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"Maar hoe gaan jullie dat dan eoordelen?", vroeg ik aan de
medewerker van de Rechtank. "We ekijken of de edragen niet
te hoog zijn", antwoorde ze. Maar wanneer zijn edragen dan te
hoog?, wilde ik weten. "Nou gewoon, of het niet te veel i."
Dit geprek voerde ik, al financieel ewindvoerder van mijn
choonzu met een medewerker van de Rechtank. Mijn choonzu
ging verhuizen naar een nieuwe locatie van de zorgintelling waar ze
woont. n omdat je al ewindvoerder vooraf gemotiveerd chriftelijke
toetemming moet vragen aan de kantonrechter voor
eenmalige/ijzondere uitgave van meer dan € 1.500 had ik een
egroting voor de verhuizing ingediend waarin een aantal telpoten
tond. Met die egroting wa de rechtank niet akkoord gegaan. Ik
moet een op potniveau gedetailleerde egroting indienen, zodat zij
de hoogte van de koten in detail konden eoordelen.
Mijn choonzu i precie een maand ouder dan ik en ging op haar
dertiende, net al ik, iedere dag op de fiet van erkel naar
Rotterdam, naar de middelare chool. Alleen had zij de pech om op
weg naar chool aangereden te worden door een dronken
automoilit. Na drie maanden coma kwam ze weer ij, maar 'goed' i
het nooit meer gekomen. Ze i lichamelijk en geetelijk gehandicapt
geleven voor het leven. Toen haar vader mij twintig jaar geleden
vroeg of ik haar geldzaken voortaan wilde regelen, he ik daar zonder
aarzelen 'ja' tegen gezegd.
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Niet dat het ingewikkeld i, maar een verantwoordelijkheid i het
wel. Mijn choonzu heeft naat een Wajong-uitkering enig
vermogen vanuit een martengelduitkering. Hoe zorg ik dat ze niet
te kort komt? Niet alleen nu, maar tot het einde van haar leven? en
ik te roaal? Ze moet er verzorgd uitzien, kan heel erg genieten van
een vakantie in de zon en ze moet zeker geen erfeni nalaten. Zou ik
zuiniger moeten zijn? Ze leeft michien nog wel veertig jaar en de
eigen ijdragen worden alleen maar hoger, wie weet i al het geld
trak nodig om aizorg te regelen.
Op de vraag van de Rechtank of de edragen niet te hoog zijn, kan ik
geen zinnig antwoord geven. Het i maar net hoe je het ekijkt.
Niet dat ik de vraag niet gerechtvaardigd vind. Toezicht op hoe
ewindvoerder omgaan met de financiën van diegene die onder hun
ewind taan, i goed. Ze mogen niet frauderen of er een potje van
maken. Ik he niet te verergen en ik wil me ook graag
verantwoorden over de eliingen die ik naar eer en geweten voor
mijn choonzu neem. Maar wat i het eoordelingkader dat de
Rechtank hanteert? Wat i de norm en hoe wordt die
geïnterpreteerd? Wanneer voldoe ik wel en wanneer niet? He ik
daar zelf nog iet over te zeggen of te vinden? Relevante en
gerechtvaardigde vragen voor mij en een ieder die onder een vorm
van toezicht taat. Zeker al de conequentie van niet voldoen groot
kunnen zijn.
Relevante vragen zeker ook voor het accountanttoezicht. Wanneer
voldoe je niet aan de zorgplicht? I er een verand tuen
onvoldoende controle en zorgplicht? Wanneer i het aantal
onvoldoende controle te hoog? De AFM geeft antwoord op deze
vragen in de op 24 maart 2016 opgelegde oete aan de ig fourkantoren (en de eerder opgelegde zorgplichtoete). Y en PwC
geven in reactie op deze oete aan vraagteken te heen ij de
interpretatie van de AFM, Deloitte etudeert de oete en KPMG
geeft niet aan wat ze er van vindt. Duidelijk i in ieder geval dat de
kantoren zich niet zonder meer neerleggen ij de oete.
I dat te veroordelen of juit te prijzen? Ook hier geldt: het i maar net
hoe je ernaar kijkt. Zie je kantoren die hun verantwoordelijkheid
ontlopen en niet de conequentie willen dragen van hun falen of
zijn de kantoren een peelal van een autoriteit die haar macht
miruikt om niet rechtvaardige oete uit te delen?
Wat de intentie ook zijn en hoe je er ook tegen aan wilt kijken, het
moet wel opgelot worden wil de ector echt tappen maken. amen
met de ector in dialoog treden met de AFM zoal Y voortelt, lijkt
mij geen reële optie. en AFM die water ij de wijn gaat doen omdat
de ector dat graag wil, michien niet voor deze oete maar dan wel
voor een volgende keer? Dat gaat ten kote van de geloofwaardigheid
van de AFM en van de ector zelf en daar wordt niemand eter van.
r lijft du maar één oploing over: het inchakelen van een
onafhankelijke derde en dat etekent in dit geval de oete
voorleggen aan de rechter ter toeting. Dat kot veel tijd en veel geld
en de uitkomt i onzeker, maar dat i dan maar zo.

In deze erie vertelt Marianne van der Zijde, ex-toezichthouder ij de AFM,
hoe zij naar de accountanc kijkt, met al doel te helpen
jaarrekeningcontrole leuker en eter te maken.
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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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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