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. Hogere eisen contro-
lewerk is opnieuw steen
des aanstoots voor klei-
nere accountants.. Maar kantoren met
weinig controlewerk to-
nen vooral realisme als
het gaat om de verande-
ringen.. Nu ontstaan de eerste
kantoren die alleen con-
trolewerk doen voor an-
dere accountants.

A C C O U N TA N C Y

Dreigt de kleinere
accountant zijn
controle te
verliezen?

O
udgediendaccountant Peter
vanNoortmoet evengrinni-
kenals hij terugdenkt aaneen
landelijke accountantsdag van
langgeleden. ‘Opdiedagwas
het thema:Wij gaanallemaal

controleren!’ In 2005warener 570kantoren
die zich inschreven voor een controlevergun-
ningdie in 2006 zouworden ingevoerd, vertelt
VanNoort.Daar zijn ernunog265 vanover.
‘Enwegaan straks gewoonnaarde 100 toe.Dat
komt allemaal doorde regeldruk.’

Eenoude ergernis is ineensweerhelemaal
terug.Kleine accountantskantorenmoeten
zwoegenenploeterenomtekunnenblijven
voldoenaande eisendiehorenbij de zogehe-
tenWta-vergunning. Alleenmet zo’n vergun-
ningmogenkantoreneenwettelijke controle
uitvoeren: volgens velen tochhetwezen van
het accountantsvak.

Zo’nwettelijke controle is verplicht voor
bedrijven en instellingenmetmeerdan50
medewerkers, eennetto-omzet vanmeerdan
€12mlneneenbalanstotaal vanmeerdan
€6mln.Opbasis vandeze criteria voerenac-
countants jaarlijks bijna 19.000wettelijke con-
troles uit, blijkt uit cijfers van toezichthouder
AFM.Het is een stabielemarktmet voor ac-
countants inhoudelijk veelmooie opdrachten.

Maar volgens toezichthouderAFM ishet
voor kleinekantoortjes steeds lastiger omte
voldoenaanalle kwaliteitseisen.Diemaken
daarvoor simpelweg teweinig ‘vlieguren’,
schreef dewaakhond in een rapport dat begin
dezemaand is gepubliceerd.De inktwasnog
niet droogof de sector ontstak al inwoede.

VEILIGE BUFFER
Jarenlang zat er een veiligebuffer tussende
waakhondendemarkt. Via afsprakenmetde
beroepsorganisatiesNBAenSRAwas toezicht
opdekwaliteit vande controles belegdbij de
branche zelf.Dat stelsel ging vorig jaar opde
schop, als een vandemaatregelendieminister
WopkeHoekstra vanFinanciënovernamuit de
kritische rapporten vanonderzoekscommis-
siesMCAenCTA.

Het zogeheten ‘vliegurencriterium’ komt
uit dekoker vandeMCA,maarhaaldehetniet
indedefinitieve lijst vanHoekstra. Tot begin
dezemaand, toendeAFMplotsmet eenanaly-
se kwamwaaruit blijkt dat kleinere kantoren
totwel tweekeer zoveel foutenmaken.Hoek-

Kleinere accountants voelen zich bedreigd. De boosdoener, in hun
ogen: toezichthouder AFM, die onder het mom van kwaliteit de lat
te hoog dreigt te leggen voor tientallen kantoren die maar weinig
controlewerk doen. Terwijl die juist erg hechten aan de status,
zelfs als het maar om een paar procent omzet gaat.
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dat ditweliswaar eenpunt vanaandacht is,
maarwathembetreft nogniet tot eenwettelij-
kedrempel hoeft te leiden.Maar eenmini-
mumaantal is voor deminister nogniet defini-
tief van tafel, klinkt het dreigend inDenHaag.

Het is precies dat soort regeldrukwaardoor
steedsmeer kleintjes hun vergunningnual
aandewilgenhangen.OokVanNoort leverde
zijn vergunning in. ‘Het gingnietmeer.Het
werd te veel en te zwaar.’Hij gebruikt het voor-
beeld vaneenhartchirurg. ‘Die kanbest ook
knieënopereren. Latenwe zeggendathij er
vijf per jaar kandoen.Maar ja, als hij voordie
vijf knieënheel veel studie-urenmoetmaken
enhandboekenmoetbijhoudenomzichaan-
toonbaar te kwalificeren, dan zegt hij op een
zekermoment: “Laatmaar zitten”.’

ONDERKANT VAN DE MARKT
Het verhaal vanVanNoort is illustratief voor
wat er aandehand is aandeonderkant vande
accountancymarkt.Daarpiept enkraakthet al
een tijdje. Accountantswillenwel graag con-
troles doenbij hunklanten,maarhet levert te
weinig op, zegt sectoreconoomKatinka Jong-
kind vanhetEconomischBureau van ING.De
kleinekantorenkunnenalle investeringen
niet langer bijbenenenhakenaf,was een van
dehoofdconclusies vanhet rapport dat Jong-
kinddaarover publiceerde.

AFM-bestuurderHanzo vanBeusekombe-
strijdt dat het eendoel op zich is omdemarkt
in tedikken. ‘DeAFMgaathet toezicht opde
kleinere kantorenheel zorgvuldig inrichten. Er
is geenpushomhet aantal kantoren te vermin-
deren.Mij gaat het omdekwaliteit’, zegt hij.

‘Het aantal organisaties daalt al jaren, onaf-
hankelijk vandemanierwaarophet toezicht
is georganiseerd’, aldusVanBeusekom, een
conclusie die INGonderschrijft. Debank telde
vijf jaar geledennog370 vergunninghouders,
tegen265nu. ZoudeAFM-grens ingevoerd
worden, dan vallen ernog eens ruimhonderd
kantorenaf.

Inhet segment vandekantorendie orga-
nisaties vanopenbaar belang (beursfondsen
enfinanciële instellingen) controleren, zeg
maarnog eenechelonhogerdande ‘gewone’
wettelijke controle, zijn recentelijk drie vande
in totaal negenkantorenafgehaakt. BakerTil-
ly, GrantThorntonenAccomAVMbezweken
naar eigen zeggenonderde aanhoudendeaan-

“
‘Dewettelijke controle is
tegenwoordig eenhele
uitdaging, zelfsmetde
theoretischekennis’
Werner Goorden
WKG

“
‘Eenhartchirurgdie veel
studie-urenmoetmaken
voor extra knieoperaties
laat het ook zitten’
Peter van Noort
accountant

“
‘Controleren voegt iets
extra’s toe,maar volle-
dig onafhankelijke con-
trole iswel het beste’
Jan de Rooy
TIC-Assurance

dacht vandewaakhond. Zij kiezen voorde ‘ge-
wone’ vergunning ennemendaarmeeafscheid
vande eredivisie. Veel kleinere accountants
volgendiewegook,maardaneendivisie lager.

De cruciale vraag is of dat heel erg is. Een
rondgangonderdekantorenmetweinig con-
trolewerk levert vooral realismeop. Avant-
groepuitOudewater leverde twee jaar geleden
deWta-vergunning in, vertelt vennootNiels
denOuter.Ookhij noemt regeldruk als de
belangrijkste reden. ‘Jemoet veel investeren
omteblijven voldoenaanalle eisen. Voor ons
kantoorbetekendedat een jaarlijkse investe-
ring vanongeveer een ton.Onze totale omzet
is circa €3,5mln. Slechts 10%daarvankwam
uitwettelijke controles. Toenhebbenwede
knoopdoorgehakt en zijnwegestopt.’

Daar speelt iemandals JandeRooyop in.
Hij starttemet JanBorger begin vorig jaar een
nieuwaccountantskantoor.HunTICAssuran-
cedoet alleenwettelijke controles enwerkt en-
kelmet zelfstandige accountants.Diedragen
zelf klantenaan, ofworden viaTICbenaderd
voor een controle.

De eerste drie accountantskantorenheb-
ben zich al gemeldbij TIComhuncontro-

De ‘vliegurendiscussie’
is weer opgelaaid: zijn
kleinere accountants
wel in staatmet een
beperkt aantal controles
voldoende kwaliteit
te leveren? En loont
het eigenlijk wel alle
moeite?
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les te doen. ‘Maarnudeminister zich laatst
weer roerde ende vliegurendiscussieweer los
kwam,merkte ik ookmeer interesse’, zegtDe
Rooy, zelf inhet verleden controlepartner bij
Deloitte,maar sinds een jaar of 12 ‘onderne-
mer inde accountancy’.

SCHEEF OOG
KantoorWKG inRoosendaal is een vandeac-
countants diemetTIC in zee ging.Directeur
WernerGoorden vanWKGheeft eenaantal
klantendie inmiddels zo groot zijndat ze zich
moeten laten controleren. ‘Maardat zijn er
maar eenpaar, dat heeft voormij geen zinom
daar eenhelenieuwepraktijk voor te gaanop-
bouwen’, legt hij uit.

Hij begrijpt hetwel dat de allerkleinstemet
maar eenpaar controlesmet een scheef oog
wordenbekeken. ‘Eenwettelijke controle is
echt andersdanwatwij doen, het samenstel-
len van jaarrekeningenenfiscaal advies. En
die controle is tegenwoordig eenheleuitda-
ging, zelfsmetde theoretischekennismoet
je datnietmetmaar enkelemenseneenpaar
keer per jaarwillendoen.’

Klinkt logisch,maarDeRooy ziet dat het

nog schoorvoetendgaat. Kleinekantorendra-
gende titel van controlerendaccountantmet
een zekere trots. ‘Ik snapdatwel, het voegt iets
extra’s toe aan je kantoor, die officiële functie
metdie vergunning vandeAFM.’Maar contro-
le is niet de lucratiefste business.

‘Ik denkdat volledig onafhankelijke contro-
le uiteindelijkwel het beste is’, zegtDeRooy.
Hij noemtde cultuurbij bedrijvendiemaar
weinig echt controlewerkdoen indebasis
‘dienstig’, gericht op eengoede relatiemetde
klant. ‘Diemoetengewoon lekker blijvendoen
waar ze goed in zijn.’

Maar ookdenoodzaak vandegrotehoeveel-
heidwettelijke controles valt te betwijfelen.
‘Gooi die controlegrensomhoog’, zegtDen
Outer vanAvantgroep. ‘Dankanhet aantal ac-
countantsmet een vergunningnaar beneden.
Want controle is zo langzamerhandeen vak
apart doorhet eisenpakket dat eraan vastzit.’

Peter vanNoort kijkt er niet andersnaar.
Natuurlijk vindthij het jammerdat hij zijn ver-
gunningmoest inleveren, zegt hij. ‘Wededen
vroeger alles. En controlerenhoordebijmijn
vak.Maar aande andere kant: toen ik ermee
stopte, heb ikheusniet zonder etengezeten.’
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