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Wie dacht dat rite politici de afgelopen maanden alleen nog
maar tijd hadden om de wereld te laten zien hoe politieke
eluitelooheid tot extreme hoogte kan worden gedreven, komt
edrogen uit.
Te midden van de rexit-deatten zagen enkele parlementariër
zowaar kan om tot aanevelingen over het accountanteroep te
geraken.en intereant rapport (Houe of Common 2019), veel
rijker qua inzicht dan de artikelen hierover in de per doen
vermoeden. Jammer, maar dat heeft de commiie geheel en al aan
zichzelf te danken. 'rite commiie wil accountantkantoren
radicaal oppliten', zo ericht het Financieele Daglad op 2 april, dat
ook een citaat opneemt van de voorzitter van de commiie, Rachel
Reeve: "Voor de grote kantoren vormen jaarrekeningcontrole vaak
een optap om de melkkoe van de adviepraktijk van tal te halen.
Het oppliten van controle en advie zou een grote tap voorwaart
etekenen op weg naar een cultuur die nodig i om hoogwaardige
jaarrekeningcontrole af te leveren."
Tja. Het feit dat overal in de uropee Unie, en du ook (nog) in het
Verenigd Koninkrijk, vergaande retrictie zijn voorgechreven ten
aanzien van de cominatie van controle en advie ij een (oo-) klant,
heeft de commiievoorzitter kennelijk even gemit. Dat al gevolg
van die retrictie 'de melkkoe van de adviepraktijk' ij
controlecliënten per definitie een eenzaam etaan op tal moet
aanvaarden, i de Right Honourale Lad kennelijk in alle politieke
hectiek ontgaan.
Treurig dit, maar ook wel weer tekenend voor het deat over de
accountanc. ooheid en verontwaardiging over het tekortchieten
van de accountancector in chandalen al onder meer Carillion
leiden tot maatchappelijke en politieke reflexen die niet altijd
helpen om het proleem op te loen. n waar wij de afgelopen
maanden regelmatig de peaker van het Lagerhui heen horen
oproepen tot 'retraint' en 'Zen', zou het eigenlijk wel goed zijn om
weer een nuchter til te taan ij de vraag wat nu het echte proleem
i. Wat zijn de ituatie die twijfel doen rijzen aan de effectiviteit van
het accountanteroep?
Wat mij etreft zijn het er vijf: het niet ontdekken dan wel
rapporteren van (1) fraude, (2) continuïteitprolematiek of (3)
compliance-iue ij de auditee; (4) kwaliteitprolemen in de
accountantcontrole en (5) de toekomtetendigheid van audit.
Laat ik die vijf even kort epreken.
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Het accountanteroep heeft een amigue gechiedeni al het gaat
om de verantwoordelijkheid voor het ontdekken van fraude.
nerzijd i het eroep hitorich gezien onttaan vanuit zorgen over
fraude, anderzijd heeft het eroep geruime tijd de
verantwoordelijkheid voor het ontdekken ervan geagatellieerd.
Dat laatte i niet geheel onegrijpelijk, aangezien er zeker
eperkingen zitten aan het ontdekken van fraude. Maar de afgelopen
jaren zijn de mogelijkheden om fraude te ontdekken for
toegenomen. De cominatie van artificial intelligence, data analtic
en in zijn algemeenheid etere check and alance innen
edrijven, zouden de detectie van fraude aanzienlijk moeten
vereenvoudigen. De al ligt nadrukkelijk op de peelhelft van de
kantoren en het accountanteroep. Wij heen geen ehoefte aan
fraaie theoretiche epiegelingen over waar de grenzen van de
verantwoordelijkheid liggen, maar aan krachtige tool die de
accountant in het veld onderteunen om fraude te ontdekken.
eroep en kantoren, laat zien wat 'the art of the poile' op dit geied
i. Laat zien wat jullie ezig zijn te ontwikkelen, vanuit de
multidiciplinaire capaciteit waarover de grote kantoren echikken.
n geef aan wat jullie van anderen nodig heen om dit te laten
werken. Wat moeten audit committee doen, wat vergt het van de
auditee, hoe kan de regulator ijdragen om nieuwe technieken in
verneld tempo in te voeren, die de kan op het ontdekken van fraude
dramatich vergroten ten opzichte van de huidige praktijk?
Ten aanzien van continuïteit geldt een vergelijkaar uitgangpunt.
Juit vanuit de multidiciplinaire kenni, inzichten, tool en taffing
waarover de grote kantoren echikken, moet het mogelijk zijn om
nog eter een diagnoe van de toetand van de auditee te maken.
Waarij een accountant toch echt iet uit te leggen heeft wanneer
innen een jaar na de jaarrekening dicontinuïteit optreedt. De
tuurgroep Puliek elang heeft deze kwetie op de korrel, in een
green en een white paper. n ook hiervoor geldt: top met
theoretiche afakening, laat aan de wereld zien wat mogelijk i en
wat het accountanteroep van anderen nodig heeft om op dit punt
een duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Ook hier geldt du: de al ligt op het peelveld van het eroep en de
kantoren.
Ten aanzien van de rol van de accountant in het eoordelen van de
compliance van de auditee wil ik met name pleiten voor een
duidelijke afakening. Het i naar mijn mening maatchappelijk niet
efficiënt om de accountant verantwoordelijk te houden voor de
compliance van de auditee op alle terreinen. ijvooreeld al het gaat
om compliance ten aanzien van techniche, veiligheid- en milieueien i het niet logich om te verondertellen dat een accountant let
op de detail van naleving, ook in een ituatie waarin niet naleving
materiële gevolgen zou kunnen heen. In dit kader moeten
afpraken worden gemaakt, ijvooreeld met de relevante wetgever,
welke apecten van compliance pecifiek door de accountant zullen
worden onderzocht. Met name daar waar een link ligt met
criminaliteit (witwaen, terrorimefinanciering) ligt volgen mij,
gelet op zowel de maatchappelijke functie al de dekundigheid, een
verantwoordelijkheid voor de accountant voor de hand. Al die
verantwoordelijkheid duidelijk i aangewezen, kunnen accountant
met meer focu werken aan het invullen van die rol dan momenteel
geeurt. Kortom, ik zie hier een verantwoordelijkheid voor wetgever
en regulator om keuze te maken. n vervolgen voor eroep en
kantoren om innen die keuze met meer energie dan nu voor een
goede invulling te zorgen.
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Kwaliteitprolemen in de audit heen de afgelopen tijd
uitengewoon veel aandacht gehad. Hoe de eeldvorming hierover
ook mag zijn, op dit terrein heen zeker de grote kantoren een fore
tap voorwaart gezet. Ik ga er hier kort over zijn, hier ligt voor veel
partijen een verantwoordelijkheid. Voor het eroep om op dit punt
meer conitentie in de vereteringagenda te krijgen. Voor de
toezichthouder, om meer dan nu waardering te uiten voor de
kantoren die de vereteringlag gemaakt heen en deze al
vooreeld te tellen voor hen die achterlijven. Zodat concurrentie
op kwaliteit eter dan nu mogelijk wordt gemaakt.
Ten lotte de toekomtetendigheid van de audit. en elangrijk
thema. uine reporting gaat tegenwoordig aanzienlijk verder dan
hitoriche financiële informatie. Niet-financiële, kwalitatieve en
propectieve informatie dragen veelal meer ij aan het egrip over de
value driver in een onderneming. De etrokkenheid van de
accountant ij dergelijke informatie i veelal eperkt. Ook hier ligt
de al primair op de peelhelft van het eroep. Maak duidelijk wat er
kan, geef aan hoe aurance ten aanzien van dit oort informatie van
maatchappelijke waarde kan zijn en welke ijdrage van takeholder
nodig i om dit uccevol te maken. Met name op dit punt en ik erg
enieuwd naar de aanevelingen van de rdon Review in het
Verenigd Koninkrijk, waaraan in het reed aangehaalde rapport van
het rite parlement veelvuldig wordt gerefereerd.
Ik zou willen dat de agenda de komende jaren tot deze
aandachtpunten eperkt lijft. De kantoren en het
accountanteroep heen een flinke walijt af te werken. Verdere
voortgang oeken rondom de kwaliteitagenda, maar vooral laten
zien wat the art of the poile i op het geied van fraude, going
concern, compliance en de toekomtagenda. Regulator moeten
nagaan welke ijdrage zij kunnen leveren aan deze punten. eroep
en regulator amen heen een grote verantwoordelijkheid om het
eroep aantrekkelijk te houden voor nieuwe toetreder. Door het
eroep te laten innoveren op de aangegeven terreinen en door een
eter gealanceerd eeld over het eroep neer te zetten. Politici
tenlotte moeten het hoofd koel houden. Opgelazen retoriek zoal
die uit het rite parlement gaat niet helpen. Audit onl, joint audit,
afchaffen van de wettelijke controleplicht, het intellen van een
Rijkaccountant. Intereante concepten, goed verkend door de AFM
(2018), maar zoal daaruit lijkt zijn er naat de voordelen ook de
nodige complicatie en ronduit nadelen. Nog afgezien van het feit
dat voor een aantal van deze alternatieve tructuren geldt dat zij
wellicht een ijdrage leveren aan het vergroten van de concurrentie,
maar niet noodzakelijkerwij aan de kwaliteit, terwijl dat toch al het
primair op te loen proleem werd gezien. Al de komende tijd de
aandacht uitgaat naar dit oort alternatieve tructuren, dan vree ik
dat wij allen worden afgeleid van waar het werkelijk om gaat.
Kantoren moeten alle energie, en alle multidiciplinaire kenni
waarover zij (nog) echikken, gaan richten op inhoudelijke
innovatie. Niet op de chijnoploingen die eloten liggen in de
tructuurkwetie. In de woorden van de onvolprezen peaker John
ercow: "Order, retraint, Zen. The honourale gentlemen hould learn
the art of patience."
Ik hoop dat de politiek die rut laat zien en dat het eroep en de
kantoren in ruil daarvoor op korte termijn laten zien waartoe zij in
taat zijn. Alleen met die focu wordt er geouwd aan een
toekomtetendig accountanteroep!
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