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De rechtpoitie van
amtenaren verandert

De Commiie Kwaliteitonderzoek - opvolger van het College
Toeting Kwaliteit - zal zich meer optellen al 'coachende
eoordelaar' dan louter al handhaver van de regeltje. De
kwaliteittoeting wordt minder formalitich. n goedkoper.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 1, 2008
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Nieuwe kwaliteittoeting epaart ijna € 1
miljoen
Op 12 decemer 2007 ging de Ledenvergadering van het NIVRA
akkoord met de voortellen om het toezicht op de kwaliteit van de
eroepuitoefening door de accountant op een nieuwe leet te
choeien. Daarij eperkt de Commiie Kwaliteitonderzoek (CKO)
zich tot aurance-opdrachten - met uitzondering van de wettelijke
controleopdrachten - en tot de amentellingopdrachten voor het
niet-eloten verkeer (zie Periodieke onderzoeken). Door de nieuwe
opzet van het toezicht wordt duel werk vermeden, met name ij de
kantoren die de AFM al over de vloer krijgen. Door deze efficiëntere
kwaliteiteoordeling zijn de kantoren in totaal ijna € 1 miljoen
goedkoper uit (zie Tarieven en koten).
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Het NIVRA-eluit i in het voorjaar van 2007 genomen na langdurig
overleg met de AFM. Door de Wet toezicht accountant i er voor het
NIVRA lecht een zeer marginale rol weggelegd ij het toezicht op
de wettelijke controle, dat in handen i van de AFM. Het NIVRAetuur vindt het wel zo helder voor de markt om het
kwaliteittoezicht op dit terrein dan maar geheel over te laten aan de
AFM. ovendien i dat veel efficiënter. Nu lijkt dat de AFM oete
kan opleggen ij overtredingen van de kwaliteitregel, neemt het
NIVRA ‘zijn eigen verantwoordelijkheid’, zegt directeur Gert mit.

Aftemmen
De AFM repecteert het eluit van het NIVRA, maar vindt het ‘wel
jammer’. Meer kan de toezichthouder er niet over zeggen (zie ook
pagina 31). ind novemer 2007 heen het NIVRA en de AFM
overlegd over de manier waarop eide organiatie het toezicht gaan
aftemmen. Kantoren die wettelijke controle uitvoeren, heen
kwaliteithandoeken voor alle werkzaamheden. Volgen mit moet
je vermijden dat de Commiie Kwaliteitonderzoek tevreden i met
het kwaliteithandoek van zo'n kantoor en de AFM zegt dat het er
niet goed uitziet. “Dan he je een proleem, dat moet je niet
heen.” Om dicuie hierover zoveel mogelijk te voorkomen, legt
de commiie de uitkomten voor accountantorganiatie met een
AFM- vergunning vat in een ‘rapport van evindingen’. ij andere
accountantkantoren en -afdelingen velt de commiie gewoon een
eindoordeel over het interne telel van kwaliteiteheering. Dat
oordeel kan ‘poitief’ zijn (er i niet geleken dat het niet voldoet) of
negatief: het telel voldoet in opzet en/of werking niet aan de in
Nederland geldende normen.

Coachen
De kwaliteitonderzoeken worden minder formalitich. De
onderzoeker zullen volgen mit meer kijken naar de utance dan
de form. ”r waren nogal wat klachten over formalime, ja. Maar je
kunt je ook afvragen of het CTK in vergelijking met de AFM wel
treng genoeg wa. Wij willen nu niet zozeer de eroepregel
handhaven, maar vooral het niveau van de eroepuitoefening
verhogen. Wij zien de kwaliteitonderzoeker meer al coachende
eoordelaar.”
Die coaching mag echter niet zover gaan dat elangenvertrengeling
dreigt. mit: “Degene die langkomt moet er geen elang ij heen
dat er iet niet goed i.” Voor gerichte adviezen om de kwaliteit te
vereteren, kunnen de kantoren terecht ij gepecialieerde
advieureau. Daarvan zijn er volgen mit genoeg.
De CKO heeft eigen onderzoeker, maar zal voor het toezicht ook
externe onderzoeker inzetten. Het gaat om een pool van
regiteraccountant met ruime ervaring in de accountantpraktijk en
ruime kenni van de relevante wet- en regelgeving en
kwaliteittelel. De CKO denkt aan actieve manager of partner
die minten 160 uur per jaar echikaar zijn. Met de externe
onderzoeker voert de commiie elk jaar evaluatiegeprekken.
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Keurmerk
Voor de markt wordt het met de nieuwe kwaliteittoeting duidelijk
dat de AFM de kwaliteit van de wettelijke controle in de gaten houdt
ij de kantoren met een AFM-vergunning. r i al vaker gezegd dat
die vergunning in de ogen van de markt een kwaliteitlael i. Zo'n
lael ontreekt voor de kantoren die geen wettelijke controle
uitvoeren maar voor de ret voldoen aan alle kwaliteitregel. De RAtitel i voor de markt niet ondercheidend genoeg, omdat deze i
veronden met peronen. Gert mit ziet daarom nog teed veel in de
introductie van een keurmerk voor niet-AFM-kantoren. Hij denkt
aan het predikaat ‘Aangeloten ij het NIVRA’. Dat etekent echter
wel dat kantoren al zodanig lid moeten kunnen worden van het
NIVRA. n dat i nu niet het geval.

Vier oorten onderzoek
Normaalgeproken komt een in de ze jaar iemand lang voor een
periodiek onderzoek. Al dat onderzoek uitmondt in de aaneveling
om vereteringmaatregelen te treffen, kan het NIVRA-etuur
eluiten een vervolgonderzoek in te tellen om te zien wat de
aaneveling heeft opgeleverd.
Het NIVRA-etuur kan eluiten een thematich onderzoek in te
tellen naar een apect van de eroepuitoefening. ijvooreeld al
er nieuwe regelgeving i of wanneer er aanleiding i de etaande
regelgeving te evalueren. Zo kan Gert mit zich voortellen dat je om
de vijf jaar controleert in hoeverre accountant de
fraudemeldingplicht naleven.
Tot lot kan het etuur de toetingcommiie opdragen een
incidentenonderzoek uit te voeren wanneer rondzingende ignalen
daartoe aanleiding geven.

Tarieven en koten
Vooral grotere kantoren zijn met het kwaliteittoezicht nieuwe tijl
aanzienlijk goedkoper uit.
en kantoor met één werkzame RA etaalt per jaar € 600 voor
periodieke kwaliteitonderzoeken. Voorheen wa dat gemiddeld €
660 per jaar. en kantoor met twee tot 55 RA' etaalt nu jaarlijk €
1.200. In het verleden wa dat gemiddeld tuen de 1.200 en 13.000
euro per jaar.
Kantoren met 55 tot 250 werkzame RA' etalen € 20.000 (wa
gemiddeld € 100.000). Kantoren met meer dan 250 werkzame RA'
etalen nu € 30.000 per jaar (wa gemiddeld € 190.000).
ij elkaar dragen de negenhonderd kantoren € 900.000 ij aan het
toezicht. Het NIVRA teekt er jaarlijk vier ton in. De totale koten
van € 1,3 miljoen zijn één miljoen lager dan die van het huidige
toezicht.

Interne en overheidaccountant
Ook regiteraccountant ij interne accountantdienten en
accountantafdelingen ij de overheid worden onderworpen aan
periodiek kwaliteitonderzoek. Het eerte i echter primair in
handen van het Intituut van Internal Auditor (IIA). Het
organieren en uitvoeren van kwaliteitonderzoeken ij de overheid
i een taak van het amenwerkingverand Kwaliteittoeting
Overheidaccountant (KOA).

Om doulure te vermijden zal de Commiie Kwaliteitonderzoek
nauw met het IIA en de KOA amenwerken. Datzelfde geldt voor de
Algemene Rekenkamer, de Regionale en Gemeentelijke
Rekenkamer en de Review-commiie RA. Deze organen zien toe
op de werkzaamheden van departementale, regionale repectievelijk
gemeentelijke accountantdienten en op accountantkantoren die
zijn aangeloten ij de RA. De CKO wil hun werk niet overdoen.

Wat wordt onderzocht?
ij die periodieke onderzoeken i het treven om elk kantoor een in
ze jaar te controleren. Daarij richten de kwaliteitonderzoeker
zich onder meer op de kwaliteit van de:
vrijwillige controle van jaarrekeningen
controle geclaimde chadeedragen
uidiecontrole
controle in het kader van milieujaarverlagen
eoordeling van jaarrekeningen
eoordeling van tuentijde erichten
eweringen over de doelmatigheid en effectiviteit van ijvooreeld
Ox en IT-audit en/of de daarij etrokken temen en proceen
eweringen over peroneeleleid, corporate governance en de
omgang met regelgeving
onderzoeken van toekomtgerichte financiële informatie
auranceopdrachten inzake maatchappelijke verlagen en/of met
etrekking tot echerming van peroongegeven
amentelling van financiële informatie voor het niet-eloten verkeer

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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AuditNL Oot vecht 'duele'
toezichtlaten aan
Regiteraccountant Gert lijkhui vindt het
"onrechtvaardig" dat zowel de NA al de AFM
koten in rekening rengen voor het toezicht. Op
20 augutu uigt het College van eroep voor het
edrijfleven zich over het eroep van lijkhui. 
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RA: 'toetingreultaten dalen
licht'
De toetingreultaten van RA-kantoren over
2018 laten een lichte daling zien ten opzichte van
2017: 77 procent van de regulier getoette kantoren
voldoet, 23 procent voldoet op elangrijke
onderdelen nog niet. 
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Koten toeting taan lo van de

uitkomt
en regiteraccountant moet de rekeningen
etalen die de NA heeft getuurd voor een
periodieke toeting en de eoordeling van het
vereterplan. Ook al i het eindoordeel op een
ondergechikt punt niet juit. Dat zegt het College
van eroep voor het edrijfleven. 
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It take one to know one
Zoal altijd van de hand van Guu en Marco, ook dit
keer een prikkelend en prikkend opinietuk over de
wijze van toezicht in accountancland en de rol die
RA daarin inneemt. 
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Paul Dinkgreve

OPINI

03 eptemer 2018

Wie toett de toeter?
Tenminte een kwart van alle
accountantorganiatie (met of zonder wettelijke
vergunning) chiet nog teed tekort in het ieden
van voldoende kwaliteit, lazen we onlang op
accountant.nl. 

 x 11  183  39
Marco Moling en Guu Ham
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