AC C O U N TA N C Y

‘Kleinere accountants
leren te weinig van
toezichthouder AFM’
$ Accountantsorganisatie SRA
ziet wettelijke rol voor zichzelf

$ Voorzitter: toezicht moet meer
op maat van mkb gesneden
$ Toezicht op accountants is
volop onderwerp van discussie
Joris Polman
Amsterdam

Middelgrote en kleine accountantskantoren
die wettelijke controles uitvoeren, leren te weinig van het toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Daarom moet ruimte worden gemaakt voor ‘toezicht op maat’, waarbij
accountantskantorenorganisatie SRA een wettelijk verankerde rol zou moeten krijgen.
Dat zegt voorzitter Paul Dinkgreve van de
SRA, een netwerkorganisatie die 370 accountantskantoren vertegenwoordigt.
De SRA is niet de eerste club die het toezicht
op accountants op de korrel neemt. Ook de
Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) wil veranderingen. En PwC en EY
zijn met de AFM in een rechtszaak verwikkeld
over de onderbouwing van boetes die de waakhond in het verleden heeft opgelegd. De uitspraak daarvan wordt vandaag verwacht.
De SRA publiceert vandaag een persbericht
waarin de ledenorganisatie pleit voor een
nieuw toezichtmodel dat meer op maat is gesneden van het mkb. De essentie daarvan is dat
daarbij beter rekening wordt gehouden met
de doorgaans kleinere schaal en activiteiten
van de betrokken kantoren en hun cliënten.
Bovendien deed de AFM voor het laatst in
2013 zelf onderzoek naar de kwaliteit van de
controles bij kleine en middelgrote kantoren.
De volgende ronde staat op de planning voor

AFM doet niet vaak
genoeg onderzoek
naar kwaliteit van
controles van kleinere
kantoren, zegt SRA
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na 2020. Dat is te weinig om de mkb-kantoren verder te helpen bij het verbeteren van de
kwaliteit van hun wettelijke controles, zegt
Dinkgreve.
De SRA, waarvan de leden 55% van het mkb
bedienen, wil het toezicht op jaarlijkse basis
organiseren, stelt Dinkgreve. De AFM blijft in
die visie wel de kwaliteitsnormen vaststellen
en handhaven, maar dan op basis van de informatie van de SRA, benadrukt hij. Bovendien kan de waakhond zich daardoor volledig focussen op de accountantskantoren die
beursgenoteerde ondernemingen en andere
organisaties van openbaar belang controleren, aldus de SRA.
Dat de rol van de AFM onder de loep ligt,
is geen toeval. Op de achtergrond doet de
Commissie Toekomst Accountancy (CTA) in
opdracht van minister Wopke Hoekstra (Financiën) al maanden onderzoek naar de door
schandalen geplaagde beroepsgroep.
Deze commissie heeft belanghebbenden
gevraagd om mee te denken over maatregelen die helpen om de kwaliteit van het controlewerk op te schroeven. Hoewel de CTA niet is
gevraagd een uitspraak te doen over het toezicht op accountants, maken opvallend veel
kantoren en beroepsorganisaties er wel degelijk een punt van in de zienswijzen die ze
inmiddels hebben opgestuurd naar de CTA.
De SRA speelt nu al een belangrijke rol bij
het toezicht op accountants, vertelt voorzitter
Dinkgreve. Zijn organisatie heeft een speciale
reviewcommissie die doorlopend de 370 leden
van de accountantsorganisatie toetst aan de
hand van kwaliteitseisen. De AFM kan mede
op basis van deze informatie optreden tegen
mkb-accountants die door het ijs zakken.
Deze getrapte vorm van toezicht is momenteel nog geregeld in een convenant met de
AFM. Maar Dinkgreve wil meer vaste grond
onder voeten door middel van wetgeving,
zegt hij.
Een grote rol in het toezicht voor de SRA
roept wel vragen op over de onafhankelijkheid
van het toezicht. De SRA controleert immers
zijn eigen leden. Dinkgreve is daar niet blind
voor. ‘Het is terecht dat daar vragen over zijn.
Maar het SRA-lidmaatschap is ook een keurmerk waarbij kwaliteit centraal staat, zegt hij.
Bovendien blijft de AFM ook in dit nieuwe model het laatste woord houden, aldus Dinkgreve.

