
A C C O U N TA N C Y

Kleine accountants stappen
massaaluit controlemarkt
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Een groot aantal kleine accountants-
kantoren dat wettelijke controles voor
bedrijven uitvoert, dreigt daarmee te
stoppen vanwege te hoge regeldruk.
Bovendien is de Autoriteit Financiële
Markten (AFM)openlijkgaan twijfelen
aan de kwaliteit die deze kantoren af-
leveren. Door afnemende concurren-
tie stijgen de tarieven, waarschuwen
marktexperts.Daarmeewordenonder-
nemers inhunportemonneegeraakt.
Het is al langer gaande dat accoun-

tantskantorenhuncontrolevergunning
aan dewilgen hangen,maar de trend
versnelt. In 2015waren er nog 370 fir-
ma’s die een zogehetenWta (Wet toe-
zichtaccountantsorganisaties)-vergun-
ninghadden. Inmiddelszijndaternog
265. En aan die vrije val komt voorlo-
pig geeneinde, constaterenniet alleen

marktexperts,maarooktoezichthouder
AFM.Ongeveerhonderd vande265ac-
countantskantorenmeteenvergunning
zouden helemaal willen stoppenmet
deze controles.
Dat is slecht nieuws voor onderne-

mers die hun bedrijf verplichtmoeten
laten controleren door een externe ac-
countant: zijmoeten op zoek naar een
andereaccountant.Ondertussenneemt
deconcurrentietussenaccountantskan-
torenaf,waardoor tarieven stijgen.
Ook dat is een trend die al langer

gaandeis:uiteenbegindezemaandge-

‘Het is een stabiele
markt, maar de
marges van de
kleinere kantoren
staan onder druk’

Tientallen kantorendreigen vergunning in te leveren vanwegehogewerkdruk

publiceerdrapportvanhetEconomisch
BureauvanINGblijktdatde tarievenal
zeker drie jaar op rij stijgen. ‘Vooral de
tarieven van de auditpraktijk en de fi-
nanciële administratie groeidenmet
3% sterk’, aldus sectoreconoomKatin-
ka Jongkind van ING.

Eenwettelijkecontrole isalverplicht
voorbedrijveneninstellingenmetmeer
danvijftigmedewerkers,eennetto-om-
zet vanmeer dan €12mln en een ba-
lanstotaalvanmeerdan€6mln.Per jaar
komtdatneerop18.560wettelijkecon-
troles, verdeeld over 265 kantorenmet
eenWta-vergunning, blijkt uit cijfers
vandeAFM.
Dat is een stabiele markt, maar de

marges vandekleinerekantorenstaan
onder druk, zegt sectoreconoom Jong-
kind.Kleinekantorenontberendejuis-
te schaalgrootteomte investeren indi-
gitalisering van hunwerkzaamheden.
Ook lopende kosten vande auditprak-

tijk sterk op door hoge kwaliteitseisen
als gevolg vanalmaar strengerewet- en
regelgeving.

Jongkind: ‘Deauditpraktijk isbijheel
veelkantoortjessimpelwegtekleinom
zelfstandig teblijven voortbestaan’.

DeAFMmaaktzichzorgenoverdeze
groep, zegt bestuurderHanzo vanBeu-
sekom. De toezichthouder becijferde
dat er 111 kantoortjes zijn die per jaar
minder dan vijftien wettelijke contro-
les doen, en daarbinnen zelfs een aan-
zienlijkegroepdieerminderdanvijfper
jaar doet. ‘Samen voeren zij 675 van de
18.650wettelijke controles uit. In per-
centages betekent het dat 42% van alle
Wta-accountantsorganisaties maar
3,6% van het totaal aanwettelijke con-
troles uitvoert’, aldus het rapport van
deAFM.
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Dat heeft onvermijdelijk gevol-
gen voor de kwaliteit van de con-
trole, stelt Van Beusekom. ‘Aan
accountantsorganisatiesmet een
Wta-vergunning worden hoge ei-
sen gesteld. Het ismoeilijker om
aan deze eisen te voldoen wan-
neer een accountantsorganisatie
weinigwettelijkecontrolesper jaar
uitvoert.’DeAFM-bestuurderwijst
opeenrecentedata-analysevande
toezichthouder. Daaruit blijkt dat
‘de (historische) kans groter is dat
de kwaliteit achterblijft als een
kantoor weinig wettelijke contro-
lesuitvoert’.
De SRA, een koepelorganisa-

tie van accountantskantoren, re-
ageerde als door eenwesp gesto-
kenopdebevindingenvandeAFM.
Dewaakhond zou ‘onterecht een
negatief beeld’ schetsen op basis
van ‘een data-analysemet tekort-
komingen’.VanBeusekomvande
AFM raakte een open zenuw van
de kleine kantoren. EenWta-ver-
gunning geldt voor hen als een
kwaliteitskeurmerk. In zekere zin
is het zelfs een uithangbord voor
eenkleinaccountantskantoor.De
conclusievandetoezichthouder is
volgensdebrancheeenschotvoor
deboeg:deAFMgaatdeonderkant
vandemarktwegjagen.

Ook de Novaa, een club voor
mkb-accountants, was onaange-
naamverrast.Onderzijnachterban
leeft sinds het verschijnen vanhet
rapport sterk het idee dat de AFM
bezig ismet een shake-out van de
onderkant van demarkt, zegt be-
stuurslid Marco Moling, omdat
ministerWopkeHoekstra (Finan-
ciën) recentelijk aandeAFMheeft
gevraagdhet toezichtopkleineac-

countantsorganisatieszelf terhand
tenemen.

MaarAFM-bestuurderVanBeu-
sekomspreekt dat tegen. ‘DeAFM
gaathettoezichtopdekleinerekan-
torenheelzorgvuldig inrichten.De
verwachting is dat dit de kwaliteit
endeeenduidigheidvergroot.Er is
geenpushomhetaantalkantoren
teverminderen.Ikstaonverschillig
tegenoverhetaantalkantoren:mij
gaat het omdekwaliteit.’
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‘De kans is groter
dat de kwaliteit
achterblijft als een
kantoor weinig
controles uitvoert’
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