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 Leetijd van ongeveer 8 minuten

ind eptemer 2006 ehartigt Vincent Tophoff al taflid ij
IFAC de portefeuille 'profeional accountant in uine'. en
geprek over verkeerde eeldvorming, de "ijna zo politiek
correct mogelijke" repreentatie ij IFAC en het elang van
etrokkenheid van de hele rapportageketen.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 9, 2008
ekijk alle artikelen uit dit nummer



» Download dit artikel in pdf
'Technical Manager Profeional Accountant in uine
Committee.’ Zo luidt volgen zijn viitekaartje van de International
Federation of Accountant de officiële functie van Vincent Tophoff.
In rond Nederland: de enige Nederlander in de vate taf van het
IFAC-hoofdkwartier houdt zich ezig met wat ij het NIVRA de
‘vakgroep FINAD’ heet.
De functieomchrijving i fraai. Wie echter denkt dat de wereldwijde
koepel van accountanceroeporganiatie huit in een van veel
marmer en andere luxe attriuten voorziene pretigetoren, heeft het
mi. Zoal de eeldvorming over IFAC volgen Tophoff wel vaker
afwijkt van de werkelijkheid.
en kartonnen ordje ij de van hout en platic voorziene
toegangdeuren aan de voet van het klaieke geouw in het
centrum van Manhattan iedt de ezoeker excue voor de tijdelijk
wat minder repreentatieve entree, die momenteel wordt verouwd.
Maar ook de innenkant van het op anderhalve etage gevetigde
IFAC-kantoor ademt allermint de feer van de in de haute finance
geruikelijke interieur-lingling. Zo i er, ehalve de naam van dat
kamertje, weinig preidentieel aan de preident' room waar Tophoff voorzien van een opvallend ikje (“een tijdelijke zaak”) - on
ontvangt.
De ongeveer veertig menen op het hoofdkantoor van IFAC werken
in echeiden cuicle. Het territoriumpje van Tophoff i even groot
al dat van de anderen. Maar hij geniet wel het zeldzame voorrecht
van twee ramen, van waaruit met enig trekken van nek de Chrlertoren kan worden waargenomen - “het mooite geouw van de tad”.

‘Politiek correct’
ijna twee jaar werkt Tophoff nu ij IFAC. Niet alleen het leven in
New York - of liever vlak daaruiten, want hij woont met zijn gezin
vijftig minuten treinen ten noorden van de tad - maar ook het werk
zelf evalt hem uitengewoon goed.
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Tophoff, in Nederland ooit ekend al lid van de kritiche ‘ende van
dertien’ rond hoogleraar Han lokdijk, hecht er aan om enkele
hardnekkige zaken in de eeldvorming over IFAC te corrigeren.
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Allereert i daar het eeld van een door Amerikanen gedomineerd
olwerk. Naat Amerikaan en Nederland loed (van Tophoff zelf)
troomt er op het IFAC- hoofdkwartier onder andere ook Canadee,
ngel, Zuid-Afrikaan, Ruich, Autralich, Nieuw-Zeeland,
Pool en Fran loed. Du hoezo Amerikaan?
Maar inhoudelijk klopt het eeld al helemaal niet, telt Tophoff:
“terker, de nogal aan een rule aed aanpak gehechte Amerikanen,
regelen hun zaken nog teed in elangrijke mate zelf. Dat we in
Nederland via IFAC een Amerikaan teem zouden krijgen
opgelegd i gewoon niet waar.”
Ook het eeld dat de ig four-kantoren een onevenredig zware tem
zouden heen in de regelgeving, i onjuit. “Onze directeur Ian all
komt uit de pulieke hoek en geeft alle ruimte voor een eigen geluid.
n in ijvooreeld het Forum of Firm zitten ehalve de ig four nog
pakweg twintig andere kantoren. r zit hier zelf iemand die peciaal
toeziet op een, ik zou ijna zeggen, ‘zo politiek correct mogelijke’
repreentatie, ook op kantoor.”

Puliek elang
IFAC doet daarnaat veel moeite om via het ekende due proce ook
de externe takeholder ij de activiteiten en regelgeving te
etrekken. Daartoe i in 2005, in het kielzog van de ekende
oekhoudchandalen, de Pulic Interet Overight oard (PIO) in
het leven geroepen. “Ik merk in die ijna twee jaar dat ik hier zit dat
er erg veel energie wordt getoken om aan iedereen verantwoording
af te leggen”, aldu Tophoff.

Het eeld dat men vanuit New York ‘top down’ regelgeving krijgt opgelegd
klopt du niet?
“Nee. Ik kan me die indruk ij ommige accountant in het veld
overigen wel voortellen, omdat iedereen druk i met zijn eigen
dagelijke elommeringen. Maar er wordt alle aan gedaan om
menen er in een vroeg tadium ij te etrekken. Dat moet trouwen
wel, want IFAC telt maar veertig vate medewerker. eef overigen
wel dat IFAC primair een amenwerkingverand i van nationale
intituten.
Kritiek op IFAC i du in feite kritiek op die nationale intituten.” De
aiactiviteiten van IFAC etreffen vier zaken: het formuleren van
internationale controleregel (International tandard on Auditing,
IA), de Code of thic (eroepregel), educatie, en
verlaggevingregel voor de pulieke ector (IPA). “ij al deze
onderwerpen worden ook het elang en de inreng van takeholder
ewut naar innen gehaald”, aldu Tophoff.

Zouden de controletandaarden eigenlijk geen kwetie moeten zijn van
accountant zelf?
“De IA' zijn natuurlijk het gereedchap in de keuken, en je moet al
accountant zeker zelf aan het roer lijven. Maar we moeten wel
uitleggen aan het puliek hoe we dingen doen, en waarom. De
controle moet voor geruiker geen lack ox zijn, men moet kunnen
vertrouwen op de uitkomt.”
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ectie meer ‘optuigen’
In zijn eigen dagelijk werk houdt Tophoff, die tijden het geprek
enthouiat aelt aan een oer-Nederlande almiakknot, zich
lecht indirect ezig met de vier genoemde zaken. Zijn portefeuille
ehelt immer pecifiek de ‘accountant in uine’. amen met
zijn collega tathi Gould, die voorheen werkte voor het ngele
Chartered Intitute of Management Accountant (CIMA), proeert
Tophoff die ectie - waartoe (ook) internationaal de meete
accountant ehoren - wat “meer op te tuigen”. Hij ondercheidt
daarij drie manieren. “Om te eginnen heeft IFAC in de paper Role
and domain of profeional accountant in uine gedefinieerd hoe wij
die groep zien. en tweede pijler i het puliceren van informatie.
Zoal onze informatiepaper, ijvooreeld over utainailit. Maar
ook interviewerie met accountant in uine, ijvooreeld over
internal control en recentelijk de interviewundel over hun rol ij
middelgrote ondernemingen. Daar komen vervolgen ke leon uit.
n die ke leon en good practice vormen, en dat i de derde pijler,
weer de ai voor door on te formuleren principle-aed good
practice guidance. en concreet onderwerp i het evalueren en
vereteren van governance in organiatie.”

Financiële rapportageketen
en elangrijk onderdeel van Tophoff miie i om de raakvlakken
tuen geruiker, accountant in uine (‘opteller’),
controlerende ‘auditor’ en andere deelnemer aan de financiële
rapportageketen inhoudelijk duidelijker te integreren en getalte te
geven. “Het i al ijna een cliché, maar al die groepen moeten
amenwerken om de financial reporting naar een hoger plan te
rengen. Al je van een onderneming meer openheid wilt, dan moet
het natuurlijk niet zo zijn dat die onderneming ij elke kleinigheid
die in zo'n eerlijk verhaal naar uiten komt, een tik op de vinger
krijgt. Al auditor zo maar meer informatie gaan vertrekken moet
je dat aftemmen, alleen al omdat je ander zo wordt ge-ued.
Aftemming tuen de etrokkenen i du echt noodzakelijk.” Het
onlang uitgerachte rapport Financial Reporting uppl Chain (grati
te downloaden van www.IFAC.org/FRC), geaeerd op een
internationale enquête onder 341 etrokkenen en 25 interview, i
een recente vrucht van die werkzaamheden. “We heen daarin
onderzocht in hoeverre geruiker, opteller en auditor vinden dat
de laatte vijf jaar de kwaliteit van financiële verlaggeving i
vereterd. Het lijkt dat men vindt dat de corporate governance, het
financial reporting proce en de audit inderdaad veretert, maar
tegelijkertijd dat de ruikaarheid van de informatie niet i
toegenomen. Met name de egrijpelijkheid laat te wenen over,
vooral door de complexiteit.”

n nu?
“We werken nu aan een door de IFAC-oard gevraagde follow up,
onder voorzitterchap van CIMA-directeur Charle Till. Dat vervolg
gaat allereert over de highlight in het vorige rapport, en dan met
name de aanluiting tuen de aanevelingen en wat er verder
geeurt. Verder zijn we ezig met interviewerie met elegger,
opteller en auditor over hoe de egrijpelijkheid en ruikaarheid
van financiële rapportage omhoog kan.
Daar zullen dan weer ke leon en good practice guidance uit
voortkomen voor het optellen van financiële rapportage van hoge
kwaliteit.”

nige fieter
Gevraagd naar wat we on ij die guidance moeten voortellen, noemt
Tophoff twee principe. “Voor mij zou één principe moeten zijn dat je
moet uitzoeken wie je lezer zijn. n principe twee i dat je uitzoekt
wat ij die lezer de informatieehoefte i om economiche
eliingen te kunnen nemen, om daar vervolgen je
informatievertrekking op af te temmen.”

Dat klinkt voor de hand liggend.
“Dat i het ook, het i evident. Maar goede principe moeten
duidelijk zijn. en goed principe i meetal een open deur. Maar die
open deur werd tot duver lijkaar nog onvoldoende enut.”

Wanneer komt u weer terug naar Nederland?
Het antwoord daarop taat nog lang niet vat, zo lijkt. “Het evalt
on hier uittekend. We wonen uiten, midden in de oen. In de
winter kiën we elke week. De kinderen veramerikanieren in hoog
tempo. Wel i van elang of mijn vrouw, die in Nederland advocaat
wa, hier nu ook een werkvergunning krijgt, nu de kinderen wat
groter zijn.
Naat de almiakknoten heeft Tophoff minten één andere tpich
Nederlande gewoonte in ere gehouden. Al enige in zijn
woonplaat fiett hij dagelijk naar het treintation, ' ochtend een
kwartier ergopwaart. “Alle Amerikanen onderweg lang de route
kennen me inmiddel, ze teken hun hand op. ij het hele tation
taat ind twee jaar precie één fiet. Die i van mij.”

Vincent Tophoff
Voordat Vincent Tophoff in eptemer 2006 met vrouw en twee
dochter van toen vijf en zeven naar New York vertrok, wa hij ruim
tien jaar mededirecteur van het met een partner opgerichte ureau
Inte-q. Daar hield hij zich ezig met onder meer het uitlijnen van
financieel-adminitratieve edrijfproceen, het integreren van
zorgtemen in de edrijfvoering van ondernemingen, en de
laatte jaren ook met het onderteunen van arane-Oxleprojecten.
Daarnaat doceerde hij tien jaar lang controleleer/auditing aan de
Vrije Univeriteit in Amterdam.
Voorafgaand aan die onderwijaan had hij weinig praktiche
controle-ervaring. Maar dat i inhoudelijk helemaal niet gek,
enadrukt Tophoff. “Integendeel zelf. Accountantcontrole i de
enige port waar je al cheidrechter egint. igenlijk i dat heel
raar, je zou daar moeten eindigen. Want juit menen die zelf eert
gepokt en gemazeld zijn in het edrijfleven, zien neller waar
dingen eventueel mi zitten. Zo he ik zelf pa echt ontdekt wat
duieuze deiteuren zijn, toen ik er al ondernemer zelf een had. De
ai van controleleer vind je in het vak adminitratieve organiatie.
Controleleer i de keerzijde van dezelfde medaille.”

Tom Nierop
Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
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Arnold childer, IAA-voorzitter
'in de verlenging'

De internationale audit tandard etter voor het
accountanteroep, de IAA, vergaderde medio
maart in Amterdam. Arnold childer i al tien jaar
lang voorzitter van de oard. "Je moet open taan
voor wat er eter kan en ander moet." 
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NA onderteunt hervorming van
internationale tandard etting
Onlang heeft de NA gereageerd op het rapport
van de Monitoring Group 'tengthening the
governance and overight of the international
audit-related tandard-etting oard in the pulic
interet'. Hierin pleit de Monitoring Group ervoor
dat tandard etting oard, waaronder de IAA
en de IA, van de IFAC worden logekoppeld en
hervormd, waarij meer nadruk moeten komen te
liggen op een multi-takeholderenadering. De
NA teunt de voortellen op hoofdlijnen, maar
plaatt er ook een aantal kanttekeningen ij. 
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23 novemer 2017

ommetje
Zie het voor je: een vreedzaam zwemad waarin
oudere dame en heren getaag hun aantje
trekken. n dan de wrede vertoring van de rut, al
enkele jongen zich van de hoge duikplank in het
water laten ploffen. en ommetje. 
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Monitoring Group wil tandard
etter ij IFAC weghalen
De tandard etting oard van de International
Federation of Accountant (IFAC) moeten worden
hervormd en logemaakt van die organiatie. Dat
moet het riico van elangenvertrengeling
voorkomen. De hervormingplannen vallen lecht
ij IFAC en de tandard etter. 
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IFAC zoekt nieuwe ceo
De International Federation of Accountant (IFAC)
i op zoek naar een nieuwe chief executive officer.
Die moet eind 2018 de huidige ceo opvolgen. 
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