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De accountant van de twintigste eeuw kan 
welhaast worden beschouwd als een ‘uomo 
universale’. Gelet op de hoeveelheid wet- en 
regelgeving waar deze mee wordt geconfron-
teerd, kan worden gesteld dat het een zeer 
veelzijdig mens is. Of het nu gaat om IFRS 19, 
32, 39 of andere exotische regelgeving, hij 
houdt zich ogenschijnlijk staande. Om nog 
maar niet te spreken over zijn superieure kwa-
liteiten om jaarrekeningen met olie- en gas-
reserves, actuarieel berekende voorzieningen 
en andersoortige complexe waarderingsvraag-
stukken te controleren. En dan gaat de accoun-
tant vanaf 2007 ook nog expliciet verklaren dat 
de jaarrekening niet alleen vrij is van materiële 
fouten, maar ook van fraude, aldus de door de 
International Federation of Accountants ver-
nieuwde standaardbewoording van de accoun-
tantsverklaring.

’Ongerechtvaardigde 
verwachtingen’
Wij zijn van mening dat dit een verkeerde ont-
wikkeling is. De accountant heeft zich de afge-
lopen decennia te veel laten opzadelen met 
werkzaamheden waar hij zelf onvoldoende toe 
is geëquipeerd. Op basis van zijn ongedeelde 
verantwoordelijkheid bij de jaarrekeningcon-
trole moet de accountant echter naar de bui-
tenwereld blijven ‘beweren’ dat hij dit kan.
Het NIVRA heeft hieraan ook haar steentje bij-
gedragen door te blijven propageren dat er 
sprake is van een verwachtingskloof, vooral als 
gevolg van ongerechtvaardigde verwachtingen 
van het maatschappelijk verkeer. In onze 
optiek doet het NIVRA er beter aan in de toe-
komst haar visie op de verantwoordelijkheid 
van de accountant bij de jaarrekeningcontrole 
te herzien en te baseren op de volgende uit-
gangspunten:

•  Ongerechtvaardigde verwachtingen van het 
maatschappelijk verkeer bestaan in beginsel 
niet.

•  Ongedeelde verantwoordelijkheid van de 
accountant hoeft niet langer te bestaan.

Limperg
Een van de eerste Nederlandse theoretische 
grondslagen bij de verwachtingskloof is te vin-
den in de leer van het gewekte vertrouwen van 
Limperg. Hij stelde dat de kern van de accoun-
tantsfunctie niet (primair) ligt bij het dienen 
van de directe opdrachtgever, maar bij het 
bevredigen van de behoefte van een breder 
publiek, het maatschappelijk verkeer. 
Voor deze primaire functie stelde Limperg dat 
het van wezenlijk belang is dat de samenleving 
het vertrouwen in de accountant heeft en 
houdt. Om dit vertrouwen niet te beschamen 
dienen accountants de wensen van het publiek 
altijd serieus te nemen. Daarbij past een hou-
ding van de accountant die er in beginsel van 
uitgaat dat het maatschappelijk verkeer geen 
ongerechtvaardigde verwachtingen heeft.
Maar kan de accountant van vandaag dat ▼
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wel waarmaken? Arnold Schilder (‘de Accoun-
tant’, juni 2005) merkt in dit verband op dat de 
accountant in de nabije toekomst zal aangeven 
dat hij op sommige onderwerpen meer vragen 
dan antwoorden heeft. Jules Muis (‘de Accoun-
tant’, april 2005) gaat nog verder en stelt voor 
om vaker te zeggen: ‘ik weet het niet’.

Presentatie en beoordeling
Vandaag de dag ziet de accountant zich tijdens 
de jaarrekeningcontrole geconfronteerd met 
grofweg twee vraagstukken: een presentatie-
vraagstuk en een beoordelings- en waardering-
vraagstuk.
Het is evident dat het presentatievraagstuk bij 
uitstek valt onder de verantwoordelijkheid van 
de accountant. Hij is immers als geen ander in 
staat om te bepalen of de jaarrekeningpresen-
tatie voldoet aan de regels van de externe ver-
slaggeving.
Het beoordelings- en waarderingsvraagstuk 
betreft bijvoorbeeld de vraag of bedrijfsproces-
sen en de hieraan gerelateerde IT-systemen 
betrouwbaar zijn, of er geen sprake is geweest 
van fraude en of er wordt voldaan aan alle rele-
vante wet- en regelgeving (compliance). 
Maar ook de waardering van bijvoorbeeld 
complexe financiële instrumenten, olie- en gas-
reserves in de jaarrekening van energie maat-
schappijen, bedrijfsmiddelen, de fiscale positie 
en de actuariële waardering van verzekerings-
contracten.

Specifieke expertise
De kernexpertise van de accountant ten aan-
zien van bovenstaande vraagstukken ligt in 
belangrijke mate op bedrijfseconomisch ter-
rein. Echter, naarmate de complexiteit van 
deze vraagstukken toeneemt zal er een groter 
beroep worden gedaan op specifieke subjectmat-
ter expertise. Het beoordelings- en waarderings-
vraagstuk bevat meer en meer expertise-eisen 
waaraan de accountant niet, of slechts ten dele, 
kan voldoen. De behandeling van deze vraag-
stukken kunnen voor de accountant worden 
gezien als onverantwoord. De vragen op zich-
zelf zijn dat echter niet, wel de huidige situatie 
van ongedeelde verantwoordelijkheid.

Dubbel werk
In de huidige situatie is de accountant onge-
deeld verantwoordelijk voor zijn verklaring bij 
de jaarrekening. Daarbij steunt hij veelal op 
verschillende andere specialisten, die kunnen 
worden gezien als assurance providers voor de 
accountant. De accountant mag voor de jaar-
rekeningcontrole gebruikmaken van de werk-

zaamheden van specialisten conform Richtlijn 
620 (editie 2005). Om de verantwoordelijkheid 
te kunnen dragen beoordeelt de accountant in 
dit kader de kwaliteit van de assurance provider 
en van diens werkzaamheden. In beginsel ont-
staan daarmee doublures in werkzaamheden, 
aangezien de assurance providers veelal 
beschikken over eigen systemen om de 
kwaliteit te borgen. Bovendien kan men zich 
afvragen of de accountant deze verant woor-
delijk heid wel kan nemen, gezien de veelal 
complexe beoordelings- en waarderingsvraag-
stukken waar het om gaat.

Beperking risico
In onze optiek is de tijd rijp om samen te gaan 
werken met assurance providers en verant-
woordelijkheden met hen te delen. Op deze 
wijze beperkt de accountant zijn opdracht-
risico’s. Immers, de meest capabele assurance 
provider worden ingezet in de jaarrekening-
controle, zodat de kwaliteit van de audit wordt 
verhoogd. Het delen van de verantwoordelijk-
heid leidt er daarnaast toe dat doublures in 
werkzaamheden kunnen worden voorkomen 
en aldus kostenbesparingen worden gereali-
seerd. Dit is een win-win-situatie: Het maat-
schappelijk verkeer krijgt een hogere kwaliteit 
jaarrekeningcontrole en de accountant beperkt 
zijn opdrachtrisico.

Drie modellen
Samenwerken met deskundigen is bij assu-
rance engagements al wat langer in opmars. 
Internationaal onderzoek laat zien dat bij assu-
rance-opdrachten meer dan zestig verschillen-
de typen van specialisten geïdentificeerd 
kunnen worden. Het NIVRA heeft een ontwerp-
richtlijn (3010) voorbereid met drie modellen 
voor samenwerking met specialisten bij niet-
financiële assurance-opdrachten.
In het eerste model wordt de opdracht uitgevoerd 
door de accountant, met inbreng van materiedes-
kundigen voor bepaalde, begrensde onderdelen 
van de werkzaamheden. De accountant blijft vol-
ledig en ongedeeld verantwoordelijk.
Het tweede model gaat uit van samenwerking 
in een multidisciplinair team onder gezamen-
lijke verantwoordelijkheid. Dit impliceert in 
juridische zin hoofdelijke aansprakelijkheid 
voor de betrokkenen.
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Bij het derde en laatste model, dat strikt geno-
men niet als samenwerking met materie-
deskundigen wordt gezien, worden gescheiden 
opdrachten verstrekt aan de accountant en de 
materiedeskundige(n), die in beginsel geheel 
los van elkaar staan.

Gedeelde verantwoordelijkheid
In lijn met ons betoog over de functionele ver-
antwoordelijkheidsverdeling, gaat onze voor-
keur uit naar het derde model. Er is dan een 
eenduidige verdeling van verantwoordelijk-
heden tussen de diverse assurance providers, 
die moet worden vastgelegd in een schriftelijke 
opdrachtbevestiging tussen de opdrachtgever 
en elke individuele assurance provider. 
Op deze wijze dragen de assurance providers 
individuele juridische en vaktechnische ver-
antwoordelijkheid en volgt de aansprakelijk-
heid de opdrachtbevestiging.
De invulling van deze ‘samenwerking’ kan 
echter alleen slagen als hiertoe ook de juiste 
omstandigheden bestaan. Hier is naar onze 
mening een belangrijke rol weggelegd voor de 
accountant.

’Lead manager’
In de hiervoor beschreven nieuwe opzet van de 
jaarrekeningcontrole wordt assurance ver-
schaft door verschillende assurance providers 
die ieder hun eigen verantwoordelijkheid dra-
gen. In de uitwerking hiervan zijn twee aspec-
ten van belang.
Ten eerste moet de jaarrekeningcontrole in 
opzet en uitvoering toereikend zijn om een vol-
ledige audit coverage te garanderen. Een assurance 
matrix maakt inzichtelijk of alle relevante aspec-
ten van de jaarrekening worden gecontroleerd.
Ten tweede vervult de accountant een coördi-
nerende rol als lead manager, zodat wordt voor-
komen dat het maatschappelijk verkeer wordt 
opgezadeld met een veelheid van onsamen-
hangende verklaringen.

Assurance matrix
De accountant is verantwoordelijk voor een 
toereikende audit coverage. In een vooronder-
zoek moet hij een assurance matrix opstellen 
waarbij op basis van de aard van jaarrekening-
posten en de complexiteit van het controle-
object wordt bepaald welke expertise nodig is. 
Daarbij zijn de getrouwheidsaspecten in 
belangrijke mate leidend. Op basis van het 
vooronderzoek moeten aanvullende opdrach-
ten worden verstrekt aan benodigde assurance 
providers. Ter illustratie is een assurance 
matrix toegepast voor een willekeurig aantal 

posten uit de jaarrekening van een onder-
neming (zie kader).
In zijn rol als lead manager vervult de accoun-
tant in drie fasen van de jaarrekeningcontrole 
een toezichthoudende rol.
1.  Voorafgaand aan de audit dient de accoun-

tant toe te zien dat tussen de opdrachtgever 
en de verschillende assurance providers dus-
danige opdrachten worden geformuleerd dat 
er op voorhand geen posten en/of getrouw-
heidsaspecten onderbelicht blijven.

2.  Tijdens de audit onderhoudt de accountant 
contacten met de verschillende assurance 
providers om toe te zien dat er inderdaad 
geen blinde vlekken in de audit zijn. Indien 
noodzakelijk kan hij bijsturen door aanvul-
lende assurance providers in te laten schake-
len of opdracht aan te passen.

3.  Na afronding van de audit verzamelt de 
accountant alle uitkomsten om vast te stellen 
dat per saldo bij alle getrouwheidsaspecten vol-
doende zekerheid is verkregen: de finale toet-
sing van de eerdergenoemde audit coverage.

Audit coverage
In de toekomst geeft de accountant geen ver-
klaring meer over de getrouwheid van de jaar-
rekening, maar een verklaring bij de audit 
coverage. Hierbij doet hij uit hoofde van zijn 
functie als lead manager een uitspraak over het 
feit dat alle getrouwheidsaspecten in de jaar-
rekening zijn onderzocht. Daarnaast rappor-
teert en verklaart elke assurance provider, dus 

ook de accountant, zelfstandig over zijn eigen 
werkzaamheden.
Al deze individuele rapportages worden vervol-
gens openbaar gemaakt in de te publiceren 
jaarrekening. Het totaal van de verklaringen 
van de assurance providers, plus het assurance-
rapport van de lead manager, moet als geheel 
een beeld geven van de kwaliteit van de jaarre-
kening. Dit is een fundamentele breuk met de 
rol van de accountant tot op heden. In de prak-
tijk zien we overigens al een tendens in deze 
richting. Zo wil het Actuarieel Genootschap in 
de toekomst haar actuariële verklaringen stan-
daard openbaar gaan maken.

Rol opdrachtgever
De wet (BW 2: 393) schrijft voor dat de rechts-
persoon opdracht tot onderzoek van de jaar-
rekening verleent aan een registeraccountant 
of Accountant-Administratieconsulent met 
vereiste kwalificaties. Naar onze mening kan 
in de voorgestelde opzet van assurance provi-
ding dit wettelijke kader in zijn huidige vorm 
niet blijven bestaan. Momenteel verleent de 
rechtspersoon de opdracht aan één accountant. 
In de toekomst dient deze opdracht te worden 
verstrekt aan een team van assurance providers 
onder leiding van een accountant. Deze accoun-
tant - de lead manager in de toekomstige audit 
- moet zorgen dat er op basis van zijn assu-
rance matrix opdrachtbevestigingen tot stand 
komen die naadloos op elkaar aansluiten, maar 
het verstrekken van die individuele opdrachten 
blijft gelegen bij de opdrachtgever. De opdracht-
gever kan dus zelf bepalen of er al dan niet assu-
rance providers worden ingeschakeld van 
hetzelfde kantoor als dat van de lead manager.

Beperkingen onderkennen
Met een dergelijke vernieuwde jaarrekening-
controle en aangepaste rol van de accountant is 
de door Jules Muis (‘de Accountant’, april 2005) 
voorgestelde ‘rehabilitatie van de oordeelshou-
ding’ niet nodig. Ook geloven wij niet dat er 
sprake zal zijn van een ontredderde accoun-
tant, zoals gesuggereerd door Kor Mollema (‘de 
Accountant’, februari 2005). Daar waar Dassen 
en Mollema zich in 2020 begeven op de Grote 
Boulevard van Mars, blijven wij graag down to 
earth en hopen we met het voorgaande een 
reële oplossing te hebben gepresenteerd.
Het wordt tijd dat accountants hun beperkin-
gen leren onderkennen en verantwoordelijk-
heden gaan delen. Wie weet ziet de wereld er in 
2020 voor de zelfbewuste accountant dan wat 
beter uit en is de maatschappij tevredener over 
zijn functioneren. ■
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