Actieplan toekomst accountantssector komt geen moment te vroeg
Accountantskantoren zetten woorden nu hopelijk wél om in daden
Den Haag, 25 september 2014. De grote accountantskantoren hebben de afgelopen vier jaar te
weinig gedaan om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. De kwaliteit van de
accountantscontrole is nog steeds schokkend laag. 45% van de onderzochte wettelijke
controles wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als onvoldoende aangemerkt. Het
vandaag door de accountants zelf gepresenteerde programma om de kwaliteit van de
controlewerkzaamheden nu echt te verbeteren komt daarom geen moment te vroeg. Eumedion
steunt de in het actieplan opgenomen maatregelen. Het is nu zaak dat de maatregelen snel
worden ingevoerd en dat jaarlijks extern en onafhankelijk (in ieder geval door de AFM) wordt
gemonitord of de kantoren de aangekondigde maatregelen hebben geïmplementeerd. Ook zal
jaarlijks moeten worden bekeken of de maatregelen daadwerkelijk tot verbeterde
accountantscontroles hebben geleid.

De AFM constateerde in 2010 dat bij 52% van de onderzochte controles de accountant onvoldoende
grondslag had om een goedkeurende verklaring af te geven. In 2014 is dit percentage slechts
marginaal gedaald tot 45%. Eumedion is teleurgesteld dat de grote accountantskantoren de afgelopen
vier jaar weinig progressie hebben geboekt in het verhogen van de kwaliteit van de controle, ondanks
de kwaliteitsverbeterplannen die alle accountantskantoren in 2010 beloofden. Beleggers moeten er op
kunnen vertrouwen dat alle accountantsverklaringen van hoge kwaliteit zijn; een betrouwbare
verklaring van een onafhankelijke partij is essentieel voor het analyseren van de financiële positie van
de onderneming. Dit vertrouwen is echter andermaal geschaad. De accountantskantoren zetten hun
geloofwaardigheid op het spel als het vandaag gepresenteerde verbeterplan niet snel wordt omgezet
in concrete acties en daden. Dat zou temeer jammer zijn daar het veelomvattende plan nuttige en
bruikbare maatregelen bevat om de kwaliteit van de accountantscontrole daadwerkelijk te verhogen.

Het pakket aan maatregelen is er duidelijk op gericht om de accountant weer de vertrouwenspersoon
van het maatschappelijk verkeer te laten worden. Perverse prikkels die er nu nog binnen
accountantskantoren bestaan om het eigen belang en/of het belang van de controlecliënt boven het
gebruikersbelang te stellen, worden aanzienlijk weggenomen. Een raad van commissarissen die voor
de meerderheid uit onafhankelijke, externe personen bestaat moet deze nieuwe cultuur binnen de

kantoren borgen. In de ogen van Eumedion zijn dit goed gerichte maatregelen die de kwaliteit van de
accountantscontrole kunnen verhogen. Wel zal jaarlijks extern en onafhankelijk gemonitord moeten
worden of de vandaag gepresenteerde maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de verhoging
van de deskundigheid, vakbekwaamheid, professionaliteit en onafhankelijkheid van de accountant of
dat aanvullende of aangescherpte maatregelen noodzakelijk zijn. Ook is faciliterende wetgeving nodig
om enkele maatregelen effectief te doen zijn.

Eumedion wil verder benadrukken dat de kwaliteit van de accountantscontrole een verdere impuls kan
krijgen als de accountant voldoende wordt uitgedaagd door raden van commissarissen en
aandeelhouders van de ondernemingen. Van deze partijen mag een veel actievere opstelling worden
verwacht. Institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten pakken binnen én buiten het
verband van de aandeelhoudersvergadering deze handschoen graag op.
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governance en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland
gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het
bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en
institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. Eumedion heeft 69 Nederlandse en buitenlandse
institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 1000 miljard euro aan belegd vermogen
onder beheer.

Voor nadere informatie:
Rients Abma, directeur, tel. 070-2040303
e-mail: rients.abma@eumedion.nl
www.eumedion.nl

