De Tweede Kamer
T.a.v. mevrouw drs. M.I. Hamer, informateur
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum
17 mei 2021

Onderwerp
Een sterke en
betrouwbare
accountancysector

Referentie
21/DB/04957

Bijlage(n)
-

Geachte mevrouw Hamer,
De maatschappij verandert snel. Dat raakt ook de rol van de accountant. De Koninklijke
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) staat voor een accountant die
het publiek belang dient met oog voor de maatschappij, de stakeholders en de ondernemer. In deze brief dragen we enkele onderwerpen aan waaraan wij graag samen met
een nieuwe kabinet verder werken, namelijk:
 het stimuleren van betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector
 continue inzetten op fraudepreventie en -bestrijding
 stimuleren van langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie
 het bieden van perspectief tijdens en na de coronacrisis
Het stimuleren van betrouwbare financiële informatie
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verandering en kwaliteitsverbetering van de
accountantscontrole, grote stappen zijn gezet maar we zijn er nog niet. De essentie van
de rol van de accountant in het maatschappelijk verkeer is de betrokkenheid bij financiele informatie. Die betrokkenheid verhoogt de kwaliteit van de financiële informatie, wat
gebruikers vertrouwen geeft en waardoor derden deze informatie makkelijker kunnen
interpreteren en vergelijken. De wetgever erkent het belang van deze rol en heeft mede
daarom ons brede beroep wettelijk verankerd. Dat brengt verplichtingen mee ten aanzien van opleiding, bijhouden van kennis, kwaliteitsbeheersing, externe toetsing en
tuchtrecht. Deze geborgde kwaliteit is de basis van het accountantsberoep. Dat geldt
zowel in de controlepraktijk, bij de advisering in het mkb als bij het vervullen van interne
functies binnen organisaties.
De minister van Financiën heeft in mei 2020 twee ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’ benoemd om gedurende 3,5 jaar initiatieven tot verdere verbetering van de auditkwaliteit aan te jagen, de samenhang daarvan te bewaken, enkele zaken verder te laten onderzoeken en de voortgang van maatregelen te monitoren.
De kwartiermakers werken momenteel aan audit quality indicators (AQI’s) voor de accountancysector. Deze AQI’s kunnen bijdragen aan een eenduidiger beeld van de kwaliteit van een accountantscontrole.
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De Stuurgroep Publiek Belang1, onder voorzitterschap van de NBA, heeft werkgroepen
opgezet die parallel lopen met het pakket aan maatregelen dat aangekondigd is door de
minister van Financiën. Dit om als sector verdere stappen te zetten. De sector ziet dat
verandering nodig is, beginnend bij onszelf en in samenwerking met de keten, van ondernemingen, gebruikers van gecontroleerde informatie en de toezichthouder.
We roepen een nieuw kabinet op om samen met de accountancysector te bouwen aan
vertrouwen in de informatievoorziening van het bedrijfsleven en de publieke sector. Wij
zien dit als een maatschappelijke opdracht voor de accountant, vanuit onze rol om in het
publiek belang te handelen. Daarbij willen we nadrukkelijk samenwerken met betrokken
ministeries, de Kwartiermakers, ondernemers en gebruikers van gecontroleerde informatie.
Om het vertrouwen te vergroten zetten we primair in op de volgende initiatieven die de
transparantie in de keten vergroten:
 het invoeren van een in control statement voor ondernemingen;
 verplicht rapporteren door onderneming en accountant over fraude(risico’s);
 verplicht rapporteren door onderneming en accountant over continuïteit.
Continue inzet op fraudepreventie en -bestrijding
De accountantstitel brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. De accountant heeft een poortwachtersrol wanneer het gaat om ongewenste elementen in de economie. Of je nu aandelen koopt van een bedrijf, geld stort op een bankrekening of je
pensioen laat beheren, iedereen heeft te maken met het financiële systeem in Nederland. Belangrijk is dat dit stelsel betrouwbaar en gezond is. De informatie die door derden gegeven wordt moet kloppen. De accountant heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van fraudepreventie en -bestrijding. De accountant is hierdoor een onmisbare schakel in de economie. Bij preventie is het van belang hoe de accountant een cliënt adviseert, maar ook hoe een accountant die zelf werkzaam is binnen
de overheid of een bedrijf deze rol invult. Wanneer er gekeken wordt naar de rol van accountant bij de bestrijding van fraude, dan gaat het erom hoe de accountant het gesprek
aangaat met een cliënt en doorvraagt over wat hem of haar aangereikt wordt. De accountant komt tijdens het werk voor situaties te staan waarin hij of zij de rug recht moet
houden. Dat betekent dat de accountant kritisch naar werkgever of opdrachtgever moeten zijn.
We verplichten onszelf om in de controleverklaring op te nemen welke werkzaamheden
zijn verricht in het kader van fraude- en continuïteitsrisico’s en eventuele bevindingen.
Een pilot hiervoor is recent gestart.
Het is van belang dat de huidige dialoog tussen wetgever, kwartiermakers, ministeries,
opsporingsinstanties, ondernemingen en de brede accountancysector over fraudepreventie en -bestrijding geïntensiveerd wordt. Zo krijgt het thema de doorlopende aandacht die het verdient en kan samenwerking geïntensiveerd worden. Vanuit de accountancysector zijn wij dan ook bereid om onze inzet hierop te vergroten, naar buiten te treden over de rol, inspanningen en bevindingen van de accountant, om zo een betrouwbare, gezonde economie en financieel systeem te bevorderen.
Langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie
Wij zien een toenemende behoefte aan verantwoording over zaken als risicomanagement, interne beheersing, duurzaamheid van het bedrijfsmodel en gedrag en cultuur. De
maatschappij verlangt in toenemende mate dat ondernemers zich niet alleen richten op
de korte termijn, maar juist ook op waardecreatie op de lange termijn. De accountant
kan hier een belangrijke rol bij spelen. Wij steunen maatregelen die bij moeten dragen
aan de langetermijnwaardecreatie. Een voorbeeld hiervan is het “resilience statement”.
Dit zou bij grotere organisaties een verplicht statement kunnen zijn van bestuurders
over de verwachtingen op korte (een jaar), middellange (vijf jaar) en lange termijn. Ondernemingen moeten dan verschillende scenario’s onderkennen en uitwerken. Hierbij
worden ook specifiek klimaatrisico’s genoemd.
Een veranderende maatschappij vraagt om een accountant die mee gaat in deze beweging. Naast financiële informatie, is niet-financiële informatie (NFI) steeds belangrijker
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Een samenwerking tussen de negen grootste accountantsorganisaties, SRA en de
NBA.

wanneer we naar de (lange termijn) financiële huishouding kijken van bedrijven, organisaties en overheid.
Zo heeft de mkb-accountant in de positie van huisadviseur grondige kennis van het
mkb-bedrijf en is deze het eerste aanspreekpunt van de ondernemer. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is een blijvend maatschappelijk thema. Het past dan ook bij
de rol van de mkb-accountant om dit op de agenda van zijn klant te zetten en hier zelf
een rol op te pakken.
Ook op het vlak van verduurzamen van onze economie zal de accountant een rol spelen. Recentelijk aangekondigde EU-wetgeving2 leidt op korte termijn (boekjaar 2023) tot
verdergaande verplichtingen voor bedrijfsleven en accountant op het gebied van duurzaamheidsrapportage. Het is belangrijk dat deze EU-wetgeving snel overgenomen
wordt in Nederland en de implementatie daarvan in samenwerking met de accountancy
sector voortvarend ter hand wordt genomen. Zodat accountants behaalde en aangekondigde duurzaamheidsdoelstellingen aan de hand van deze nieuwe standaarden kunnen
controleren. Het op een gelijkwaardige manier kunnen vergelijken van relevante prestatie-indicatoren is belangrijk voor stakeholders. Hierdoor kan een totaalbeeld ontstaan
van de verduurzaming van Nederland en kan de overheid richting geven op basis van
de gerapporteerde gegevens.
Het nieuwe kabinet kan de ontwikkeling voor de korte termijn aanmoedigen en faciliteren. Dat kan door EU-wetgeving snel om te zetten naar de Nederlandse situatie en samen met de accountancysector de implementatie hiervan vorm te geven.
Als NFI-verslaglegging de standaard wordt, is het belangrijk om dit mee te nemen in de
huidige wijze van toezicht. Het Nederlandse beleid moet uiteindelijk aansluiten op de
Europese en internationale kaders.
Perspectief tijdens en na corona
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse maatschappij. Naast mensen
die ziek werden heeft (een deel van) ondernemend Nederland het zwaar. Een gedeelte
van de ondernemers kreeg financiële steun van de overheid, zoals via de Tozo, TVL en
de NOW. De betreffende ondernemer is verantwoordelijk voor de aanvraag en de keuze
deel te nemen. De accountant toetst aan de gestelde regels. Grote en kleine bedrijven,
instellingen en organisaties worden bijgestaan door accountants die werken bij accountantsorganisaties en MKB-accountantskantoren. Zij vervullen daarmee een belangrijke
rol in de verantwoording van deze steunmaatregelen. Zo helpen zij organisaties die
steun aanvragen én de overheid bij het verantwoorden van de overheidssteun. De accountant heeft veel zicht op de uitdagingen die spelen bij de betrokken ondernemers.
We werken graag samen met het nieuwe kabinet wanneer de steun afgebouwd wordt
en gekeken wordt hoe uitgestelde betalingen op verantwoorde wijze terugbetaald gaan
worden door ondernemers3. Accountants zien ook in deze periode een verantwoordelijkheid om er te zijn, voor de ondernemer en het publiek belang.
Bij de accountantscontrole van ontvangen corona-noodsteun is een goede balans tussen kosten en (maatschappelijke) baten van groot belang. De NBA voert hiervoor een
continue dialoog met het ministerie van SZW en zet dit gesprek graag voort met een
nieuw kabinet.
Veel van bovenstaande punten, zoals het bieden van perspectief tijdens en na de corona-pandemie en de implementatie van de EU-wetgeving inzake duurzaamheidsrapportages, verdragen geen uitstel. Wij staan de overheid graag bij in het adresseren van
de punten die wij benoemen in deze brief. Tijdens de corona-pandemie van vandaag én
in de economie van morgen: Nederland kan rekenen op zijn accountants.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter NBA
Marco van der Vegte
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