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Accountantskantorenvechten
strengereopleidingseisenaan
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Amsterdam

Accountantskantorendiedemkb-
markt bedienen verzetten zich te-
gendenieuweopleidingseisendie
dit jaar zijn ingevoerd in de sec-
tor. Zij vinden dat de nieuwe ei-
sen ertoe leidendat zijminder ac-
countants op kunnen leiden. De
mkb-kantoren verwachten dat de
accountants in opleiding daarom
eerder zullen kiezen voor de grote
kantoren, in wat toch al een krap-
pe arbeidsmarkt is. De koepelor-
ganisatievoormkb-kantoren,SRA,
spreekt van marktverstoring en
staptnaar de rechter.

Denieuweopleidingseisen zijn
afkomstigvandeCommissieEind-
termen Accountantsopleiding
(CEA), een zelfstandig bestuurs-
orgaandatrapporteertaanhetmi-
nisterie van Financiën. Begin dit
jaar isdeaccountantsopleidingop
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Mkb-kantoren vrezen voor oneerlijke concurrentie met de grote kantoren

eennieuweleestgeschoeid.Deop-
leiding bestaat uit een theoriege-
deelte dat wordt gegeven aan ho-
gescholen en universiteiten, en
een praktijkgedeelte in de vorm
vaneen stagebij accountantskan-
toren. Steen des aanstoots zijn de
verzwaardeeisendiehetCEAstelt
aanhet praktijkgedeelte.
Zo is de eis voor hetminimale

aantal urenpraktijkopleiding ver-
hoogdvan1000naar1500uur. ‘De
nieuweeisengevendrukopdeop-
leidingscapaciteit bijmkb-kanto-
ren’,zegtPaulDinkgreve,voorzitter
vandeSRA. ‘Bijdeverhoogdeuren-
eiszijnernietvoldoendeteamsom
plaats te bieden aan alle assisten-
ten inopleiding.’Het gevolg isdat
accountants in opleiding zullen
kiezen voor de grote kantoren, zo-
alsKPMG,PwC,EYenDeloitte. ‘Dit
betekenteenernstigverliesvanca-
pabeleengoedopgeleidemedewer-
kers inhetmkb-segment.’
De accountantsmarkt worstelt

al langermeteentekortaanmede-
werkers als gevolg vandeaantrek-
kende economie en de noodzake-
lijke kwaliteitsverbeteringen.

Ook de grote kantoren hebben
de afgelopen jaren alle zeilen bij
moeten zetten omaan voldoende
mensen te komen, onder andere
door de inhuur van zzp’ers. Don-
derdag berichtteHet Financieele
Dagblad datmkb-kantoren zelfs
proberenwerk uit te besteden bij
Poolse accountants.
De SRA heeft een traject van

overleg en bezwaarmaken bij de
CEA achter de rug. Eerder deze
week werd duidelijk dat het CEA
een officieel bezwaar van de SRA
heeft afgewezen.Daaromheeftde
koepelorganisatie besloten een al

eerder gestarte procedure bij het
College van Beroep voor het Be-
drijfsleven door te zetten. De SRA
gaat ervan uit dat dit college ‘het
sociaal-economische perspectief
zwaar zal latenmeewegen in haar
oordeel’.
Jan Paul Leerentveld, secreta-

ris van de CEA, laat weten dat nu
dezaakonderderechter ishijniet
in kan gaan op vragen. Maar het
standpunt van de CEA is eerder
dit jaar wel verwoord in een brief
dieLeerentveldheeftgestuurdaan
de SRA. Daarin plaatst hij de aan-
gescherpteeisenindecontextvan
denoodzakelijkekwaliteitsslag in
de sector.

IndebriefwijstdeCEA-secreta-
risbovendienopdifferentiatiedie
sindsbeginvandit jaar indeoplei-
dingisaangebracht.Het isniet lan-
gerzodatalleaccountantsvoorde
controlepraktijkwordenopgeleid.
Er iseenAssurance-variantdienog
steedscontrolebevoegdheidgeeft,
maar ook een variant Accountan-
cy-MKBdiedatniet doet.
Het CEA vindt datmkb-kanto-

renendestudentenentraineeswat
betreft de opleiding eenwelover-
wogen keuzemoetenmaken voor
de assurance-variant of voor de
mkb-variant. Door te kiezen voor
deze laatste variant komt ermeer
tijd vrij voor de assurance-oplei-
ding.

Het lijkteropdatdeCEAmetde
aangescherpteeisenwilbijdragen
een een schifting vanmkb-kanto-
ren, ineengroepdiezichmeertoe-
legtopdecontroleendanookmeer
kwaliteit levert,eneengroepdiede
controle laatschietenenzichmeer
richtopadministratievedienstver-
lening.
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