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Beroepsorganisatie NBA is vooral blij met de conclusies in het rapport
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), over de bijdrage van
cultuur en gedrag aan de kwaliteitsgerichtheid van controleteams. “De
AFM vervult een belangrijke rol als challenger van onze sector.”
Dat zegt voorzitter Marco van der Vegte van de NBA, in reactie op berichtgeving
in het FD over het jongste AFM-rapport. "Het is goed dat ze in dit rapport
feedback geven op hoe het accountantsberoep werkt aan kwaliteitsverbetering.
Ze spreken tegelijk verwachtingen uit naar de kantoren. Dat maakt het ook een
leidraad voor de sector, als het gaat om het borgen van kwaliteit." In het rapport
presenteert de AFM onder meer een stappenplan, aan de hand waarvan
kantoren hun kwaliteitsgerichtheid in beeld kunnen brengen.
De uitkomsten van het AFM-rapport zijn in lijn met de waarnemingen van de
NBA zelf, ten aanzien van de inspanningen van de kantoren rondom de
controlekwaliteit, stelt Van der Vegte. "Het toont aan dat die inspanningen en onze
veranderprogramma’s daadwerkelijk effect hebben."
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Timing
In het FD wordt gesteld dat de sector ongelukkig zou zijn met de timing van het
jongste AFM-rapport. De NBA-voorzitter nuanceert dat. "Wij zijn zeker niet
geïrriteerd over de verschijning van dit rapport. We hadden het alleen eerder
verwacht."

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

De toezichthouder hanteert bij de kwaliteitsverbetering van de sector een aantal
middellange termijn doelstellingen, legt Van der Vegte uit. "Die zijn gedeeld met
alle oob-accountantsorganisaties. Ze gaan over de inrichting van het bestuur, het
stelsel van kwaliteitsbeheersing, het intern toezicht, de relatie met de omgeving en
het netwerk waarbinnen kantoren opereren. Ook de cultuur wordt in dat
overzicht benoemd; de AFM wil kunnen vaststellen dat kantoren een
kwaliteitsgerichte cultuur hebben. Dit rapport gaat daar op in."

Unaniem blij
Uit de berichtgeving in het FD blijkt dat ook de big four "unaniem blij" zijn met de
uitkomsten van het AFM-onderzoek, maar het net als de NBA eerder hadden
verwacht. De AFM zegt in de krant dat het onderzoeksrapport, waaraan zo’n
1200 medewerkers en leidinggevenden van de big four hebben meegewerkt, niet
eerder klaar was.
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AFM, let op uw zaak
In de voorbije maanden ben ik met een aantal teams van
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accountants in gesprek geweest over een dossier waarvoor
zij verantwoordelijk waren. Elk van die dossiers was door
de AFM onderzocht en onvoldoende bevonden. Dat was
ook de reden dat mij werd gevraagd om een
oorzakenanalyse uit te voeren. De focus lag daarbij op
gedrags- en cultuuraspecten. 
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'Betere wetgeving nodig voor
kwaliteit accountant'
Wetgeving voor accountants is incidentgedreven en komt
onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en
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wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs. Eva
Eijkelenboom in haar proefschrift over
kwaliteitsbevorderende wetgeving voor
accountantsorganisaties. 
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'Auditkwaliteit verbetert wereldwijd'
Wereldwijd lijkt auditkwaliteit te verbeteren, maar om de
verbetering door te zetten is het belangrijk dat kantoren
blijven focussen op verbetermaatregelen. 
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NBA-voorzitter: 'Toezichtcyclus
AFM moet korter'
De AFM moet, in plaats van elke drie jaar, een jaarlijkse
rapportage uitbrengen over de kwaliteit van
controledossiers. Het toezicht op accountants moet
bovendien worden meegenomen in de plannen van de CTA.
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Dashboard Accountancy uitgebreid
met info over fraude
Het online Dashboard Accountancy, begin april door de
NBA geopend om inzicht te bieden in de
kwaliteitsverbetering door het beroep, heeft een update
gekregen. Het is uitgebreid met informatie over de rol van de
accountant bij fraude. 
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