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 Leetijd van ongeveer 10 minuten

Tijd voor een nieuwe koer, de tatu quo van het eroep i niet te
handhaven. Dat wa de inzet van de tweede NAAccountantdag. Maar de meningen over de koer lopen uiteen.
Meer regel? Meer controle? Minder foute prikkel? Meer eigen
verantwoordelijkheid? Meer rechtchapenheid?
Dit artikel i verchenen in Accountant nr. 1/2, 2012
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Dat de tatu quo van het eroep niet te handhaven i, wordt
onmiddellijk duidelijk al PvdA-politicu Ronald Platerk
ontpannen leunend vanaf de ank (zie kader ‘Geprekken en deat’)
tegen dagvoorzitter Peter van Ingen zegt dat hij een
Kamermeerderheid heeft voor zijn plannen. “r zijn twee manieren
om zaken te regelen en te eheeren”, lichtte Platerk toe. “De ene i
om overal gedetailleerde regel voor te maken. De andere i om te
zorgen dat de fundamentele prikkel de goede kant op werken. Ik
en voor minder regel.”
Platerk wil “de prikkel de goede kant op laten werken” door
organiatie van openaar elang om de ze jaar van
accountantkantoor te laten wielen en de controle- en
adviewerkzaamheden ij oo' in handen te geven van verchillende
kantoren. ij anken en verzekeraar zou de toezichthouder moeten
worden etrokken ij de aantelling van de accountant.
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Nucleaire optie
In plaat van verplichte kantoorrotatie ziet AFM-toezichtdirecteur
Geren vert er meer in de controlerend accountant na ze jaren te
onderwerpen aan een verplichte heroverweging. Al hij het goed
doet, mag hij nog een ze jaar. Maar dan i de volgende aan de eurt.
“De relatie met een accountant duurt nu gemiddeld ruim veertig jaar.
Het gaat er niet zozeer om dat een accountant minder kritich zou
worden, maar een nieuwe accountant kijkt michien wel naar
andere dingen.” Volgen vert iedt zo'n heroverweging een
natuurlijk moment voor de raad van commiarien om een
kritiche lik te werpen op de accountant. “Op dit moment i er
alleen de ‘nucleaire optie’: al je van accountant wielt i er iet aan
de hand. Dat moet ander.”
Hoogleraar forenic uine tudie o Hoogenoom van de
Univeriteit Nenrode vindt wel dat de accountant minder kritich
wordt, naarmate de relatie langer duurt en du inniger wordt.
Hoogenoom doet een appel op het verantwoordelijkheidgevoel
van de accountant. Daarin werd hij later ijgevallen door Dirk
Duijzer, directeur Coöperatie, etuur en Duurzaamheid ij de
Raoank. “Uiteindelijk moeten menen meer verantwoordelijkheid
nemen. Naar de regel grijpen haalt verantwoordelijkheid ij menen
weg.”

Veroden dienten
Miniter Jan Kee de Jager van Financiën toonde zich in zijn rede wat
minder treng dan Platerk en uropee commiari arnier, die
volgen De Jager te zware medicijnen voorchrijven. De Jager i “al
teemverantwoordelijke miniter” ook wat lieraler dan de AFM.
De miniter i niet voor een trikte cheiding van advie en
controlewerkzaamheden ij controleklanten, maar “aoluut een
voortander van een lijt met veroden dienten”. Daarnaat zou de
omzet uit advie- werkzaamheden ij een controlecliënt hooguit
dertig procent van de controle-omzet mogen elaan. “arnier wil
dat er iedere negen jaar moet worden gewield en Platerk zelf elke
ze jaar - peroonlijk zie ik meer in een verplichte wieling van de
auditpartner. Hiermee voorkom je de gevreede edrijflindheid,
zonder de goedlopende relatie tuen een accountantkantoor en
een controlecliënt arupt te onderreken.” en onderneming i
uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het aantellen van de
controlerend accountant, vindt De Jager. Wel zou de raad van
commiarien wat doortatender mogen zijn ij de enoeming. De
raad zou daarij wellicht moeten kunnen putten uit de rapporten die
de AFM heeft opgeteld over de kwaliteit van de verchillende
accountantkantoren. Of dat kan, wordt nog onderzocht.

Onafhankelijkheid
Menen zijn geen engelen en toezichthouder ook niet, telde de
Leide hoogleraar rechtfiloofie Andrea Kinneging in zijn lezing
(zie kader ‘Gezond wantrouwen’). Het effect van toezicht en externe
controle kent haar eperkingen. Toezicht en externe controle
zouden overodig zijn al menen moed, zelfeheering en
rechtchapenheid zouden ezitten. Maar omdat zij geen engelen zijn,
i een vorm van externe controle nodig. Daarij mag de controleur
“zeker niet financieel afhankelijk zijn van de gecontroleerde. Want
wien rood men eet, dien woord men preekt”.
Dat geldt niet alleen voor de uitvoerder van de wettelijke controle
ij organiatie van openaar elang, maar ook voor de mkaccountant.

Zoek vacature



Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



uropean
Invetment ank
zoekt een
Financial Rik
Management (enior) Officer
in Luxemourg



The Young Group
zoekt een
Financieel
Directeur in Den
Haag



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
'Manager
Finance &
Control in
Leiden



PwC zoekt een
Manager
Finance &
Control in
Pulieke ector
in Amterdam



“De mk-accountant moet vooral zakelijk lijven en onafhankelijk
van cliënt. In de praktijk zijn er vaak te nauwe anden tuen de
cliënt en de accountant, waarij de accountant iet te heerig i”,
vindt voorzitter Michiel Werkhoven van de Accountantkamer. “Met
de invoering van de Verordening gedragcode i de ei van
onafhankelijkheid vervallen en heeft de mk-accountant zijn
engelachtigheid verloren.” NOvAA-voorzitter Dirk ter Harmel: “Ik
zie de tuchtzaken ook voorij komen. Maar het aantal klachten valt
eigenlijk wel mee.”
Werkhoven: “Honderdvijftig klachten op twintigduizend
accountant valt op zichzelf wel mee. Maar wij krijgen vooral
klachten over de accountant al advieur. Het lijkt alof niemand
elang heeft ij een klacht tegen de accountant van een
eurgenoteerde onderneming. Ook het NIVRA heeft pa twee keer
een klacht ingediend tegen een euraccountant. We krijgen nooit
klachten over de overheidaccountant en interne accountant.
Kennelijk doen die hun werk in elotenheid. Het werk van de
interne accountant en overheidaccountant wordt uiten de and
van het tuchtrecht gehouden. Waar lijven de klokkenluider van de
financiële crii?”
De interne accountant van anken en verzekeraar moeten volgen
Werkhoven weet heen gehad van de rikante producten.

Rotte vi
Volgen Rao-ankier Dirk Duijzer i dat niet zo eenvoudig omdat de
interne accountant “in een panningveld” zit. “Detijd vond
iedereen aandelen goed. Niemand luiterde naar de accountant die
zei: aandelen zijn riicovol.”
De Young Profeional van de NA lieten die middag in hun
workhop Anne Gram haar verhaal doen. Zij wa directeur
eleggingen ij Forti/MeePieron en werd ontlagen toen zij in de
directiekamer kritiek uitte op het eleid van de ank. Dat eleid wa
in haar ogen meer gericht op wint voor de aandeelhouder dan op
rendement voor de menen die hun geld toevertrouwden aan de
vermogeneheerder. Gram: “Volgen een Deen preekwoord
egint de vi te rotten aan de kop.”
Uit een echeiden peiling van de Young Profeional lijkt dat de
ereidheid en mogelijkheden om mitanden te melden veretering
ehoeft. en voormalige accountant, ondernemer en advieur: “en
klokkenluider preekt de leider tegen. volutio nair gezien i dat een
van de zwaarte overtredingen die je in een groep kunt maken.”

Applauje en kritiek
De accountant praat zijn opdrachtgever niet altijd naar de mond. n
het i ook niet zo dat hij hem minder durft tegen te preken naarmate
de controlerelatie langer duurt. Dat lijkt uit het onderzoek dat
hoogleraar etuurlijke informatieverzorging van Nenrode
Univerit Leen Paape en zijn medewerker Joot van uuren '
middag preenteerden (zie Accountant, decemer 2011).
eurvennootchappen corrigeren 68 procent van de elangrijke
controleverchillen die de accountant heeft gecontateerd. Van de
minder elangrijke controleverchillen corrigeren zij een kwart.
Paape concludeert dat de impact van de accountantcontrole du
groot i. “Applauje voor jezelf.”
Daarmee imiteerde Paape peronal trainer Carlo Len, die '
ochtend de volgzaamheid van accountant op de proef had geteld
met een intenieve workout in de grote zaal.

Maar kritiche vragen en reactie verdringen de euforie over de
impact van de controle. “Hoelang zit de accountant ij een klant waar
geen controleverchillen worden gecontateerd? Het kan zijn dat dan
alle goed i, maar er kan ook prake zijn van edrijflindheid”, zegt
Martine Koedijk van ACAM vanuit de zaal. Paape antwoordt dat deze
“uggetieve vraag” niet i onderzocht. n of de accountant
aanpaingen heeft doorgevoerd op verzoek van de cliënt i evenmin
onderzocht, zegt Paape na de vraag van een andere accountant.
NIVRA-voorzitter Ruud Dekker vindt de uitkomten “verraend”.
Dat 32 procent van de elangrijke controleverchillen niet wordt
gecorrigeerd, vindt hij zorgelijk. “Daar moet wat aan geeuren.”

Cloe harmon
‘Het Groot Toezichthouderdeat’ leverde niet het vuurwerk waarop
ommigen wellicht hadden gehoopt. AFM-voorzitter Ronald
Gerrite, toezichtdirecteur Jan ijrand van De Nederlandche ank,
Theo Poolen van het managementteam van de elatingdient en
Ruud Dekker willen allemaal meer amenwerken met elkaar om
overodige controle te voorkomen. n zonodig komen zij in actie.
Activitich zijn wij alleen al het moet, zegt Gerrite. Wij zijn heu
wel activitich, voegde ijrand er aan toe, maar “achter de
chermen”. Wel erkent hij dat DN in het verleden wat te geduldig i
geweet met ommige anken die traag reageerden op
informatieverzoeken van DN.
Cloe harmon enemle Frommermann houdt de harmonieuze
feer tot lot levend met liedje uit grootmoeder ‘Koffietijd’. Maar
voordat de zanger loarten, vraagt Peter van Ingen nog waar de
accountant over vijf jaar taat. Dirk ter Harmel: “Ik verwacht dat het
vertrouwen i toegenomen.”

Kinneging: gezond wantrouwen
“De men i geen engel”, weet de Leide hoogleraar rechtfiloofie
Andrea Kinneging. “tel dat we allemaal, net al engelen, voltrekt
en uitluitend geneigd waren tot het goede. Dan zouden wetten en
regel waarchijnlijk niet nodig zijn. venmin al wethandhaver. r
zou geen politie nodig zijn. Maar ook geen juriten. Geen OM, geen
rechter en geen gevangenien. Geen flitpalen, ewakingcamera'
en eveiliger. n er zouden ook geen accountant nodig zijn om de
oeken te controleren.”
Plato en Aritotele, “waarchijnlijk de twee limte menen ooit”,
heen gezien dat er lecht twee manieren zijn om de men ordelijk
te laten amenleven en amenwerken. xterne controle, en deugden
waarmee de men zijn eigen kwalijke impulen onder controle
houdt. Voor goede externe controle mag de controleur “zeker niet
financieel afhankelijk zijn van de gecontroleerde. Want wien rood
men eet, dien woord men preekt”. Om de top van een organiatie
op het rechte pad te houden zijn machtencheiding en check and
alance noodzakelijk. “Maar het i zeker geen panacee.”
Omdat aan de top hogere controle-intantie ontreken, i een
andere methode nodig om fatoen in de top te evorderen: interne
controle door deugden al moed, zelfeheering en
rechtchapenheid (tegenwoordig integriteit genoemd). thicher
gedrag krijg je niet door teed maar meer externe controle op
controle te tapelen.

“tel dat de top van een edrijf of van een taat etaat uit louter
moedige en integere menen met grote zelfeheering. Geeuren er
dan nog dingen aan de top die het daglicht niet kunnen verdragen?
Het antwoord i nee. n dat zonder dat er allerlei externe controle
zijn, want deze deugden zijn peroonlijke eigenchappen. Wie deugt,
hoeft niet van uitenaf gecontroleerd te worden. Volledige, perfecte
deugdzaamheid i voor de men niet weggelegd. Maar dat etekent
niet dat we willoo overgeleverd zijn aan onze zwakten en duieuze
aandriften. We zijn michien meer geneigd tot het kwaad dan tot
het goede, maar we zijn niet tot het kwaad gedoemd.”

Geprekken en deat
Dagvoorzitter Peter van Ingen opende de dag met een geprek waarin
PvdA-politicu Ronald Platerk, AFM -toezichtdirecteur Geren
vert en hoogleraar Forenic uine tudie o Hoogenoom
van de Univeriteit Nenrode vanuit een ruime love eat hun viie
gaven op de regulering van het accountanteroep.
Later op de ochtend voerde Van Ingen onder het motto “gezond
wantrouwen” enkele korte geprekken over ethiek, integriteit en
dilemma' met directeur Coöperatie, etuur en Duurzaamheid Dirk
Duijzer van de R aoank, voorzitter Michiel Werkhoven van de
Accountantkamer en NOvAA-voorzitter Dirk ter Harmel.
Met Het groot toezichthouderdeat loten AFM-voorzitter Ronald
Gerrite, toezichtdirecteur Jan ijrand van De Nederlandche ank,
Theo Poolen van het managementteam van de elatingdient en
NIVRA - voorzitter Ruud Dekker de dag inhoudelijk af.

Deeleie
how me the mone! Hier werd gedeatteerd over de - om wellicht te
ongeditantieerde - rol die de accountant peelt ij de financiering van
mkondernemingen.
NA Young Prof. De dilemma' van de klokkenluider: kie je voor de
kwaliteit van de controle of voor je leaeauto en carrière?
Korter en eter. Hoe kun je de verlaggeving zo innoveren dat deze
relevanter en puntiger wordt?
alan overheid in crii? De actualiteit maakte de dicuie over de
impact van de crii op de ehoefte aan en vertrekking van informatie
nog oeiender.
Wat zou jij doen? en levendige dicuie over de eroepethiek van de
accountant in uine.
en pulieke management letter voor de Glatuinouw. Derde pulieke
management letter van de NA (zie Accountant, decemer 2011).
X Factor. Hoe maak je al accountantkantoor het verchil voor het
mk?

Lex van Almelo
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