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 Leetijd van ongeveer 5 minuten

Diplomatieke relatie heeft Himalaa-taatje hutan nauwelijk.
Ondernemingen evenmin. Maar wel een koning en 170 auditor.
n ze werken allemaal ij de Roal Audit Authorit. peerpunt:
corruptieetrijding. n niet alleen voor de vorm. “r worden
heel wat menen erecht.”
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7, 2006
ekijk alle artikelen uit dit nummer



» Download dit artikel in pdf
Weinig landen zo open al Nederland. Gemeten naar economiche
en politieke contacten i lecht een handjevol landen
‘internationaler’. Aan de andere kant van het pectrum evindt zich
hutan. Alleen India en angla deh heen er een amaade. Zelf
met de Verenigde taten worden geen diplomatieke etrekkingen
onderhouden, de informele contacten met ’ wereld machtigte
taat lopen via de amaade in New Delhi. Verder i de economie
uitert onderontwikkeld en eperkt de uitenlande handel zich zo’n
eetje tot uurland India. Welkom in hutan, minikoninkrijkje in de
Himalaa.
Nog een paar ‘feiten’. De Amerikaane inlichtingendient CIA noemt
in zijn World Factook een inwonertal van 2,2 miljoen, maar
vermeldt er meteen ij dat er ook chattingen zijn van 810 duizend.
De officiële weite van het ergtaatje zelf houdt het op ‘ongeveer
750 duizend’.

Geen particuliere accountant
ij zoveel cijfermatige onzekerheid lijkt één verondertelling veilig:
in hutan zijn geen accountant. Mi. Die zijn er wel, zo’n 170. n ze
werken allemaal ij één organiatie, de Roal Audit
Authorit/upreme Audit Intitute of Thimpu hutan (RAA), het
hutaane equivalent van de Nederlande Algemene Rekenkamer.
Twaalf van hen - van wie zeven vrouwen - ezochten onlang
Nederland.

Wat ze controleren?
“Alle overheidintellingen”, zegt auditor P.. Tamang, die zijn
opleiding net al veel collega’ genoot in ngeland (India i een
populair alternatief). “We controleren de etedingen op
effectiviteit, efficienc en zuinigheid.”
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verraen. n dat lijft niet
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Dat klinkt al de Nederlande rekenkamer. De accountanteroepen
in eide landen laten zich daarentegen nauwelijk vergelijken. en
eroeporganiatie à la NIVRA ontreekt, laat taan een
lidmaatchap van de International Federation of Accountant.
terker, private accountantkantoren ontreken in hutan geheel.
De reden: de markt voor controle - grotere ondernemingen - i er
impelweg niet of nauwelijk.
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“r zijn wel wat ondernemingen, maar die zijn deel in
overheidhanden”, vertelt Tamang. “Ook die controleren wij, al
overheidcontroleur. Maar al een deel van de aandelen in
particuliere handen i, komen er pulic auditor van uiten,
ijvooreeld van PricewaterhoueCooper in Calcutta.”
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Aolute monarch
Alle regeringleden in het ergtaatje worden enoemd door koning
Jigme Dorji Wangchuk. Politieke partijen zijn er niet. Geen ideale
omgeving voor een onafhankelijk controleintituut, dat krachtig
toeziet op de etedingen van het uitvoerend overheidapparaat, zou
je zeggen. Toch i dat een mivertand, ezweert Tamang, die al
achttien jaar ij de organiatie werkt. Hij vertelt hoe de vader van de
huidige koning - “zelf een auditor” - in de jaren zeventig van de
vorige eeuw de rekenkamer in het leven riep. Aanvankelijk wa de
koning zelf auditor general van hutan. “We werden toen
gefinancierd door het miniterie van Financiën. Daardoor konden we
echter onvoldoende onafhankelijk opereren. ind 1985 i de
rekenkamer helemaal zelftandig. We worden nu etaald door het
koninkrijk.”
De hutaane rekenkamer i lid van de International Organization of
upreme Audit Intitution (IOAI). Toch zal controleren in
opdracht van een aolute monarch de doornee weterling weinig
vertrouwen inoezemen. De ideeën van de huidige koning zijn
volgen Tamang - en onafhankelijker waarnemer evetigen dat echter heel modern, en zijn die van zijn evolking vaak ver vooruit.
“Hij timuleert een goede eteding van gelden en i fel gekant tegen
corruptie. Daarom wordt over on jaarverlag gepuliceerd in de
nationale media. n daarin taan niet alleen populaire
oodchappen.”

Corruptie
Tamang zelf gaat ‘controveriële’ onderwerpen in elk geval niet uit
de weg. Geheel pontaan egint hij over een van de grootte
peerpunten, corruptieetrijding. “De RAA heeft daareen leidende
rol in. Wij leiden een uitgereide anti-corruptiecampagne, waarij de
Verenigde Natie waarnemer zijn. Die campagne i niet alleen
gericht op overheidorganiatie maar op de hele amenleving. Het
gaat deel om ewutwording, maar er worden ook trikte regel
geteld.”
Dat het corruptieonderzoek geen vrijlijvende zaak i, lijkt ook uit
het feit dat menig hutanee naar aanleiding van zo’n onderzoek in
het gevang i eland. “n er zijn nog veel menen onder de rechter.”
en opvallend element van het anti-corruptieeleid i het audit
clearance certificate, vertelt Tamang. “Alle amtenaren worden ij
epaalde gelegenheden onderzocht. ijvooreeld al je naar het
uitenland gaat. Ook ik. Iedereen die ooit etrokken i geweet ij
corruptie, zit in on teem. Je raakt dan niet meteen je aan kwijt,
maar krijgt ijvooreeld geen promotie of training, of geen
toetemming om naar het uitenland te gaan. Dit doen we al ind
1985.”
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Onenigheden
Naat de rol al corruption fighting agenc heeft de rekenkamer ook
de geruikelijke controlefunctie. lk miniterie wordt aan een audit
onderworpen, zeker een in de twee à drie jaar. “r zijn tien
miniterie en elke miniter wordt uitgenodigd”, aldu Tamang. De
onder toezicht getelden nemen deze audit zeer erieu, verzekert
hij. “Omdat we de moral upport heen van de koning. De menen
ewonderen hem, daarom werkt het.”
Kort voor zo’n onderzoek wordt de deetreffende
overheidorganiatie hiervan in een engagement letter op de hoogte
geracht. “Het i geen tandaard traditionele audit maar een
invetigation tpe-onderzoek. We laten niet oneproken, we’re
checking all the ook.” Na het onderzoek volgt een zogenoemd
memo, een nog niet definitief oordeel met opmerkingen en
aanmerkingen. De gecontroleerde agenc krijgt drie weken om daar
adequaat op te antwoorden. Daarna volgt een audit exit conference
waarin alle verantwoordelijken de reultaten edicuiëren.
Tamang: “Al rekenkamer eien we het doorvoeren van
veranderingen of rectificatie. ij onenigheden kijken we naar de
reden en proeren amen tot een oploing te komen. Al men niet
reageert, komt dat in het final audit report, incluief onze opinion en
aanevelingen.”

ICT-omgeving
Tamang enadrukt nog een dat de Roal Audit Authorit
onevangen en onafhankelijke oordelen geeft. “We taan under
command of hi majet, niet van de gecontroleerden. Aanvankelijk
moeten miniterie daar aan wennen, maar inmiddel i het
geaccepteerd.”
Gevraagd naar het grootte verchil met de Nederlande ituatie
noemt de hutaane auditor het feit dat de ICT-kant hier veel verder
i ontwikkeld. De gewente omlag naar een moderne ICT-omgeving
en een DP-achtige auditfunctie, i een peerpunt voor de RAA en
wa een van de elangrijkte redenen voor het ezoek aan
Nederland. hutan telt nu welgeteld nul DP-auditor-achtigen. “Het
i een van de elangrijkte opgaven voor de komende tijd.”
Aan het eind van het geprek chuift een ander delegatielid nog even
aan. Hij rengt pontaan weer peerpunt nummer één in
herinnering. “Wat voor dag i het vandaag? 9 decemer? Dan i het
International Anti-Corruption Da. Dat vieren we in hutan
uitgereid. De Roal Audit Authorit houdt dan een ijeenkomt
met alle hoofden van overheidintellingen en edrijven.”

Tom Nierop


Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lee alle van Tom Nierop
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