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Een kwart 
van de ere-
divisieclubs 
en tweederde 
van de eerste 
divisieclubs 
heeft meer 
schulden 
dan bezittin-
gen. Het ont-

breken van eigen vermogen maakt 
deze clubs fi nancieel kwetsbaar; 
dit is bedreigend voor het voort-
bestaan. Veel clubs in het betaald 
voetbal moeten daarom hun 
fi nanciële strategie herzien.

Dat schrijft de NBA in de open brief 
Clubs zonder weerstand aan de KNVB, 
over de fi nanciële situatie bij betaald-
voetbalorganisaties. De voetbalbond 
wordt aanbevolen bij de verstrekking 
van licenties hogere eisen te stellen 
aan het eigen vermogen van clubs. 
In de eredivisie noteerden ADO 
Den Haag, Excelsior, FC Twente, 

FC Utrecht en Roda JC een negatief 
eigen vermogen over het seizoen 
2017-2018, blijkt uit de publicatie. 
De eerste drie genoemde clubs sloten 
dat seizoen af met een negatief netto 
resultaat.

Een promotie of degradatie, wel of 
geen Europees voetbal spelen en de 
mogelijkheid of onmogelijkheid om 
spelers te kopen of verkopen heeft 
grote sportieve en fi nanciële eff ecten. 
Veel clubs ontbreekt het aan eigen 
vermogen om fi nanciële weerstand 
te bieden. Deze grote fi nanciële 
kwetsbaarheid brengt verschillende 
risico’s met zich mee, zoals het 
 schuiven met geldstromen, het in 
zee gaan met onbekende fi nanciers 
en in het uiterste geval faillissement.

Bij supporters, die met hart en ziel 
verbonden zijn aan hun club, ontstaat 
hierdoor onrust. Bij de betrokken 
gemeente, vaak eigenaar van het 
 stadion of de grond en via leningen 

al nauw betrokken bij de club, ontstaat 
grote druk om de club te ondersteunen 
of in het ergste geval te redden.

Sturen op positief resultaat
De NBA onderschrijft de maatschap-
pelijke relevantie van betaaldvoet-
balclubs, maar het is cruciaal dat zij 
opereren vanuit een fi nancieel 
gezonde basisopstelling. Clubs en 
KNVB doen er goed aan om fi nancieel 
niet alleen te sturen op de beschik-
baarheid van geld voor het lopend 
seizoen, maar ook op een structureel 
positief resultaat in de toekomst. 
Dat is in het belang van de fi nanciële 
stabiliteit van de individuele clubs 
en daarmee ook van de sector.

Een en ander vereist, naast een 
andere fi nanciële strategie, bij veel 
clubs vooral fi nanciële deskundig-
heid bij leiding en toezichthoudende 
organen. De NBA roept leden, die als 
externe accountant controles uitvoeren 
bij de clubs, op om hieraan bij te dragen.

De Accountantsdag 2019, die 
wordt gehouden op 20 november 
aanstaande, vindt dit jaar plaats 
in de Van Nelle Fabriek in 
 Rotterdam. Daarmee wordt 
na jaren de vaste locatie van de 
Amsterdamse RAI verlaten.

Risicobeheersing is een belangrijk 
thema tijdens de komende Accoun-
tantsdag. Organisaties worden nog 
altijd verrast door de onverwachte 
opkomst van nieuwe concurrenten, 

disruptieve technologie of een 
 economische crisis. Dat blijft niet 
zonder gevolgen: de bestaansduur 
van beursgenoteerde bedrijven is 
gehalveerd en bestuurders staan 
steeds vaker onder druk. Juist 
in  tijden van onzekerheid is het 
belangrijk kritisch te blijven op 
 cijfers en interpretaties van de 
 werkelijkheid.

Sprekers zijn onder meer econoom 
en BNR-beurscommentator Kees de 

Kort, advocaat Axel Arnbak en hoog-
leraar fi nancial accounting Martin 
Hoogendoorn. Dagvoorzitter is 
opnieuw Rens de Jong.

Zowel NBA-leden als andere 
 belangstellenden kunnen zich tot 
2 september 2019 aanmelden met 
vroegboek korting. Meer informatie 
is te vinden via de speciale website
www.accountantsdag.nl. Daarop 
is ook een impressie van de Accoun-
tantsdag 2018 terug te  kijken.

Open brief aan KNVB: veel voetbalclubs 
 fi nancieel kwetsbaar

Accountantsdag dit jaar in Rotterdam

Mei 2019

Clubs zonder 
weerstand
Open brief over financiële stabiliteit
betaaldvoetbalorganisaties 
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De Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) wil dat accountantsorgani-
saties doorgaan op de ingeslagen 
weg van verandering van houding, 
gedrag en cultuur. De NBA is blij 
met de conclusies uit het rapport 
van de toezichthouder over 
 controleteams.

Kwaliteitsgerichtheid heeft veel 
 aandacht binnen de controleteams 
van de grote kantoren, concludeert 
de AFM. Er zijn goede stappen gezet 
op het gebied van houding, gedrag 
en cultuur. De verschillen tussen de 
vier grote accountantsorganisaties 
zijn klein.

De AFM zet in het rapport ruim 
 twintig factoren op een rij die 
 kunnen bijdragen aan het kwaliteits-
gericht werken door controleteams. 
Tien factoren blijken daarbij vooral 
belangrijk, zoals voorbeeldgedrag 
van leidinggevenden, het elkaar 
onderling kritisch aanspreken, 
tijd voor refl ectie en portfolio-
management. 

Reactie NBA
Volgens NBA-voorzitter Marco van 
der Vegte is het een goede zaak dat 
de AFM in het rapport feedback geeft 
op hoe het accountantsberoep werkt 
aan kwaliteitsverbetering. “Ze spreken 
tegelijk verwachtingen uit naar de 

kantoren. Dat maakt het ook een lei-
draad voor de sector, als het gaat om 
het borgen van kwaliteit.” 

De uitkomsten van het AFM-rapport 
zijn in lijn met de waarnemingen 
van de NBA zelf ten aanzien van de 
inspanningen van de kantoren 
rondom de controlekwaliteit, stelt 
Van der Vegte. “Het toont aan dat die 
inspanningen en onze veranderpro-
gramma’s daadwerkelijk eff ect hebben.”

Het rapport van de AFM ‘De bijdrage 
van houding, gedrag en cultuur aan 
de kwaliteitsgerichtheid van het 
c  ontrole team’ is beschikbaar via 
afm.nl. 
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De NBA heeft begin april het 
‘Dashboard Accountancy’ online 
gezet. Het laat zien hoe de sector 
werkt aan verbetering van haar 
kwaliteit en maakt prestaties van 
accountantskantoren publiekelijk 
zichtbaar. 

Het Dashboard Accountancy is in 
eerste instantie opgezet samen met 
de accountantsorganisaties met een 
oob-vergunning. Uiteindelijk moet 
het ook gegevens gaan bevatten van 
mkb-, intern en overheidsaccountants 
en accountants in business. 
 Bedoeling is om steeds nieuwe 
 content toe te voegen, benadrukt 

NBA-voorzitter Marco van der Vegte. 
“Dit moet een dashboard van ons 
allemaal worden.”

Het dashboard biedt onder meer 
informatie over uitkomsten van 
interne inspecties, de rol van 
toezicht houders en het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing van 
accountantsorganisaties. Verder 
zijn alle transparantieverslagen van 
de oob-kantoren over de afgelopen 
vijf jaar te vinden op het dashboard. 
Medio mei is nieuwe informatie 
 toegevoegd over de rol van de 
accountant bij fraude, inclusief 
het ‘fraudeprotocol’ dat in december 

2018 is gepubliceerd door de 
Stuurgroep Publiek Belang. 

Daarnaast komen maatschappelijk 
belanghebbenden aan het woord. 
Zo bevat het dashboard interviews 
met vertegenwoordigers van de 
Inspectie van het Onderwijs, de 
Autoriteit Woningcorporaties en de 
FIOD. Het Dashboard Accountancy 
is bereikbaar via nba.nl/dashboard. 

Dashboard Accountancy maakt prestaties 
accountants zichtbaar

NBA verheugd met AFM-rapport over 
 houding en gedrag controleteams
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Het accountantsberoep kenmerkt 
zich sinds 2014 door een grote 
veranderdynamiek en heeft veel 
initiatieven genomen om aan 
hoge kwaliteitseisen te voldoen. 
Dat stelt de NBA in haar brief 
aan de Commissie Toekomst 
Accountancysector (CTA).

De beroepsorganisatie diende op 19 
april haar commentaar in bij de CTA, 
de door minister Hoekstra van 
Financiën ingestelde commissie die 
eind 2019 moet rapporteren over de 
accountantssector.

De NBA stelt in haar brief dat de lat 
voor het accountantsberoep in 
Nederland hoog ligt, in vergelijking 
met andere landen. Sinds 2014 heeft 
de sector zelf een fl inke reeks initia-
tieven genomen, zoals de 53 maatre-
gelen uit het rapport In het publiek 
belang, de instelling van de eigen 
Monitoring Commissie Accoun-
tancy (MCA), de oprichting van de 
Stuurgroep Publiek Belang, een 
regelmatig geactualiseerde 

Veranderagenda, het uitbrengen van 
een fraudeprotocol en white papers 
over kwaliteit en continuïteit. 

Cruciale rol
De NBA onderschrijft de stelling 
van minister Hoekstra dat het 
accountantsberoep cruciaal is voor 
de economie. Juist deze cruciale rol 
die de accountant vervult binnen 
het maatschappelijke verkeer is de 
reden dat de kwaliteit van de 
accountantscontrole onomstreden 
moet zijn en de accountant het 
publieke belang altijd voorop dient 
te stellen.

Om te komen tot structurele kwali-
teitsverhoging en duurzaam herstel 
van het vertrouwen in het beroep is 
naast verbetering van de controle-
kwaliteit ook meer transparantie en 
zichtbaarheid van het beroep nodig. 
Ook moet de accountancy werken 
aan haar relevantie en beter voor-
zien in maatschappelijke behoeften 
op gebieden als fraude, continuïteit 
en duurzaamheid.

NBA-reactie aan CTA: 
 ‘Sector kenmerkt zich door 
grote veranderdynamiek’

Vooral kleinere mkb-onder-
nemingen hebben vaak moeite 
om passende fi nanciering aan 
te trekken. Accountants kunnen 
een grotere rol spelen bij de 
kredietverlening aan mkb- 
ondernemingen.

Dat blijkt uit het NEMACC-onder-
zoek ‘Financiering in het mkb en 
de rol van de mkb-accountant’. Het 
onderzoek belicht de verwachtingen 
van ondernemers, accountants en 
fi nanciers rond kredietverlening en 
de rol die accountants daarin 
 kunnen spelen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het 
fi nancieringslandschap verandert. 
Banken trekken zich deels terug, 
 terwijl het microbedrijf, waar volgens 
de onderzoekers de helft van de 
 toekomstige fi nancieringsbehoefte 
 vandaan komt, het moeilijker heeft 
om passende fi nanciering te vinden.

NEMACC: Accountants kunnen grotere rol 
spelen bij fi nanciering mkb

Vragen aan 
de voorzitter
NBA-voorzitter Marco van der 
Vegte geeft vanaf dit voorjaar 
maandelijks in een kort video- 
interview een toelichting op 
actuele ontwikkelingen en de 
activiteiten van de beroeps-
organisatie. 

In ‘Vragen aan de voorzitter’ roept 
Van der Vegte leden op om meer 
naar buiten te treden en meer te 
communiceren over wat van 
accountants mag worden verwacht. 
Ook wil hij graag horen wat leden 
van de beroepsorganisatie verwachten. 
NBA-leden kunnen zelf vragen 
indienen voor het maandelijkse 
video-interview via de mailbox 
vragenaandevoorzitter@nba.nl. 
De video-interviews zijn te bekijken 
via Accountant.nl, NBA.nl, het 
 YouTube-kanaal van de NBA en 
 LinkedIn. De interviews ver schijnen 
elke laatste donderdag van de maand.
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Colofon

Kwartaalmagazie van de 
Koninklijke Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants

Negende jaargang

De in dit tijdschrift voorkomende 
meningsuitingen mogen niet worden 
gezien als offi  ciële zienswijzen van 
de NBA, tenzij zulks uitdrukkelijk is 
vermeld. Overnemen van de inhoud 
van dit tijdschrift is mogelijk met 
bronvermelding. ISSN 2211-5382.
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toestemming van de uitgever.
Accountant bevat informatie en wen-
ken, die met de meeste zorgvuldigheid 

zijn samengesteld. NBA en de bij deze 
uitgave betrokken redactie en mede-
werkers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke gevolgen die zouden 
kunnen voortvloeien uit het gebruik van 
de in deze uitgave opgenomen informatie 
en wenken. 

Wij hebben ons best gedaan om alle 
rechthebbenden met betrekking tot 
(foto)materiaal in dit magazine te achter-
halen. Eenieder die meent dat zijn/haar 
materiaal zonder voorafgaande toe-
stemming hier is gebruikt, verzoeken 
wij om zich tot ons te wenden.

In memoriam
Met leedwezen maakt het bestuur van de NBA melding van het overlijden van 
dertien collega’s.

Jan Frederik Beentjes RA, Eindhoven, overleden 15 januari 2019, 
85 jaar
Petrus Maria van den Assum RA, Baarn, overleden 21 maart 2019, 
95 jaar
Leendert van der Hoek RA, Moordrecht, overleden 22 maart 2019, 
90 jaar
Frederik Abram Johannes Smit RA, Vught, overleden 19 maart 
2019, 92 jaar
Frederik Lambertus Garretsen RA, Tilburg, overleden 11 maart 
2019, 86 jaar
Roelf Hendrik Lanting RA, Lunteren, overleden 25 februari 2019, 
88 jaar
Adrianus Cornelis van Mil RA, Zeist, overleden 26 april 2019, 
90 jaar
Simon Lein Meeusen RA, Terneuzen, overleden 2 april 2019, 79 jaar
Franciscus Gerardus Hendriks RA, Leeuwarden, overleden 7 april 
2019, 74 jaar
Jan Hermanus van Grondelle RA, De Meern, overleden 12 maart 
2019, 47 jaar
Marcel Knip RA, Brummen, overleden 2 maart 2019, 50 jaar
Dinand Gerrit Hassink AA, Diepenheim, overleden 26 maart 2019, 
70 jaar
Frederik Radstaat AA, Zelhem, overleden 17 januari 2019, 94 jaar

Fintech-ontwikkelingen brengen 
met name oplossingen voor kleinere 
kredieten. Omdat de banken deze 
 trajecten grotendeels automatiseren 
ontstaan hier kansen voor accountants, 
aldus het onderzoek.

Pilot
Inmiddels is de NBA, in samenwerking 
met Topicus, een pilot gestart, gericht 
op ondersteuning bij fi nancierings-
vraagstukken voor mkb’ers. Deel-
nemers kunnen gebruikmaken van 
een onafh ankelijk digitaal platform 
voor zakelijke fi nancieringen en
krijgen ondersteuning bij het 
gebruik ervan. 

NEMACC is het gezamenlijke kennis-
centrum van de NBA en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, waarbinnen 
het functioneren van de mkb-accountant 
centraal staat. Het onderzoek over 
fi nanciering in het mkb is beschikbaar 
via nba.nl.
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