog
ongecontroleerde cijfer zo nel mogelijk in het
nieuwe jaar te puliceren. 
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