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Commissierapport accountancysector
is niet overtuigendonderbouwd

Voorzitters van deMonitoring Commissie Accountancy nemen plaats om het rapport te presenteren. FOTO:ANP
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V
origeweek verscheen
het derde en laatste rap-
port vandeMonitoring
CommissieAccountancy
(MCA).Deboodschap is in
lijnmet eerdere rapporten

vandeMCAen toezichthouderAutoriteit
FinanciëleMarkten (AFM):Kwaliteit van
de accountantsorganisaties schiet te-
kort. Verandering en verbetering vande
sector gaan te traag enhardnekkigepro-
blemenals het partnermodel, spanning
tussenklant- enpubliekbelang enhet
oligopolie vandeBigFourwordennog
steedsonvoldoende aangepakt.
Kortom,debrandhaard inde accoun-
tantssector is onvoldoendeonder con-
trole.DeMCApleit daaromvoorblussen
met ‘impactvolle ingrepen’ en reikt daar-
voor eenpakket van30maatregelen aan.

Deafgelopen jaren is het
accountantslandschapgeteisterddoor
grote enkleinebrandjes.Met deoproep
vandeMCAomdeoorzakenaan tepak-
ken is danooknietsmis. Sterkernog, het
planomeerst deoorzaken vast te stellen
voorhet nemenvanmaatregelen ver-
dient de voorkeur. Eengoed
onderbouwde, bredediscussie over de
bestemethodeomtoekomstige

incidenten te voorkomen iswenselijk.
DeMCAvoedt dediscussiemet een

omvangrijk rapport dat dient tot reflec-
tie. Zij onderzocht de voortgang enhet
effect vanhet verandertrajectmet 53
maatregelendat in 2014,mededoor ac-
countantsorganisaties zelf, is ingezet. En
deMCAconcludeert dat dewerking van
demaatregelen endebereikte effecten
onvoldoende zijn aangetoond.

VRUCHTBARE GROND
Bij dit rapport zijn echtermethodologi-
schekanttekeningen teplaatsen. Zo is
het opvallend—zeker geziendeoproep
vandeMCAvoordeugdelijke (dossier)
grondslagenbij accountants—datde
onderbouwing vanhet kritisch getoon-
zette onderzoekgrotendeels lijkt te vol-
genuit anoniemecitaten.

Zorgwekkender is dat een literatuur-
lijst ontbreekt endeMCAbewust kiest
voorminimale verwijzingen ter onder-
bouwing vanhaar onderzoek.

Inmijnpromotieonderzoek toonde
ik aandatnegatievepubliciteit inde
accountantssector leidt tot haastige en
ondoordachtewetgeving.Dat draagt niet
bij aan vertrouwensherstel. Publicatie
vanhetMCA-rapport net nahet politieke
kerstreces en voorafgaandaanpublicatie
vanhet eindrapport vandeCommissie
ToekomstAccountancysector (CTA), is
danook spelenmet vuur.

Opmerkelijk is ookdat deMCAmeent
dat inhet huidige verandertraject van
deaccountantsorganisaties het dwin-
gendkarakter vanwet- en regelgeving
ontbreekt. Sinds 2015betrekt deAFM
het verandertraject endeborging ervan
expliciet inhaar toezicht opaccoun-
tantsorganisaties.Daarnaast staat het
bevorderen vankwaliteit centraal inde
omvangrijkehoeveelheid (nieuwe)wet-
telijke verplichtingen.

DeMCAbenadrukt (terecht) dat toe-
zicht opdeaccountantssectornodig is

enbeveelt aanhet toezicht te intensi-
veren. Een toezichthouderwaarborgt
en stimuleert dekwaliteit. Ik juichhet
MCA-voorstel dat de toezichthouder va-
ker onderzoekdoet endaarover rappor-
teert toe.

DeMCAadviseert ookomeenperma-
nenteMCA in te stellen endaarmeede
toezichtdruk verder te verhogen.DeMCA
kandanbijvoorbeeldde controle van
niet-financiële informatie door accoun-
tantsmonitoren.Dat voorstel verdient
op zijnminst nadere onderbouwing.

Innavolging vandeaanbevelingen
vandeCTA inhaar interim-rapport on-
derschrijft deMCAdatde controle van
niet-financiële informatieniet voor-
behouden is aanaccountants.Ondui-
delijk is danookwaaromer toezicht
opaccountantsnodig is voordezeniet
specifiek aanaccountants voorbehou-
den taak. Zoudemonitoring vande
nieuweMCAzich indat geval nietmoe-
tenuitstrekken tot alle controleurs van
niet-financiële informatie?Deze aanbe-
veling iswellicht een iets te impactvolle
ingreep.

Overigens zalmeer toezicht niet
leiden tot het verdwijnen van incidenten.
Dat is niet alleenonhaalbaarmaar ook
onwenselijk. Incidentenhebbenook
eenpreventievewerking. Preventieve
branden zorgen voor vruchtbare grond.
Zo stimuleert depublicatie vandeon-
derzoeksbevindingendoorde toezicht-
houder een leereffect dat kanbijdragen
aan versterking vandegehele sector.Met
deuitkomsten vanhetCTA-onderzoek,
dat volgendeweekwordt gepresenteerd,
zal het leereffect ongetwijfeld verder ver-
sterktworden.

Kortom, voordatwordt ingegrepen is
een sterkere onderbouwingnodig.Want
hoewel brandweerwagensmet loeiende
sirenes indepolitieke arena indrukwek-
kend zijn, verdient eeneffectief opge-
hangenbrandmelder de voorkeur.

Meer toezicht op de
accountancysector
zal niet leiden tot het
verdwijnen van
incidenten
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