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Eenkritisch rapport van toezicht
houderAFMoverdekwaliteit van
dewettelijke controledoorkleine
re accountantskantoren is slecht
gevallen indesector.Dewaak
hondconstateerdegisterendat
dekansopslechte controlesbij
accountantsmetminderdan15
klanten totwel tweekeer zogroot
is als gemiddeld.

De organisatie van kleinere ac-
countantskantoren SRA betwist
deuitkomstenenzegtdathet rap-
portrammelt.Deaccountantsclub
heeft achterde schermenzelfs ge-
probeerd om publicatie tegen te
houden. Dat lukte niet,maar een
saneringvandesector lijktdoorhet
protest voornuafgewend.

Minister Hoekstra van Financi-
enheeftnamelijk latenwetenvoor-
alsnog geen minimum voor het
aantalcontrolesintewillenvoeren.
Eendergelijkenormhadtientallen
kleinere kantoren hun verplichte
vergunningkunnenkosten.Demi-
nisterwilechterwachtentoteffec-
ten van strikter toezicht duidelijk
zijn, schrijft hij ineenbrief aande

het AFM-rapport schakelde de or-
ganisatie zelf ‘een onafhankelijke
expert’ indiemetheleanderecon-
clusies op de proppen kwam. De
data-analyse van de AFM zou ‘be-
langrijkestatistischeenmethodo-
logischetekortkomingen’hebben.

Een poging de publicatie tegen
tehoudenmislukte,zegtvicevoor-
zitterRolandOginkvandeSRA,die
zijnteleurstellingdaarovernietver-
hult. ‘De schade aan de beeldvor-
ming isgeleden.Nukunnenaldie
accountantsmorgenweeraanhun
klanten uitleggen, dat er niksmis
ismet hun controles. VandeAFM
mag je meer zorgvuldigheid ver-
wachten’, aldusOgink.

DeAFMzegt ineenreactiegeke-
ken te hebben naar de kritiek van
de SRA en extra berekeningen te
hebben gedaan. ‘De uitkomsten
vandezeaanvullendeanalysesbe-
vestigenderesultatenvandeAFM.’

DatneemtnietwegdatHoekstra
een ingreep in demarkt nu een te
grote stap vindt. Als er eenwette-
lijke grens zouworden ingevoerd,
zouden111kantorenhunvergun-
ningkwijtraken.Hoekstrawileerst
kijkenwat de effecten zijn van an-
deremaatregelen, waaronder in-
tensiever toezicht, voordat hij wil
nadenkenovereenwettelijkenorm
voorhetaantal ‘vlieguren’zoalsdat
wordt genoemd.Hij laat de norm
welop tafel alsmogelijke ingreep.

DatdeAFMallekantorenonder
haar toezicht krijgt, is een van de
grootstemaatregelen uit een pak-
ket dat begin 2020 is voorgesteld.
Toenkwamentweekritischecom-
missiesmethunrapportenoverde
problemenindeaccountancy.Tot
ophedenvielenalleendegrootste
en belangrijkste controles onder
de AFM, de rest deden beroepsor-
ganisaties SRAenNBAzelf.

Hoekstragafgisterenaandatde
AFM intensiever gaat controleren
bij accountants. De AFMkrijgt er
optermijnjaarlijks€2,4mlnbijom
de controles op deze grote groep
te doen. Daarmee verhoogt hij de
kostenvoorhettoezichtforstenop-
zichte vande€8,8mlndiedeAFM
dit jaardenktuit tegeven.Dereke-
ning daarvoor komt bij de kanto-
ren te liggen, afhankelijk van hun
omzetuitcontrolewerk.Oorspron-
kelijkwasnoguitgegaanvanmaxi-
maal €5,1mlnextra lasten.

Accountantskoepel
vindt dat AFM een
onterecht negatief
beeld schetst van
kleinere accountants

TweedeKamer,maarhijzegtdaar-
bij dat eenminimumalsnog een
optie zoukunnen zijn.

DeAFMdeedeenonderzoekop
basis van data over alle accoun-
tantskantoren met een vergun-
ning.Daaruitblijktdatdekansop
fouten het grootst is bij accoun-
tants dieminderdan15 controles
per jaar doen. De waakhond ba-
seerde zich op alle kwaliteitscon-
troles die de afgelopen jaren zijn
gedaandoordetoezichthouderen
brancheorganisaties.
Maar volgens koepelorganisa-

tie SRA schetst de AFM ‘een on-
terecht negatief beeld van kleine
accountantskantoren’. Toen de
SRAeindvorig jaar luchtkreegvan
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