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De accountancysector moet meer vaart maken met het ingezette
veranderproces. Bovendien moet de sector dat proces met meer diepgang
uitvoeren. Dat stelt de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in
haar tweede rapport over de voortgang van de kwaliteitsverbeteringen in
de accountancy.
Volgens de commissie moet de sector "nu écht doorpakken om binnen redelijke
termijn zelf nog te kunnen komen tot de noodzakelijke structurele
kwaliteitsverhoging, de daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering en een
toekomstbestendig vertrouwensherstel".
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Meer tempo maken
De MCA erkent wel dat er "flinke vorderingen" zijn gemaakt met de invoering
van de 53 maatregelen uit het verbeterplan In het publiek belang uit 2014. Maar
bewijs voor de werking van het pakket maatregelen is er niet, althans de effecten
zijn nog onvoldoende aantoonbaar. "Duurzame oplossingen vereisen meer
leiderschap, meer ambitie en de durf om meer zelfkritisch te zijn. Dat is tevens
nodig om de grote (wicked) problemen echt aan te pakken, ook indien de
organisatorische, financiële en persoonlijke gevolgen ingrijpend zijn", aldus de
MCA. Volgens de commissie moet de sector meer tempo maken, anders loopt
het beroep het risico om de regie over het eigen veranderproces te verliezen.
"Het is evident dat binnen de accountancysector inmiddels sprake is van het
sturen op cultuur- en gedragsverandering. Kwaliteit staat meer centraal in doen en
laten en er is daarbij ook sprake van toenemende veranderingsdynamiek. Dat zijn
positieve ontwikkelingen", stelt commissievoorzitter Ada van der Veer bij de
presentatie van het rapport. Maar de verbeterslag gaat volgens de MCA niet hard
genoeg. "Het verdienmodel en het partnermodel zijn voorbeelden van
fundamentele onderwerpen met schadelijke prikkels voor de kwaliteit. Het
onderwerp fraude dient voor de accountancysector topprioriteit te zijn en dat is

Help je klanten met de
Checklist Aangifte IB
2018
Deze checklist bevat 4 pagina's
met vragen, checkpoints en
invulvelden. Download hem, stuur
hem naar je klanten en ontvang
tijdig de juiste gegevens. Maak
aangifte IB doen makkelijker voor
jezelf en je klant!

Download de gratis
checklist



Vacatures
Zoek vacatures



Contact

Thema's 



het thans niet. Deze onderwerpen zijn inmiddels binnen een deel van de sector
weliswaar bespreekbaar geworden, maar worden door de sector (nog) niet met
de benodigde visie en daadkracht aangepakt."

Sector te optimistisch
De commissie heeft sinds haar eerste rapport uit oktober 2016 verder
vervolgonderzoek gedaan naar (onder meer) de invoering en werking van de 53
verbetermaatregelen. Op basis van haar bevindingen ziet de MCA diverse risico's
en belemmeringen die het bereiken van het einddoel bemoeilijken en vertragen.
Zo gaan de veranderingen te langzaam en is het veranderproces niet adequaat
ingericht. Ook heeft de sector een "te optimistisch zelfbeeld" en wordt de
complexiteit van de problemen onderschat. Dieperliggende oorzaken krijgen nog
steeds onvoldoende aandacht, meent de MCA.
De commissie adviseert de sector om oorzaken, maatregelen en effecten op een
logische, onderbouwde en begrijpelijke manier aan elkaar te koppelen. Daarbij
moet ook gekeken worden naar factoren als werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk.
Bovendien moet er meer aandacht komen voor zaken als 'angstcultuur' en het
elkaar aanspreken op zaken die niet goed gaan. Fraude zou volgens de MCA als
"topprioriteit" moeten worden benoemd en vraagt om een andere houding en
instelling van het beroep.

Resultaatsverplichting
Als geheel pleit de commissie voor meer ambitie en het voortvarender en
diepgaander aanpakken van de eerderbenoemde wicked problems. Nu als
sector kiezen voor meer rust en louter positiviteit, waar sommigen in gesprekken
met de MCA om vroegen, zou "een rem zetten op het veranderproces". Volgens
de commissie is het aan de sector en de accountantsorganisaties om aan te tonen
dat effecten ten aanzien van de genoemde aspecten meetbaar en gerealiseerd zijn.
"De sector heeft in deze geen inspannings- maar een resultaatsverplichting."
De Monitoring Commissie Accountancy vindt meer wet- en regelgeving geen
oplossing voor de geconstateerde problemen, al leert de geschiedenis wel dat
"externe druk" op de sector helpt om tot echte veranderingen te komen. De
commissie baseert haar conclusies op gesprekken met belanghebbenden binnen
en buiten de accountancysector, meerdere specifieke enquêtes en het bestuderen
van transparantieverslagen, onderzoeken en rapporten.
De MCA verwacht in de tweede helft van 2019 met een derde rapport te
komen.
'Doorpakken!', rapport Monitoring Commissie Accountancy
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Beste Wopke,
Dat is de opening van een brief die ik schreef aan de minister
van Financiën. Deze brief heb ik op donderdag 7 maart
2019 overhandigd en besproken op het ministerie. 
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Accountant, durf je kwetsbaarheid te
tonen
Het is best een spannende tijd om voorzitter te zijn van de
accountancypraktijk van PwC. Kritische rapporten van de
AFM en de Monitoring Commissie Accountancy houden
ons bezig. 
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Ongewenst en onvolwassen
Laten we stoppen met het uithollen van ons audittarief via de
combinatie audit en advies bij één klant en het verdienmodel.
Dat was mijn boodschap, in een eerder interview over
structuurmodellen in NRC. Dat we bij onze klanten vaak
onvolwassen structuren zien, heeft het in dat artikel helaas
niet gehaald. 
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Dialoog tussen partners en young
profs: 'open zijn over dingen die niet
goed gaan'
28 partners en young profs spraken op 14 februari 2019 bij
Mazars in Rotterdam over cultuur en gedrag. Het was de
eerste van een serie dialoogsessies, georganiseerd door de
Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) en bedoeld om van
elkaar te leren. 
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CTA publiceert plan van aanpak en
vraagt om input
De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft
haar plan van aanpak gepubliceerd. Ook stelt de commissie
de komende acht weken een online loket open, om inbreng
te krijgen voor het onderzoek van de commissie. 
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