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eloningprikkel voor accountant heen een verchillend
effect op hun oordeel- en eluitvorming. ij intriniek
gemotiveerde accountant elemmeren ze zelf de
controlekwaliteit. Dat lijkt uit promotie-onderzoek van Herman
van renk (Nenrode).
De meerderheid van de accountant in Nederland heeft van nature al
een hoge intrinieke motivatie. en extra financiële prikkel i voor
hen niet nodig om kwaliteit te leveren en werkt zelf
contraproductief. Dat i één van de concluie uit het proefchrift van
Herman van renk ‘Compenation Incentive and Peronalit Trait:
Three tudie on their Joint ffect on Auditor Judgment and Deciion
Making’. Van renk promoveerde daarmee op 6 decemer aan
Nenrode uine Univeriteit.
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De uitkomt taat haak op de tenden om kwaliteit centraal te
tellen in de eloning van accountant. Van renk i verrat door de
uitkomten van zijn onderzoek: "Ik had niet verwacht dat het effect
van eloningprikkel zo genuanceerd zou liggen. Uit mijn
onderzoek lijkt dat onutructuren ij intriniek gemotiveerde
accountant de controlekwaliteit elemmeren." Zijn advie voor
accountantkantoren i om minder op eloning te turen en meer op
intrinieke motivatie.
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In zijn onderzoek eteedt Van renk ook aandacht aan het effect van
een vate veru variaele wintdeling voor audit partner. "en
vate wintdeling heeft lecht een poitief effect op de
eluitvorming van accountant al prake i van een kleine klant en
de audit partner gevoelig i voor zowel elonen al traffen,"
concludeert hij. Volgen Van renk i het elangrijk om ij elonen
rekening te houden met de pecifieke
peroonlijkheideigenchappen van accountant.

Lee ook de opinie van Herman van renk over zijn promotie-onderzoek.
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lecht controlewerk komt nog veel te veel voor ij
de grote rite accountantkantoren. 
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CTA houdt 'rondetafeldag' met
ector en takeholder
De Commiie Toekomt Accountancector (CTA)
organieerde op 5 juli een reek
rondetafelgeprekken. Vooraf haalde de commiie
al een vracht aan informatie op. 
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ijna alle niet-oo-kantoren
voeren kwaliteitvereteringen
door
ijna alle niet-oo-accountantkantoren heen
maatregelen getroffen om de controlekwaliteit te
vereteren. Ruim de helft van de kantoren geeft
aan meer dan negentig procent van de
veretermaatregelen te heen ingevoerd. In
januari wa dat nog maar twintig procent. 82
procent van de niet-oo-kantoren heeft inmiddel
meer dan driekwart van de maatregelen ingevoerd.
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Accountant krijgt dikke acht van
audit committee
De audit committee van AX- en AMX-edrijven
zijn tevreden over de rol van de controlerend
accountant. Dat lijkt uit onderzoek van
Motivaction in opdracht van de NA. 
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Oervatie over het vak
De CTA puliceerde in feruari 2019 haar plan van
aanpak. In de intellingregeling taat dat het
verandertraject van de ector vooralnog niet
aantoonaar heeft geleid tot duurzame veretering
van de wettelijke controle, waardoor mogelijk op
termijn aanvullende maatregelen moeten worden
genomen. en pittige uitpraak over en voor de
accountantector, die al jaren aan rede
veretering werkt. Hoe heeft het zover kunnen
komen? nkele oervatie over het vak. 
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