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NBA presenteert 'veranderagenda' kwaliteit
Met het presenteren van een ‘veranderagenda' geeft de NBA een nieuwe impuls aan de reeks
verbetermaatregelen in het kader van het rapport 'In het publiek belang'. De agenda, opgesteld door de
nieuwe Stuurgroep Publiek Belang, is gericht op zaken als oorzakenanalyses, cultuurverandering en het
partner- en verdienmodel.
Doel van de agenda is een meer fundamentele aanpak van het verbeterprogramma van de sector, ter versterking van de
53 maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met stakeholders.
Uitgangspunten zijn verder het leren van toetsingen door toezichthouders, onderlinge kennisuitwisseling en inzet van
academische research.
In de Stuurgroep Publiek Belang hebben de negen grootste accountantsorganisaties (oob-vergunninghouders), de SRA
en de NBA hun krachten gebundeld. Stuurgroeplid Marco van der Vegte (tevens partner Deloitte) erkent in een
interview in FD dat de zorgen in de maatschappij over het functioneren van accountants onvoldoende zijn
weggenomen. “Met dit project openen wij onze deuren en onderzoeken een aantal netelige kwesties.”

Geen eindstation
NBA-voorzitter Pieter Jongstra, tevens voorzitter Stuurgroep Publiek Belang: “De accountancysector is 2,5 jaar na de
publicatie van haar rapport In het publiek belang en de invoering van 53 verbetermaatregelen op een punt van
heroriëntatie gekomen. De sector heeft enorm veel werk verzet en een veelheid aan veranderingen doorgevoerd.”
Volgens Jongstra zijn de 53 maatregelen zeker niet het eindstation. “Het is noodzakelijk om de intrinsieke motivatie
van leidinggevenden en professionals in het veld verder te verbeteren. Met de stuurgroep en deze agenda versterken
we de ingevoerde maatregelen met een meer fundamentele aanpak. Samen, als sector, doelgericht en stap voor stap.”
Jongstra ontkent in het FD dat de nieuwe veranderagenda alvast een antwoord is vanuit de sector op de volgende AFMrapportage naar de controlekwaliteit bij de grote kantoren, die eind juni verschijnt. “Wij luisteren altijd naar de
opvattingen van politici, bestuurders, beleggers en ook de AFM en MCA”, aldus Jongstra. “Maar dit is wat wij als
sector vinden dat er gedaan moet worden om het vertrouwen terug te winnen. Wij moeten een stap verder gaan dan de
53 maatregelen.”

Vijf punten
De veranderagenda bevat vijf punten, opgesteld aan de hand van vijf vragen aan de sector:

1. Wanneer is een audit van goede kwaliteit? Begin juni is een green paper over de definitie van audit
kwaliteit gepubliceerd. Doel is te komen tot een ‘uniform en collectief gedragen’ kwaliteitsbegrip ten
behoeve van het publiek belang.
2. Wat ging fout in dossiers of bij kantoren en wat moeten we daar van leren? Oobvergunninghouders hebben per kantoor oorzakenanalyses uitgevoerd op dossiers met tekortkomingen
in auditkwaliteit. In de zomer zullen de kantoren de belangrijkste inzichten uit oorzakenanalyses met
elkaar delen en voor de sector beschikbaar maken.
3. Hoe kunnen we cultuur bij kantoren veranderen? Inmiddels meten ruim honderd kantoren hun
cultuur, met behulp van de cultuurmeter van NBA, SRA of met een eigen instrument. Op basis van de
uitkomsten wordt een gezamenlijk programma ontwikkeld, gericht op het uitwisselen van ‘good
practices’.
4. Hebben we structurele problemen in ons bestel? In het najaar wordt in een volgende green paper
geëvalueerd wat de risico’s zijn van het verdienmodel, het partnermodel, de multidisciplinaire
organisatie en het internationale netwerk op de kwaliteit van de accountantscontrole. En ook welke
waarborgen vereist zijn om onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige audits te kunnen uitvoeren. De
paper wordt voorgelegd aan stakeholders voor discussie en debat.
5. Hoe kunnen we beter tegemoet komen aan actuele behoeften in de samenleving? Fraude en
discontinuïteit (faillissementen) leveren veel maatschappelijke schade op. De sector kan een forse
bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van beide zaken en zal haar inspanningen op deze
gebieden intensiveren.
De veranderagenda wordt doorlopend geëvalueerd en aangevuld, in samenspraak met stakeholders en toezichthouders

en met oog voor het publieke belang. Een meer uitgewerkt programma volgt naar verwachting na de zomer.
De voortgang van het totale verbeterproces blijft onderwerp van publieke toetsing door de politiek, toezichthouder
AFM en de monitoringcommissie MCA. Bij het uitvoeren van de veranderagenda laat de stuurgroep zich mede leiden
door wetenschappelijk getoetste inzichten, die voortkomen uit de samenwerking met de Foundation for Auditing
Research (FAR).
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SRA publiceert eerste jaarverslag over kwaliteit en
cultuur
De SRA heeft voor het eerst een Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur gepubliceerd.
Centraal hierin staan de bestuurlijke, beleidsmatige en operationele
activiteiten in... 
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Joint audit is volgens kwartiermakers niet de
oplossing
De beide Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, hebben minister Hoekstra van Financiën gemeld dat joint
audit niet voor een... 
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Hoekstra kijkt na consultatie Wet toekomst
accountancysector opnieuw naar regeldruk
Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën kijkt op basis van de
reacties op de consultaties van het wetsvoorstel toekomst accountancysector
en het consultatiedocument... 
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Kris Douma: 'Buitenstaander moet accountantssector
wel voldoende kennen'
"Je moet wel het vertrouwen krijgen van de sector die je gaat
vertegenwoordigen." Dat stelt kandidaat-NBA-voorzitter Kris Douma in een
interview in het Financieele... 
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Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur: 'Cultuur komt
overal in terug'
De Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur publiceert vandaag in het kader van
de Veranderagenda Audit haar werkplan. Doel is om pijnpunten gericht aan te
pakken, onder... 

