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Food for thought
Minister Wopke Hoekstra van Financiën installeert een Commissie
Toekomst Accountancysector. Het doel is misstanden in de sector te
voorkomen. Accountants doen in de regel goed werk, maar te vaak gaat
het mis. Er bestaat redelijke consensus over de diepere oorzaak daarvan:
de drang tot commercieel gewin wint het te vaak van het publieke belang
van de controle.
De commissie houdt expliciet de mogelijkheid open van ingrepen in de structuur
en verdienmodellen van accountantsorganisaties. Sommige alternatieve modellen
zijn ingrijpend en liggen internationaal moeilijk. In de zoektocht naar oplossingen
blijft echter één maatregel onbesproken, terwijl die op eenvoudige wijze de
‘perverse’ commerciële prikkel goeddeels kan mitigeren, zonder meteen het hele
bestel overhoop te gooien: maximering van het partnerinkomen.
Een zeer vooraanstaande beroepsvertegenwoordiger verzuchtte ooit dat het
vertrouwen in de accountancy omgekeerd evenredig is aan de ontwikkeling van
de partnersalarissen. De partnersalarissen zijn in de afgelopen vijfentwintig jaar
verdriedubbeld.
Maximering hiervan zou ‘the best of both worlds’ behouden. De efficiënte manier
van werken blijft bestaan, want controles worden verricht door concurrerende
accountantskantoren. Maar de kwaliteitsbedreigende prikkel die uitgaat van de
optie het partnerinkomen steeds weer verder te verhogen, wordt weggenomen.
Meeropbrengsten boven het inkomensplafond kunnen dan ten goede komen aan
de firma - bijvoorbeeld voor interne scholing, investeringen in nieuwe technieken,
of als buffer voor slechte jaren - met als maatschappelijke bonus effectievere
controles.
Wat is een redelijk bedrag? Het beantwoorden van die vraag is een nuttige
oefening, ook voor accountants. Want de professie voert weliswaar een soms
complexe taak uit, maar doet dat in een beschermde, bijna oligopolistische markt,
die ontoegankelijk is voor niet-accountants en met gedwongen winkelnering door
de wettelijke controleplicht. Veel belangrijker dan de absolute hoogte van het
maximuminkomen is echter dat de perverse inkomensprikkel die de scherpte,
kwaliteit en innovatie kan belemmeren, aan banden wordt gelegd.
Een inkomensplafond is eenvoudig te realiseren. Dat kan met wetgeving, maar
ook via zelfregulering. Een enkel kantoor werkt al op die wijze. Als de sector
werkelijk het publieke belang boven de commercie wil stellen en serieus wil
streven naar fundamenteel herstel van vertrouwen, zou dat haalbaar moeten zijn.
Al is het maar ter voorkoming van nog steviger ingrijpen door anderen.

OPINIE

16 augustus 2019

Inspirerende
integriteitsverhalen
OPINIE

07 augustus 2019

Privacy: de Belastingdienst als
nieuwe Facebook?
OPINIE

02 augustus 2019

Uitkeringstoets BV: de ex is de
klos
MEER OPINIES

Vacatures
Zoek vacatures

Powered by





PGGM zoekt een
(junior)
Kwantitatief
Analist Manager
Selectie in Zeist
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Quantitative
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Luxembourg



De Heus Animal
Nutrition BV zoekt
een Global
Business
Development
Analyst in Ede



Rijksoverheid zoekt
een Senior
beleidsmedewerk
er treasury in Den
Haag
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Deel dit artikel
   

Jules Muis en Tom Nierop
Jules Muis was vice-president van de Wereldbank en chief
internal auditor van de Europese Commissie. Tom Nierop is
schrijver, journalist en oud-hoofdredacteur van Accountant en
Accountant.nl.
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Onderzoek 'Accountancy Werk 2019'
De redactie van Accountant houdt ook deze zomer haar
jaarlijkse onderzoek naar ambities, arbeidsvoorwaarden en
werktevredenheid van accountants. 
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'Als je zegt dat het beter moet, moet
je wel zeggen wát beter moet' (FD)
Ad van Gils, sinds een jaar topman van PwC, ziet 'een
discrepantie' tussen hoe accountants tegenwoordig hun werk
doen en hoe de buitenwacht daarover denkt. 'Als je zegt dat
het beter moet, moet je wel zeggen wát beter moet.' 

x0
OPINIE

26 juli 2019

Een duidelijke opdracht
Medio juli is op het Dashboard Accountancy informatie
opgenomen over de uitgebreide controleverklaring. Het laat
zien dat accountants iets hebben gedaan met de input van
stakeholders zoals Eumedion en de VEB. 
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Stuurgroep Publiek Belang zet
publicaties op een rij
De Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) heeft een overzicht
gemaakt van eerder uitgebrachte publicaties. 
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Dashboard Accountancy uitgebreid
met key audit matters
Het Dashboard Accountancy van de NBA, gericht op het



zichtbaar maken van prestaties van accountantskantoren, is
uitgebreid met informatie over key audit matters. Ook is een
interview toegevoegd met de Auditdienst Rijk, als derde
deel van een serie interviews met toezichthouders. 
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