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Governance NBA is niet vergeten
De Algemene Rekenkamer maakt zich, bij monde van Ellen van Schoten en Kees Vendrik, in een
interview met AccountancyNieuws zorgen over de governance van de NBA.
Als het aantal oob's groeit, zoals aanbevolen door de werkgroep Toekomst Accountantsberoep, vreest de Rekenkamer
gebrek aan bestuurlijke aandacht vanuit de NBA. Tegelijk worden in het rapport 'In het publiek belang' geen
maatregelen gepresenteerd voor aanpassing van de eigen governance van de NBA. Een gemiste kans, wat de
Rekenkamer betreft.
De NBA is de eigen governance zeker niet vergeten. Bij de totstandkoming van het rapport is natuurlijk ook daarover
gesproken. Maar er is gekozen voor een focus op maatregelen die betrekking hebben op de controlepraktijk, en dan met
name in het oob-segment. Daar zit immers de pijn, dat segment ligt onder vuur. Het toezicht op
accountantsorganisaties die oob's mogen controleren ligt bij de AFM. Als de de nitie van oob's wordt verbreed zal dus
vooral de toezichthoudende taak van de AFM groeien, niet zozeer die van de NBA.
De NBA bestaat o

cieel sinds 1 januari 2013. In de aanloop naar de fusie tussen NIVRA en NOvAA is de governance van

de nieuwe fusieorganisatie tegen het licht gehouden. Leden en politiek hebben ingestemd met de gemaakte keuzes ten
aanzien van die governance. Beweringen als zou de NBA alleen oog hebben voor de belangen van grote
accountantsorganisaties zijn niet terecht. Ons bestuur vormt een afspiegeling van het ledenbestand; slechts drie van
de dertien leden zijn werkzaam bij de big four.
Dat de NBA aan zelfre ectie moet doen staat buiten kijf, maar niet als gevolg van een beroepsbreed falen; eerder als een
verplichting die past bij elke zichzelf respecterende beroepsorganisatie. De evaluatie van het eigen governance-model
is gepland drie jaar na de formele fusiedatum, dat wil zeggen begin 2016. Nog een jaar te gaan dus. Tot dat moment
gaat de aandacht primair uit naar de verbetering van de kwaliteit en het herstel van vertrouwen in het
accountantsberoep.
Doen we genoeg? Vast niet, het kan altijd beter. Maar als er één beroepsorganisatie is die de afgelopen jaren het debat
over het beroep heeft geïnitieerd en gestimuleerd, dan is het wel de NBA. Dat blijkt uit deze publieke debatsite
Accountant.nl, uit de reeks maatschappelijke debatten, de serie publieke management letters, het Plan van Aanpak in
2010, de convenanten met de AFM en de Belastingdienst, de aangescherpte onafhankelijkheidsregels en toetsingen. En
ook uit het thans gepresenteerde sectorplan.
Achteraf kan worden geconstateerd dat die inspanningen te weinig vruchten hebben afgeworpen, gelet op de
voortdurende tekortkomingen bij de controles. Maar de vraag is of dat niet eerder bij de kantoren zelf ligt, in plaats van
het gevolg te zijn van een tekortschietende governance van de beroepsorganisatie.
De afgelopen twee jaar heeft de NBA ook haar inspanningen ten aanzien van de publieke sector verhoogd, met
zichtbare resultaten. Ja, met de fusie in 2013 is het oude Overlegorgaan Overheidsaccountants formeel opgegaan in de
Ledengroep Intern- en overheidsaccountants (LIO), maar ondertussen zijn er zes nieuwe sectorcommissies en
werkgroepen voor de overheid ontstaan. Die zijn zeer actief, wat niet alleen blijkt uit deelname aan overleg op diverse
niveaus, maar ook uit zaken als:

de publieke management letters voor gemeenten, zorg en onderwijs;
de schrijfwijzer controleprotocollen;
de handreiking over gevolgen voor de accountantscontrole van het uitbesteden van taken aan
uitvoeringsorganisaties bij decentrale overheden;
het accountantsplatform Zorg in control dat nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor verantwoording
en controle van WMO en jeugdzorg;
de werkgroep CoZiek die brandbrieven heeft gestuurd aan minister Schippers over de controle van
ziekenhuizen, gevolgd door audit alerts voor de eigen betrokken accountants.
We zitten dus niet stil, maar zijn als NBA ook niet ongevoelig voor het signaal van de Rekenkamer. Het is geagendeerd
voor het eerstvolgende overleg tussen AR en NBA op 24 november aanstaande.

Deze reactie is in iets andere vorm ook geplaatst op de website van AccountancyNieuws.
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Huub Wieleman (1955) was van januari 2013 tot juni 2015 voorzitter van de
NBA.
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Een schone lei voor 2022: terug naar de academische
bron
Hoe jn zou het zijn, als het accountantsberoep het nieuwe jaar eens met een
schone lei zou kunnen beginnen. 
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Kwartiermakers roepen openbaar accountants op tot
deelname onderzoek audit only-model
In opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector doet SEO
Economisch Onderzoek onderzoek naar de e ecten van een audit only-model
voor accountantsorganisaties.... 
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17 december 2021

Werkgroep presenteert 'bouwstenen' voor
kwaliteitsgerichte cultuur
De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur, die rapporteert aan de Stuurgroep
Publiek Belang, heeft een aantal 'bouwstenen' geïdenti ceerd die het
fundament vormen... 
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15 december 2021

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 

MAGAZINE

14 december 2021

Werkgroepen verankeren duurzame kwaliteitsverbetering
Zes werkgroepen moeten vanuit de ‘Veranderagenda Audit’ een impuls geven aan duurzame kwaliteitsverbetering van
de accountantscontrole. Inmiddels komen ze op stoom.... 
NIEUWS

09 december 2021

AFM 'overwegend positief' over intern
kwaliteitsonderzoek oob-kantoren
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is "overwegend positief" over het
inzicht dat het intern kwaliteitsonderzoek (IKO) bij oobaccountantsorganisaties geeft in... 
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29 november 2021

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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15 november 2021

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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10 november 2021

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... 
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Accountants gaan slechter presteren van straf en
boetes
Hoe kun je verwachten dat een beroep beter wordt als je fouten afstraft? Laat
liever door voorbeeldgedrag zien wat je met het goede kunt bereiken. 
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AFM: Rvc's bij accountantsorganisaties hebben
impact, maar invloed verschilt
De raden van commissarissen (rvc's) bij oob-accountantsorganisaties
hebben zeker impact, maar de mate van invloed verschilt. Dat komt mede
door "uitdagingen" in... 
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Cultuuromslag in accountancy, ongeacht de
structuur?
Kun je een echte cultuuromslag in de controlepraktijk bereiken, in een
structuur die verstorende elementen bevat? Een aantal knelpunten op een rij.
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NBA-werkgroep Continuïteit publiceert gids over
continuïteitsbeoordeling
De NBA-werkgroep Continuïteit heeft de Continuïteitsgids gepubliceerd,
bedoeld om accountants te ondersteunen bij de beoordeling van de
continuïteit van ondernemingen. 
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Leen Paape: 'Beroep moet multidisciplinair worden'
Het accountantsberoep moet veel meer multidisciplinair werken en oppassen
om niet overbodig te worden. Dat stelt hoogleraar corporate governance Leen
Paape, in een... 
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NBA wil kwaliteitsindicatoren gefaseerd invoeren
De NBA pleit ervoor om de nieuwe audit quality indicators (AQI's) gefaseerd in
te voeren en daarbij te starten met organisaties van openbaar belang (oob's).
Ook... 

