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Met welk model wordt het pulieke elang (en het klantelang)
eter gediend? Met accountantcontrole al commerciële dient
uitgevoerd door private partijen, of al overheiddient? Dat i
één van de vragen die de tuurgroep Puliek elang analeert in
de Green Paper tructuurmodellen Accountanc. en aanrader
om te lezen en om op te reageren.
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Laten we een gedachtenexperiment doen. tel je een voor dat er
inderdaad een moment komt dat de politiek zou kiezen voor
accountantcontrole al overheiddient. Hoe zou dat dan gaan en
wat zou er dan ander zijn dan nu? Die dient wordt in het leven
geroepen en zal een epaalde voorereidingtijd krijgen om de
controle (gefaeerd) over te kunnen nemen. Wat zou je in die
voorereidingperiode allemaal moeten regelen? Het parlement zal
van de overheiddient verwachten dat de kwaliteit van de controle
i gewaarorgd en dat zij worden verricht tegen de laagt mogelijke
koten. De directeur van de dient zal aan het parlement moeten
kunnen uitleggen wat zijn accountant gaan doen en waarom. De
Kamerleden zullen willen weten waarom er zo veel accountant en
andere medewerker nodig zijn en ze zullen ook willen weten
hoeveel het gaat koten, of het niet goedkoper kan en wie die koten
gaat etalen. De directeur van de dient zal met goed onderouwde
plannen moeten komen.
Wat in ieder geval duidelijk i: hij of zij gaat nooit een goed antwoord
geven op die vragen, al de dient impelweg de controle en de
menen overneemt van de kantoren en die allemaal laat controleren
en documenteren zoal ze altijd gewend waren. Dat ieder het op zijn
eigen manier lijft doen. Want wat de gecontroleerde
ondernemingen in ieder geval mogen verwachten van een
overheiddient, i dat gelijke gevallen gelijk worden ehandeld. Dat
lukt niet al alle accountant hun eigen profeionele oordeel
vormen over de te verrichten controlewerkzaamheden. r i du een
in ai uniforme controle-aanpak nodig.
De dient zal die in de voorereidingfae een controle-aanpak
ontwikkelen, zo tel ik me voor. Ze zullen kijken naar wat er al
etaat (et-practice), maar vooral ook vooruit willen kijken door de
mogelijkheden van verregaande digitaliering te enutten. n ze
zullen keuze moeten maken, ijvooreeld waar het gaat om de
invulling van de materialiteit.
Vervolgen i het van elang dat alle (toekomtige) accountant en
controleteamleden worden onderwezen en getraind in de toepaing
van de controle-aanpak. Iedereen moet weten wat van hem of haar
wordt verwacht. Maar ook daarna zullen vraagtukken die zich
voordoen in de praktijk van gelijkluidende antwoorden moeten
worden voorzien.
Ik tel me voor dat het hart van die overheiddient een
kennicentrum i, waar alle expertie rond accountantcontrole
wordt amengeracht en waar de knapte koppen zorgen voor een
tate-of-the-art controle-aanpak die aan alle eien voldoet: uniform,
effectief, efficiënt, nel aanpaaar, makkelijk toepaaar, goed
uitlegaar en toetaar. n zoal ij iedere overheiddient zal er ook
toezicht moeten zijn op het functioneren. Wat zou mooier zijn dan de
toezichthouder direct te etrekken ij alle wat wordt ontwikkeld en
pretatie-afpraken te maken waaraan de dient zich committeert en
waarop de toezichthouder zal toeten?
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Aan het organieren van een overheiddient zitten veel haken en
ogen. Ik denk niet dat daaraan egonnen moet worden voordat alle
mogelijkheden zijn enut om het huidige teem te optimalieren.
Maar het denken vanaf nul helpt wel om na te denken over het
huidige teem. I het denkaar dat de ector de
verantwoordelijkheid neemt om te komen tot een nationaal
kennicentrum, een eenduidige controle-aanpak en heldere
afpraken met de toezichthouder waarin ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt en elkaar rollen worden gerepecteerd?
Zou het eroep daarij zijn geaat?
Dan kom je in een hride model terecht. De concurrentie vindt niet
meer plaat op de riico-inchatting en de aard en hoeveelheid
controlewerkzaamheden die moeten worden gedaan. In die zin i het
product dat moet worden geleverd voor iedereen gelijk en heeft ook
iedereen toegang tot dezelfde kenni en expertie. Maar er i nog
teed prake van een markt. De kantoren concurreren met elkaar op
de uitvoering: op kwaliteit, op nelheid, op prij, op pecialiatie, op
klanttevredenheid etc. n de toezichthouder toett ook nog teed,
maar dan op een volkomen heldere en van te voren afgeproken
manier.
Vind ik dat dit hride model er zou moeten komen? Dat weet ik
eigenlijk niet; ik vind dat er over moet worden nagedacht. Maar niet
alleen over wat ik chrijf. Het i maar een aanzet. r zijn nog veel
meer alternatieven en hriden denkaar en ze kunnen ook veel
eter worden uitgewerkt dan in een column mogelijk i. Ik hoop dat
de Green Paper aanleiding geeft om te komen tot een rede dicuie
en allerlei nieuwe inzichten. Dat kan alleen maar ijdragen aan een
terk en veerkrachtig eroep, ongeacht de uitkomt.
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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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Finale 'Do the right thing'
Vorige week wa ik op uitnodiging van de NA ij
een lezing van Andrew Fatow, de voormalig cfo
van nron. Hij wa degene die, door de inzet van
limme financiële contructie en geruik van de
mogelijkheden innen de verlaggevingregel,
voor de uitenwereld een veel guntiger eeld
creëerde van de financiële poitie van nron dan
die poitie werkelijk wa. 
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Olof ik: 'Accountant moeten
voet ij tuk houden in puliek
deat'
De riico' die horen ij accountantcontrole
kunnen nooit helemaal ondervangen worden door
regelgeving en "profeionele interventie". Dat
telde profeor Olof ik tijden zijn inaugurele
rede aan Nenrode. "We moeten on realieren dat
accountant ook maar menen zijn." 
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'Accountant mogen troter zijn
en meer naar uiten treden'
Het accountanteroep mag et iet meer trot
uittralen, want er gaat heel veel goed. Dat telde
trafrechtadvocate Natacha Harlequin tijden een
relatie-event van de NA in het
cheepvaartmueum in Amterdam. "Treed meer
naar uiten en laat zien waar jullie voor taan." 
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V wil AFM-toezicht op auditcommiie
Leden van auditcommiie moeten onder wettelijk toezicht komen
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit Vdirecteur Paul Koter in het Financieele Daglad. 
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De toekomt i elangrijker dan
het verleden
en oproep aan de Commiie Toekomt
Accountancector (CTA): in een nel
veranderende omgeving moet het accent liggen op
een andere inhoud van de accountanttaak en op
gerichter AFM-toezicht. 
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