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Door toenemend milieubeleid komt de agrarische sector onder
steeds hogere druk te staan. Voor veevoederbedrijf en Europees
marktleider ForFarmers zijn buitenlandse overnames de enige
oplossing. Te gast is algemeen directeur Yoram Knoop.

Mede mogelijk gemaakt door:

PRESENTATIE: THOMAS VAN ZIJL
ELKE WERKDAG VAN 12.30 TOT
16.00 UUR EN ALTIJD ON DEMANDLUISTER
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De tweede golf
Aantal besmettingen per 100.000 inwoners, o.b.v. voortschrijdend
7-daags gemiddelde

Spanje koploper in Europa
Aantal besmettingen op dagbasis o.b.v. voortschrijdend 7-daags
gemiddelde. Aandeel van de top vijf en Nederland in Europa

0

5

10

15

20

25

Spanje
21,7%

Frankrijk
18,6%

Rusland
11,8%

VK
7,6%

Oekraïne
6,5%

Nederland
3,4%

Overige
30,5%

Totaal
48.548

besmettingen

Corona in cijfersA C C O U N TA N C Y

‘Mkb-ondernemers
betalenprijs extra
toezichtdoorAFM’

Joris Polman
Amsterdam

Hetvoornemenomdeuitvoeringvanhet toe-
zichtopwettelijkeaccountantscontrolesvan-
af2021volledigondertebrengenbij toezicht-
houder AFM is ontwrichtend voor hetmkb.
Het toezicht kost dan forsmeer tijd en geld
enmkb-ondernemers draaien daarvoor op.
Bovendienishetstraksnogmoeilijkeromeen
geschikteaccountantvinden,omdatwettelij-
ke controles dan teweinig opleveren voor ac-
countants.Datstaat ineenbriefaandeTwee-
deKamervandeSRA,eenbelangenvereniging
van370accountantskantoren.

Meer dandehelft van de gemachtigde 274
accountantskantoren overwegen vanaf 2021
hunvergunning in te leveren, schrijft deSRA.
Kantorenkrijgennietalleentemakenmetho-
gere toezichtskosten,maarookmetmeerbu-
reaucratischerompslompenbestuursrechte-
lijkesancties.Debelangenverenigingschrijft
dat volledig toe aan een voorgenomenmaat-
regel omhet toezicht onder te brengenbij de
AFM, conform een van de aanbevelingen uit
het begin dit jaar gepubliceerde rapport van
deCommissieToekomstAccountancy (TCA).

Momenteel isdeuitvoeringvanhet toezicht
nogopgeknipt. DeAFMricht zichprimair op

de zes grote accountantsfirma’s die de con-
trolesmogen uitvoeren van organisaties van
openbaar belang (oob) zoals beursfondsen.
DeSRAendeNederlandseBeroepsorganisatie
vanAccountants (NBA)voerenkwaliteitstoet-
seingenuitbij268middelgroteenkleinekan-
toren.Samenzijndie jaarlijksgoedvoorbijna
40%vanallewettelijke controles inhetmkb.
De CTA vindt die splitsing ondoorzichtig,

maar volgens de SRA jaagt centralisering het
mkbonnodigopkosten.DeAFMheeftvrijdag
alaangekondigdminimaal€5,1mlnextrano-
digtehebbenomdetoetsingvanmkb-accoun-
tants te kunnenuitvoeren, eenbedrag dat de
accountancysectorzelfzalmoetenophoesten.

Dezerekeningzalgrotendeelswordendoor-
geschovennaardeklantenvandeaccountants,
verwacht SRA-voorzitter Jan Zweekhorst. In
combinatiemet een eerder aangekondigde
reguliere kostenverhoging van het toezicht
(+14%) kan de lastenverzwaring per kantoor
oplopentotmeerdan40%,schathij in.Vooral
dekleinere kantorenhebbendangeenande-
re keuzedan zich voortaanuitsluitendopan-
dere dienstverlening te richten, zoals het sa-
menstellenvanjaarrekeningenenadvisering.

VolgendeweekgaatdeTweedeKamerover
detoekomstvandeaccountancy indebatmet
ministerWopkeHoekstra vanFinanciën.Re-
den voordeSRAomnuaandebel te trekken,
zegtZweekhorst.HijvindtdatdeAFM‘voorde
muziekuitloopt’doornualvoortesorterenop
‘een eenzijdig scenario’met een structurele
lastenverzwaring van €5,1mln voor accoun-
tantskantoren. ‘Endat terwijl deKamer hier-
overnognietsheeftbesloten.Dat isondemo-
cratisch’, stelt Zweekhorst.

DeSRA-voorzitterdenktdatandereoplossin-
genmogelijk zijn.ZozoudeAFMtoetsers van
deSRAkunneninhuren.Diebeschikkenalover
kennis en kunnendewerkzaamheden laten
samenvallenmetandere,deelsoverlappende
activiteitendiedeSRAtochal verrichtbinnen
hetkwaliteitsbeleidvoordeleden,steltZweek-
horst.HijwijsterverderopdathetCTA-rapport
en het standpunt vanministerHoekstra ook
voldoende ruimte bieden voor andere oplos-
singen. ‘De AFMhoeft daarvoor alleenmaar
metonsendeNBA ingesprek tegaan.’
De noodkreet van de SRA heeft overigens

niets temakenmet het verdienmodel van de
vereniging,verzekertZweekhorst.DeSRAhaalt
veruit demeeste omzet uit de verplichte edu-
catieenvaktechnischeondersteuningvanac-
countants.Ookbetalenkantorencontributie.
Detoetsingvanwettelijkecontroles isvolgens
Zweekhorst ‘nietmeerdaneenfractie’ vande
totale omzet.

$ Toezicht opdewettelijke
accountantscontroles opde schop

$Meer takenAFM, rekening
daarvoor naar accountancysector

$ Accountantskantoren vrezen
meer bureaucratische rompslomp

Belangenvereniging
SRA trekt aan de
bel voordat Tweede
Kamer over toekomst
sector gaat praten

Meer dan de helft van
de gemachtigde 274
accountantskantoren
overwegen vergunning
in te leveren in 2021

TECH ENMEDIA

ByteDance enOracle
ruziënoverTikTok
TikTok-eigenaar ByteDance en
deAmerikaansebedrijvenOra-
cle enWalmart zijnhetnogniet
eensover een samenwerkingom
TikTokbeschikbaar tehouden
indeVerenigdeStaten.HetChi-
neseByteDance zei gisteren80%
vandeAmerikaanseTikTok-ac-
tiviteiten inbezit te houden, ter-
wijlOracle enWalmart beweren

dat denieuwedivisie genaamd
TikTokGlobal grotendeels in
Amerikaansehandenkomt.

Hetmeningsverschil gaat
overwienaastOracle (12,5%)
enWalmart (7,5%) de rest van
de aandelenkrijgt. Volgensde
Amerikanenkrijgenalleende
investeerders vanByteDance
de resterende80%vandeaan-
delen, niet ByteDance zelf.Dat
zoubetekenendatByteDance
zijnmeerderheidsbelangmoet
opgeven, endaarmeedemacht
over het bedrijf.
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