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Standpunt Audit Quality Indicators 

 

Geachte kwartiermakers, 

 

Het SRA-bestuur, vertegenwoordiger van 189 accountantsorganisaties werkzaam in en voor het niet-

oob-segment, stelt de mogelijkheid op prijs om zijn standpunt met u te delen over tien vastgestelde 

kwaliteitsindicatoren, die de gebruiker nader inzicht moeten geven in factoren die van invloed zijn op 

de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole’.1  

Deze bijdrage leveren wij op basis waarvan SRA 30 jaar geleden ontstaan is, van wat ons als 

vereniging drijft en wat ook is vastgelegd in het verenigingsbeleid: kwaliteit (beheersing, bewaking, 

toetsing, verbetering en borging ervan) staat centraal. SRA-leden zijn zich daarbij bewust van hun 

(maatschappelijke) rol en functie bij (controleplichtige) mkb-ondernemingen en de betekenis daarvan 

voor stakeholders en de BV Nederland. 

Positief-kritische houding 

Vanuit die intrinsieke motivatie en op basis van dat kwaliteitsdenken staat SRA als ketenpartij in het 

proces om de kwaliteit van het wettelijke controledomein nog verder te verbeteren. Elke voorgestelde 

verbeteringsmaatregel leggen wij tegen die kwaliteitslat aan. Veranderingen in wetgeving en 

maatregelen voor de sector moeten wat SRA betreft, onderbouwd zien op het optimaliseren en 

waarborgen van kwaliteit in het controleplichtige mkb.  

 

Draagt de verandering of maatregel doelmatig, proportioneel en tegen aanvaardbare kosten bij aan 

kwaliteitsverbetering in het niet-oob-segment? Dat verklaart onze positief-kritische houding en 

medewerking in het huidige proces om de kwaliteit en daarmee het vertrouwen in het wettelijke 

controledomein te waarborgen. Vanuit dat perspectief hebben wij de tien vastgestelde AQI’s 

beoordeeld, afgezet tegen het door u benoemde doel van deze indicatoren.  

Het SRA-bestuur is van mening dat een continu debat over en onderzoek naar factoren die positieve 

en beperkende invloed hebben op kwaliteit van belang is, en stimulerend werkt bij het continu 

verbeteren en borgen door accountantsorganisaties van de eigen kwaliteit van dienstverlening. Ook 

zijn we van mening dat het transparant delen van die informatie door accountantsorganisaties en 

benchmarks binnen de sector eventueel extra kwaliteitsprikkels kunnen opleveren. 

Eerst de definitie 

Niettegenstaande dit standpunt zijn wij met onderzoekers en wetenschappers van mening dat  

a. onderzoek laat zien dat het lastig is om controlekwaliteit te meten en te vangen in indicatoren, en 

b. de beoogde doelgroep, gebruikers van de jaarrekening, met de (tien) AQI’s geen inzicht zal krijgen 

    in de gesteldheid van de (integrale) auditkwaliteit van een individuele accountantsorganisatie.  

Sterker nog, het rapporteren van AQI’s doet afbreuk aan het unieke en specifieke karakter van de 

accountantscontrole, zodat de kloof tussen de visie van accountants en de maatschappij eerder wordt 

vergroot dan verkleind.2  

 

 

 
1 Zie Consultatiedocument Audit Quality Indicators, p. 3 en 4: ‘De AQI’s zijn er om gebruikers van de jaarrekening 
handvatten te bieden om het gesprek aan te gaan met de accountant over diens werkzaamheden, om de black 
box rondom accountantscontroles verder te openen en om controlediensten beter te kunnen vergelijken met 
name ten aanzien van de wettelijke controle. Als gebruiker van de jaarrekening beschouwen de kwartiermakers 
(niet uitputtend) bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, kapitaalverschaffers, werknemers, klanten, 
leveranciers, overheden, ngo’s, (accountancy)studenten en wetenschappers.’  
2 Zie bijvoorbeeld Van Buuren en Snoei, (2021), ‘Over de diagnostische eigenschappen van Audit Quality 
Indicators, of Van Brenk e.a. (2021), ‘De tragiek van audit quality indicatoren (AQI’s)’, Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie, 95 (1/2), resp. p. 33 – 45 en p. 57 – 64.  
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Van belang is hier toch nadrukkelijk te vermelden dat een eenduidige, breed gedragen definitie van 

controlekwaliteit nodig is om kwaliteitsindicatoren of AQI’s te kunnen vaststellen. Wat heeft het voor 

zin om de weg te vragen als je niet weet waar je heen wilt? Wetenschappers vragen zich af of het niet 

te vroeg is om AQI’s te introduceren; moeten niet eerst de drivers van kwaliteit beter in beeld worden 

gebracht? 3 Kortom: eerst de definitie, dan de drivers en dan misschien AQI’s. 

Doen AQI’s wat ze moeten doen? 

Ondernemingen beschikken zonder én met de kwaliteitsindicatoren niet over kennis en kunde om een 

‘credence good’, een jaarrekening(controle), op de drie vereiste niveaus te kunnen beoordelen.  

Deze stelling wordt ook door de AFM en Commissie toekomst accountancysector onderschreven. 4 5 

Interpretatie van AQI’s door derden en/of zonder context leidt tot misinterpretaties en verkeerde 

conclusies. Hierdoor bestaat een reëel risico op verkeerde beeldvorming, van de sector én van 

individuele accountantsorganisaties. Met alle gevolgen en effecten van dien, zoals bijvoorbeeld juist 

het vergroten in plaats van het verkleinen van de verwachtingskloof. 

De AQI’s worden voorgesteld als onderdeel van het pakket om de kwaliteit in de sector te verhogen. 

De vraag is of AQI’s (ex- of impliciet) invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit (sec), zodat 

kwaliteitsverbetering en/of het lerend vermogen binnen de sector gestimuleerd worden. Sterker nog, 

de kans is groot dat AQI’s ook daaraan juist afbreuk doen.  

Accountantsorganisaties kunnen zich bijvoorbeeld (on)bewust gaan richten op maatregelen die de 

meting van indicatoren beïnvloeden, of op korte termijn acties en ‘window dressing’, zonder dat een 

substantiële bijdrage wordt geleverd aan de lange termijndoelstelling van kwaliteitsverbetering. In dat 

kader zouden we willen pleiten voor een onderzoek naar de gedragseffecten van de toepassing van 

AQI’s.  

Keerzijde 

Kosten, nut en noodzaak (en proportionaliteit) meewegend: entiteiten in het niet-oob-segment (veelal 

mkb-ondernemingen) zullen geen gebruik gaan maken van de AQI’s, het bijbehorende dashboard en 

de geboden transparantie. Ook zullen zij in dat kader het gesprek met de accountant(sorganisatie) 

niet aangaan. Grootschalig onderzoek onder mkb-ondernemers in Nederland, uitgevoerd door 

onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect, geeft bovendien aan dat het prijsniveau een voorname 

rol speelt voor twee op de vijf mkb’ers bij de keuze van een accountant of adviseur. In dat kader is het 

wellicht ook een illusie om te verwachten dat gebruikers op basis van AQI’s zullen acteren.  

Beoogde doelen en de veronderstelde werking van deze maatregel zoals geformuleerd in het 

consultatiedocument zullen naar onze verwachting niet worden behaald. De sector wordt wel belast 

met een enorme bureaucratie zonder dat de kwaliteit verhoogd wordt en gebruikers er echt wijzer of 

beter van worden. Daarnaast vinden we de regeldruk buitenproportioneel. Op basis van onze 

berekeningen bedragen de initiële kosten voor 260 niet-oob-accountantsorganisaties rond vijf à zes 

miljoen euro. Voor de structurele kosten gaan we jaarlijks uit van een bedrag tussen de 15 en 20 

miljoen euro. 6 De nalevingskosten van de beroepsorganisatie en toezichthouder zijn hierbij nog niet 

meegenomen. 

 
3 Gold A, Majoor B (2021) De toegevoegde waarde van Audit Quality Indicators; indicatief of normatief? 

Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 95(1/2): 1-3. https://doi.org/10.5117/mab.95.64092 
4 Verkenning ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’, AFM, 21 november 2018, pagina 9: 
Monitoring en disciplinering van de kwaliteit van wettelijke controles door gebruikers is inderdaad niet eenvoudig. 
Zo is de wettelijke controle een credence good: de kwaliteit ervan is niet of nauwelijks observeerbaar en te meten 
of te vergelijken tussen aanbieders. De meeste gebruikers zijn minder geëquipeerd of weinig geneigd op basis 
van publieke informatie en tegen aanvaardbare kosten de kwaliteit van wettelijke controles te monitoren en te 
beoordelen en aanbieders te disciplineren. 
5 Vertrouwen op controle, rapport van de Commissie toekomst accountancysector (15 januari 2020), pagina 17 
6 Hierbij zijn we uitgegaan van 260 niet-oob-accountantsorganisaties, variërend in grootte, omvang wettelijke 

controleportefeuille en te verwachten inspanning, en een uurtarief voor een externe accountant van 
respectievelijk € 150 en € 200. Zie verder Hoofdstuk Regeldruk op pagina 19. 
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Ondanks voorgaande opmerkingen en de onzes inziens politieke keuze voor een AQI-dashboard, 

heeft het SRA-bestuur het consultatiedocument met veel aandacht gelezen en beoordeeld.  

In het bijgevoegde document stellen wij vragen, geven suggesties voor verbetering en 

gebruikersvriendelijkheid en delen wij onze observaties vanuit de praktijk. Wij denken hiermee een 

constructieve bijdrage te leveren in het proces om de kwaliteit binnen het wettelijke controledomein 

continu en duurzaam te verbeteren. 
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