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Over de keten wordt veel gechreven in het interim rapport van de
CTA, waarij het met name gaat over het delen van de
verantwoordelijkheid voor de juite financiële verantwoording
van ondernemingen. Ik wil de ketendicuie graag enaderen
vanuit teemdenken en de zaak daardoor in een ander
perpectief plaaten.
Al je kijkt naar de keten, dan i de wettelijke controle van de
jaarrekening daarinnen momenteel de verindende factor.
edrijven zijn hiertoe verplicht, de accountant voert het uit en de
kwaliteitintantie houden toezicht. De wettelijke controle i al
het ware een ‘attractor’ in het gehele teem. Het houdt het in tand
en geeft energie aan met name accountantorganiatie en
toezichtintantie, aangezien die hiermee hun oterham verdienen.
De accountantorganiatie i op zichzelf ook weer een (u)teem,
ingeneteld in het grotere geheel van de keten. Naat de
jaarrekeningcontrole voert dat teem ook adviewerkzaamheden
uit die niet worden aangetrokken door de wettelijke
jaarrekeningcontrole.
De wettelijke controle al attractor verklaart de interactie tuen de
verchillende agenten of partijen in de keten, waarij de controle
telken het uitgangpunt vormt. Al deze interactie conitent zijn
(kort gezegd: dat iedereen hetzelfde voor ogen heeft) kunnen we
preken over een goed werkend teem. Momenteel i prake van
hoge inconitentie tuen met name toezichthouder en
accountantorganiatie, waardoor het teem hapert en niet goed
functioneert.
Al je kijkt naar de inhoud van de dicuie die gaande zijn – vaak
over de ovengenoemde inconitentie – vallen mij een paar zaken
op. Ten eerte lijkt het erop dat we het een zijn dat de wettelijke
controle elangrijk i en nog etaanrecht heeft in de huidige tijd.
Het interim rapport van de CTA contateert namelijk niet dat hier
een proleem mee i. Dit verklaart voor mij waarom de aandacht zich
met name richt op de accountant, de toezichthouder() en de
kwaliteit van de wettelijke controle. Voor andere partijen in de keten
i dit van minder elang, omdat zij hierop niet direct invloed kunnen
uitoefenen of dit niet de hoogte prioriteit heeft. We moeten
onthouden dat deze partijen ook weer temen zijn die niet alleen
zijn ingeneteld in het accountancteem, maar ook in andere
temen. Deze partijen zijn voor hun etaan niet afhankelijk van de
wettelijke controle: andere attractor zijn hier elangrijker. Voor de
accountant in de accountantorganiatie i dit ander; hier heeft de
wettelijke controle wel de meete aantrekkingkracht.
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Wat mij verder ook opvalt i de veel eproken rol van de
toezichthouder. Om deze rol in de keten eter te egrijpen moet we
kijken naar de ecologie van het eroep, mooi verwoord door Jan de
Roo in zijn opinietuk over “een hek rond de controlepoot”. Hier
wordt de gechiedeni van het eroep echreven. Wat opvalt i dat
in het egin de wettelijke controle nog niet etond en du helemaal
niet al attractor fungeerde voor het etaan van de accountant. De
aantrekkingkracht in de keten wa de financiële kenni en
veelzijdige dekundigheid van de accountant ten aanzien van een
pallet van zaken die relevant waren voor ondernemingen, naat de
jaarrekeningcontrole.
Pa later i de wettelijke controle ingevoerd, incluief
kwaliteittandaarden, wat daarna het etaanrecht van de
toezichthouder i geworden. Dit heeft het teem (of de keten) in
complexiteit laten toenemen. Deze nieuwe chakel of agent i
vervolgen door de jaren heen zodanig gegroeid, gevoed door
oekhoudchandalen, dat de wettelijke controle de oorpronkelijke
aantrekkingkracht langzaam heeft vervangen. Het etaat nog wel
een eetje in de adviewerkzaamheden van de
accountantorganiatie, alleen taat dit nu ook ter dicuie. Ik
egrijp daarom goed dat de accountantorganiatie dit niet echt wil
opgeven, omdat dit de kern van zijn oorpronkelijke etaan raakt,
maar ook die van het huidige verdienmodel.
De toezichthouder ontleent zijn etaanrecht aan toezicht houden
en heeft hiervoor controlemaatregelen (feedack mechanimen:
error control) nodig. In de loop der jaren zijn deze gegroeid en heen
elkaar verterkt, waardoor het teem nog voornamelijk naar
innen i gericht, getuige de vele kwaliteitdicuie. De oploing
wordt nu vooral gezocht in het toevoegen van nog meer feedack
mechanimen, om de kwaliteit te waarorgen. Ik zie deze trend ook
naar voren komen in ommige aanevelingen van de CTA.
ij veel focu op controlemaatregelen i verder de organiatiecultuur
elangrijk. Uit onderzoek lijkt dat er een correlatie etaat tuen
het aantal incidenten en het aantal controlemaatregelen. Zonder
controlemaatregen nemen incidenten toe, maar met de veel
controlemaatregelen zie je dit ook geeuren. en terke cultuur (die
vaak waarden gedreven i) kan zorgen voor een juite verhouding
aan controlemaatregelen.
Kijkend naar het grotere geheel lijkt het erop dat het hele teem
lijft etaan door de aantrekkingkracht van de wettelijke controle
en dat we langzaam tot de concluie komen dat het almaar
toevoegen van feedack mechanimen niet de oploing i, zolang de
wettelijke controle niet de enige attractor i van de
accountantorganiatie. Dit verklaart voor mij waarom geluiden
opgaan over “audit onl”-organiatie. Dit zal inderdaad voor
conitentie kunnen zorgen, omdat de wettelijke controle dan de
enige attractor i in de accountantorganiatie, wat het conitent
maakt met de ret van de keten. Maar zoal eerder gezegd zal dit ook
de kern van het accountantetaan aantaten en daarmee ook van
het huidige verdienmodel. Iet dat we zullen moeten accepteren, al
we vinden dat alle draait om de wettelijke controle en die voldoende
i ingericht om aan de verwachtingen van het maatchappelijk
verkeer te voldoen. Alleen dan kunnen we hier een evetigend
antwoord op geven, kijkend naar ijvooreeld de pulieke dicuie
over duurzaamheid en de rol die de accountantcontrole hierin
peelt. Het proleem zit derhalve ij de wettelijke controle en de
wijze waarop deze i ingericht.
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en andere weg die kan worden ewandeld om een duurzame
oploing te vinden, met repect voor de kern van het etaan van de
accountant, i om innovatie toe te paen op de accountantcontrole.
ijvooreeld door de wettelijke plicht af te chaffen, zodat een
nieuwe verindende factor kan worden gevonden in de keten. In het
egin i er michien chao, maar volgen mij i het teem terk
genoeg om hiermee om te gaan. Alleen een nieuwe verindende
factor zal het teem de nieuwe kracht geven die recht doet aan het
oorpronkelijk etaanrecht van het accountantvak, waarop we
allemaal zo trot zijn.
Aan wie de keuze wat te doen? I dat de CTA en kan en wil deze de
eliing nemen? Of durft die dat niet en i dat michien de reden
waarom de heilige huije lijven etaan? Mijn advie ij negatieve
eantwoording i: chaf de wettelijke verplichting af, om daarna
innovatie te tarten voor een duurzame toekomt van het
accountanteroep. n ij een poitief antwoord: ga voor een ‘audit
onl’-oploing.

Wat vindt u van deze opinie?
Reactie



 53

 6

pelregel deat

Deel dit artikel
   

Jeffre ekkerin
Jeffre ekkerin i vice preident corporate governance ij
eadrill in Londen. innen eadrill geruikt hij ocial
Phic en Artificial Intelligence om organiatoriche
vraagtukken in een nel veranderende omgeving op te
loen.



Lee alle van Jeffre ekkerin

GRLATRD
OPINI

18 novemer 2019

AFM iedt perpectief
'Oppliten die kantoren', telde FRC-voorzitter
imon Dingeman naar aanleiding van de
evindingen van de rite toezichthouder. Met het
oordeel dat 'de kwaliteitlag een impul nodig
heeft' reageerde AFM-etuurder vert
aanmerkelijk genuanceerder. 
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Arnold childer pleit voor ‘meer
rut’

De accountantector heeft tijd nodig om te
veranderen. Oud-IAA-voorzitter Arnold childer
pleit daarom voor meer rut. “Laten we niet
vergeten dat er duizenden controle goed gaan
ondank de chandalen.” 
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AFM ziet grote verchillen in
kwaliteitlag 'overige' ookantoren
De kwaliteitlag ij de 'next five'accountantorganiatie laat grote verchillen
zien. Dat lijkt uit een rapport van toezichthouder
Autoriteit Financiële Markten (AFM) over deze
'overige oo-accountantorganiatie'. 

 x3
NIUW

13 novemer 2019

Hoektra geeft CTA uittel
Miniter Hoektra (Financiën) verleent de
Commiie Toekomt Accountancector (CTA)
uittel tot 1 feruari 2020 voor het opleveren van
haar definitieve advie. 
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FD: 'Voorzitter FRC wil
accountant een leje leren'
imon Dingeman, voorzitter van de rite
toezichthouder Financial Reporting Council (FRC)
riep in een interview op tot oppliting van de
controle- en advietakken van de rite ig four.
Die tellingname doet niet alleen in het Verenigd
Koninkrijk de wenkrauwen fronen. 
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