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"In kringen van regelgever i er momenteel een dicuie gaande
of die houding vanuit een neutrale poitie kan worden
uitgeoefend, of dat de accountant op voorhand moet twijfelen aan
de voorgelegde informatie. In het eerte geval vraagt de
accountant de gecontroleerde om de informatie te onderouwen,
waarij hij uiteraard open taat voor informatie die wijt op
fouten. In het tweede geval ga je er in principe van uit dat het niet
zal kloppen."
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Mijn eerte ezwaar i inhoudelijk. Al accountant controleer je de
financiële verantwoording, maar feitelijk controleer je het werk van
menen. Van de etuurder, van de adminitrateur, van de
medewerker op de financiële adminitratie. Voor mij i het
ondenkaar dat je al accountant die menen met wantrouwen
tegemoet zou moeten treden. Het i denigrerend: verwachten dat
iemand een pruter i, niet eerlijk, of zijn rug niet recht kan houden
onder druk. Het zegt ook iet over jezelf: zoal de waard i, vertrouwt
hij zijn gaten.
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Zo la ik in een eerdere opinie van Pieter Jongtra over de
profeioneel-kritiche intelling. Die zinnen leven maar knagen in
mijn achterhoofd. n niet omdat ik er lij van werd, juit het
tegendeel. Ik maak me erntig zorgen.
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Maar wantrouwen werkt ook niet. Al ik met wantrouwen wordt
enaderd i mijn primaire reactie: "ekijk het maar". n ij klanten
zal de reactie niet ander zijn. Controle gaan langer duren, worden
minder effectief, de accountant wordt een rad voor ogen gedraaid, hij
wordt van het katje naar de muur getuurd, zijn werk wordt
onmogelijk gemaakt. Toezichthouder zouden al geen ander
moeten weten dat je al controleur een evenwichtkuntenaar moet
zijn om je doelen te ereiken. Profeioneel-kritich zijn en de relatie
werkaar houden, pa dan en je een goede
toezichthouder/controleur. Makkelijk? Nee. Lukt het altijd? Nee,
ook niet. Maar het i wel een lovenwaardig treven.
n nog elangrijker: er i ook geen directe aanleiding om klanten
met wantrouwen te enaderen. Kijk naar de rapporten van de
toezichthouder. Die gaan niet over klanten die fouten maken of
frauderen, maar over accountant die onvoldoende controleren, hun
vak niet vertaan of onvoldoende erieu nemen. ehalve in het
geval van incidenten weten toezichthouder ook helemaal niet en
kunnen ook niet weten of jaarrekeningen wel of niet etrouwaar
zijn. n gelukkig kunnen we incidenten nog teed incidenten
noemen, het i niet de norm.
n daarmee kom ik gelijk ij mijn tweede ezwaar. De
controlekwaliteit i een proleem van accountant, dat door
accountant moet worden opgelot. Het i aan de ector om een viie
te ontwikkelen op de rol van de accountant en het vak, niet aan de
toezichthouder. De toezichthouder houden toezicht.
In mijn jaren ij de AFM he ik me nog het meet veraad over hoe
inadequaat de ector heeft gereageerd op het toezicht. Het allemaal
heeft laten geeuren. Hoe gemakkelijk de ector het de AFM, dat
handjevol menen, heeft gemaakt. Door te ontkennen, te klagen,
verkeerde eelden te cheten, de lachtofferrol aan te nemen en
vooral te wijzen naar anderen die het allemaal heen gedaan. Hoe
ander had het kunnen zijn al het toezicht wa omarmd, een viie
wa ontwikkeld en uitgedragen, een poitieve enadering wa
gekozen.
"n die 53 maatregelen dan?" zal je denken. Die zijn op zich goed,
maar ze kunnen ook allemaal worden afgevinkt al 'gedaan', zonder
dat er ook maar iet veranderd in de praktijk. Wat mit i die
overkoepelende viie, een enadering die iedereen die werkzaam i
in de praktijk energie geeft en vertrouwen dat het goed gaat komen.
De viie die ook de uitenwereld ervan overtuigt dat accountant op
de goede weg zijn. n het i nog teed niet te laat!
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Afleidingmanoeuvre
Het zijn turulente tijden voor het
accountanteroep, want de toekomt i onzeker.
Het vertrouwen in het eroep i nog niet herteld
en de roep om maatregelen i groot. 
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Onenutte
veretermogelijkheden
Met interee he ik de reactie gelezen die de
Commiie Toekomt Accountancector heeft
ontvangen op haar openare conultatie. 
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Uniforme materialiteit!
Nog een keer materialiteit? Ik he er al vaker over
gechreven. Dit keer i de aanleiding een artikel
van va ijkelenoom op de weite van het MA.
Zij heeft onderzoek gedaan naar materialiteit in de
uitgereide controleverklaring ij
eurvennootchappen. Dat geeft intereante
nieuwe inzichten. 
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NA: kapitein of peelal?
"Veel meer dan ellen lazen voor de ühne telt
het tot op de dag van vandaag allemaal niet voor."
Dat zeggen Marco Moling en Guu Ham in een
artikel op Accountanc Vanmorgen. 
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Kwaliteitontkenner
Met toenemende verazing he ik de opinie 'ete
Wopke' en de achterliggende rief aan miniter
Hoektra van Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij
telt dat een weeffout in de accountanc een
gezond toekomtperpectief in de weg taat. 
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