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Accountantskantoren vechten
strengere opleidingseisen aan
Mkb-kantoren vrezen voor oneerlijke concurrentie met de grote kantoren
Jeroen Piersma
Amsterdam
Accountantskantoren die de mkbmarkt bedienen verzetten zich tegen de nieuwe opleidingseisen die
dit jaar zijn ingevoerd in de sector. Zij vinden dat de nieuwe eisen ertoe leiden dat zij minder accountants op kunnen leiden. De
mkb-kantoren verwachten dat de
accountants in opleiding daarom
eerder zullen kiezen voor de grote
kantoren, in wat toch al een krappe arbeidsmarkt is. De koepelorganisatie voor mkb-kantoren, SRA,
spreekt van marktverstoring en
stapt naar de rechter.
De nieuwe opleidingseisen zijn
afkomstig van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
(CEA), een zelfstandig bestuursorgaan dat rapporteert aan het ministerie van Financiën. Begin dit
jaar is de accountantsopleiding op
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een nieuwe leest geschoeid. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte dat wordt gegeven aan hogescholen en universiteiten, en
een praktijkgedeelte in de vorm
van een stage bij accountantskantoren. Steen des aanstoots zijn de
verzwaarde eisen die het CEA stelt
aan het praktijkgedeelte.
Zo is de eis voor het minimale
aantal uren praktijkopleiding verhoogd van 1000 naar 1500 uur. ‘De
nieuwe eisen geven druk op de opleidingscapaciteit bij mkb-kantoren’, zegt Paul Dinkgreve, voorzitter
van de SRA. ‘Bij de verhoogde ureneis zijn er niet voldoende teams om
plaats te bieden aan alle assistenten in opleiding.’ Het gevolg is dat
accountants in opleiding zullen
kiezen voor de grote kantoren, zoals KPMG, PwC, EY en Deloitte. ‘Dit
betekent een ernstig verlies van capabele engoedopgeleidemedewerkers in het mkb-segment.’
De accountantsmarkt worstelt
al langer met een tekort aan medewerkers als gevolg van de aantrekkende economie en de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen.
Ook de grote kantoren hebben
de afgelopen jaren alle zeilen bij
moeten zetten om aan voldoende
mensen te komen, onder andere
door de inhuur van zzp’ers. Donderdag berichtte Het Financieele
Dagblad dat mkb-kantoren zelfs
proberen werk uit te besteden bij
Poolse accountants.
De SRA heeft een traject van
overleg en bezwaar maken bij de
CEA achter de rug. Eerder deze
week werd duidelijk dat het CEA
een officieel bezwaar van de SRA
heeft afgewezen. Daarom heeft de
koepelorganisatie besloten een al
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De opleiding tot accountant is omgevormd.
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eerder gestarte procedure bij het
College van Beroep voor het Bedrijfsleven door te zetten. De SRA
gaat ervan uit dat dit college ‘het
sociaal-economische perspectief
zwaar zal laten meewegen in haar
oordeel’.
Jan Paul Leerentveld, secretaris van de CEA, laat weten dat nu
de zaak onder de rechter is hij niet
in kan gaan op vragen. Maar het
standpunt van de CEA is eerder
dit jaar wel verwoord in een brief
die Leerentveld heeft gestuurd aan
de SRA. Daarin plaatst hij de aangescherpte eisen in de context van
de noodzakelijke kwaliteitsslag in
de sector.
In de brief wijst de CEA-secretaris bovendien op differentiatie die
sinds begin van dit jaar in de opleiding is aangebracht. Het is niet langer zo dat alle accountants voor de
controlepraktijk worden opgeleid.
Er is een Assurance-variant die nog
steeds controlebevoegdheid geeft,
maar ook een variant Accountancy-MKB die dat niet doet.
Het CEA vindt dat mkb-kantoren en de studenten en trainees wat
betreft de opleiding een weloverwogen keuze moeten maken voor
de assurance-variant of voor de
mkb-variant. Door te kiezen voor
deze laatste variant komt er meer
tijd vrij voor de assurance-opleiding.
Het lijkt erop dat de CEA met de
aangescherpte eisen wil bijdragen
een een schifting van mkb-kantoren, in een groep die zich meer toelegt op de controle en dan ook meer
kwaliteit levert, en een groep die de
controle laat schieten en zich meer
richt op administratieve dienstverlening.

