Toekomst accountancysector
Rol accountancysector
Accountants vervullen een belangrijke maatschappelijke
rol door de financiële jaarrekening van bedrijven en
organisaties te controleren. Dit is van cruciaal belang voor
beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden, die
er zo op kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. De accountant
dient in zijn werkzaamheden ook signalen van mogelijke
fraude te signaleren en te melden.

Maatregelen
Er bestaat geen simpele oplossing voor alle vragen en
problemen binnen de sector. Dus komt er een pakket aan
maatregelen die zowel voor grote als kleine accountantskantoren goed uitvoerbaar zijn en waar ook de accountant
als individu mee uit de voeten kan. Er komt aandacht voor
vertrouwen, veiligheid en openheid binnen de sector.

Onderzoek
In het verleden zijn er te vaak fouten gemaakt bij het
opmaken van jaarrekeningen door bedrijven en organisaties
en het controleren ervan door de accountant. Er zijn door
accountantsorganisaties verbeteringen doorgevoerd, maar
het moet nog beter om hun maatschappelijke rol waar te
maken. Daarom onderzocht de Commissie Toekomst
Accountancysector in 2019 hoe de kwaliteit van accountantscontroles kan worden verbeterd. De commissie sprak
uitvoerig met de sector en deed wetenschappelijk onderzoek.

Accountants
Stel kwaliteit centraal
En het publiek belang voorop
Praat mee over hoe het beter kan,
bij je eigen organisatie, de
beroepsorganisatie en met de
kwartiermaker

Structuurmodellen
Er komt meer inzicht in
alternatieve modellen
En praktijkervaring met het
intermediairmodel

Wat gaat er veranderen voor accountants?
Er komen 20 maatregelen: acht voor nader onderzoek en
twaalf om de kwaliteit van de controles verder te verbeteren.
Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen
om tafel te brengen en houdt zicht op de voortgang en
uitvoering van de maatregelen. We vragen aan accountants
om actief mee te denken en best practices en suggesties voor
verbetering met elkaar te delen.

Interne controle
Grootste accountantskantoren
krijgen verplicht een raad van
commissarissen
Die houdt toezicht op het beleid
van het bestuur

Cultuur

Kwaliteit
Er komen maatstaven om de
kwaliteit van de controles te meten
Accountantskantoren moeten die
cijfers jaarlijks publiceren

Toezicht

Meer aandacht voor een goede
work-life balance

Ligt bij de Autoriteit Financiële
Markten

Focussen op de aantrekkelijkheid
van het beroep

Bevordert kwaliteitsverbetering

Gericht op het ‘goede doen’

