
JeroenPiersma
Amsterdam

Hetwas evenwennen voorde accoun-
tantsgemeenschap.Nahonderd jaar
zelfregulering leidde eenaantal boek-
houdaffaires aanhet begin vandeze
eeuw (onder andereEnronenAhold) tot
de instelling vaneenAmerikaanse toe-
zichthouder opaccountants. Inde jaren
daarna gevolgddoor vergelijkbare toe-
zichthouders inEuropa enelders inde
wereld.Wasde relatie indebeginjaren
soms stormachtigmet scherpekritiek
over enweer, de afgelopen jaren lijkende
verhoudingen tot rust gekomen.De vaak
stevige kritiek vande toezichthouder
ophetwerk vandeaccountantswordt
meestal zonder protest aanvaard.

Missie volbracht?Niet echt, zegt de
Amerikaansehoogleraar accountancy
RobertKnechel.Hij is verbondenaande
universiteit vanFlorida enheeft de afge-
lopen jarenonderzoekgedaannaarde
relatie tussen toezichthouders engrote
accountantsorganisaties, onder andere
indeVerenigdeStaten enAustralië.

‘Ik denkdat dedialoog tussende
accountant ende toezichthouder in-
middels uitgeput is. Ze zijnhetniet
eensmet elkaar enhebbengeenbasis
meer voor overeenstemming. Ikhebeen
hooggeplaatste accountant bij eenBig
Four-kantoor indeVSwel eenshoren
zeggendat zijn kantoor tegenwoordig op
tweemanieren reageert opkritiek vande
toezichthouder:we zijnhet eensmetde
toezichthouder endoenwat ze zeggen,
ofwe zijnhetniet eens,maardoen toch
gewoonwat ze zeggen.’

Het is diehouding vanaccountants
dieKnechel verontrust.Want als zij zich
per definitie neerleggenbij het oordeel
vande toezichthouder, dreigt het gevaar
dat compliance, afvinkcultuur en check-

Toezichthouderdie
altijd slaat, kweekt
bangeaccountants

Steeds strengere regels maken van
accountants misschien wel brave
jongens, maar dat leidt tot een
afvinkcultuur en niet tot meer kwaliteit,
stelt hoogleraar Robert Knechel

lists deplaats innemenvandekwaliteit
vanhet controlewerk. ‘Uiteindelijk kan
het beroepopeenpunt komendatde
toezichthouder constateert dat de ac-
countants brave jongens zijn,maardat
de accountantscontrolenauwelijksmeer
is daneen compliancemechanisme.’

In zijn onderzoeknaarde situatie in
deVerenigde Staten enAustralië tracht
Knechel dedynamiek vande relatie tus-
sende toezichthouder enaccountants
scherper inbeeld tebrengen. Voorhet
Amerikaanseonderzoekheeft hij ge-
bruik gemaakt vande inspectierappor-
ten vandeAmerikaanse toezichthouder
PCAOB indeafgelopen tien jaar. Indie
rapportenhoudtdePCAOBeenaantal
controledossiers vandegrote kantoren
tegenhet licht en constateert tekort-
komingen.

Het onderzoek toont aandat als de
kantorenkritisch reagerenopdebe-
vindingen vandePCAOB,de toezicht-
houder in volgende inspectierapporten
strengerwordt enmeer tekortkomingen
constateert.De toezichthouderneemt in
reactie ophet tegenspel vandefirma’s
een steedsdwingenderhouding aan.

Bovendien leidt eenkritische reactie
vandekantoren vaker tot depublicatie
vanhet tweededeel vande inspectierap-
porten,waarinde toezichthouder ingaat
opde tekortkomingen indeorganisatie
enkwaliteitsbewaking.Dit deel vande
inspectierapporten is inprincipe ge-
heim,maardePCAOBkanbesluiten ze
te publiceren. Publicatie vanhet tweede
deel vanhet inspectierapportwordt zo
een stokomweerspannige accountants-
firma’smee te slaan.

VHet kannatuurlijk ookdat de accoun
tantskantoren een serieus kwaliteits
probleemhebbenenweigeren er iets
aan tedoen.
‘Wat je dan verwacht, is dat het aantal
bevindingen vande toezichthouder zal
stabiliseren.Het is niet logischdat de
prestaties vandefirma’s achteruitgaan.
Dat zoupuberaal gedrag zijn: kritiek van
de toezichthouderbeantwoordenmet
nog slechter gedrag. Ikdenkniet dat
accountants zich als pubers gedragen.
Maarwehebbendie logica getest door
te bekijkenof dekwaliteit inderdaad
verslechtert.Dat hebbenwegedaanaan
dehand vanhet aantal kerendat deze
kantorenhunaccountantsverklaringen
moetenherroepen.Weziendathet aan-
tal herroepingen juist daalt.’

‘Ik zegniet dat inspectie geengoede
resultatenheeft gehad. Volgensmij is de
accountantscontrole de afgelopen tien
jaar verbeterd.Maaruit de inspectierap-
portenblijkenmeer tekortkomingen
danooit.Dat is deongerijmdheidwaar
het beroepnumeeworstelt.’

V Inuwpaper schrijft ude steeds stren
gerehouding vandePCAOB toe aande
neigingomzich in tedekken richting
politiek enpubliek.Watbedoelt udaar
mee?
‘Jewilt als toezichthouder geennieuwe
affaire zoals destijds bij energiereus
Enron.Dat leidt tot problemenmethet
Congres endepubliekeopinie.Omzich
daar tegen in tedekken is dePCAOB
steedshardhandiger geworden.Maar
deze verklaring iswat speculatief, een
pogingomcontext te geven vande resul-
taten vanhet onderzoek.’
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‘Velendenkendat
ik tegenregulering
ben.Dat isnietzo.
Regulering isgoed,
totbepaaldehoogte’

‘Dialoogaccountant
entoezichthouder is
inmiddelsuitgeput.
Zezijnhetniet
eensmetelkaar’

Hoogleraar tracht
relatie accountant
en toezichthouder
scherper in beeld te
brengen

DeAmerikaanse
hoogleraar
accountancy
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V InNederland zijn accountants ‘off
the record’ ooknogwel eenskritisch
overhun toezichthouder, deAutoriteit
FinanciëleMarkten. Is uwonderzoek
ook relevant voor andere landen?
‘Ik denkniet datmijnonderzoek een
puurAmerikaanse situatie beschrijft.
DePCAOBheeft ookdebevoegdheidom
toezicht tehoudenopaccountantsfir-
ma’s buitendeVS, als zij dochters van
Amerikaansebedrijven controlerenof
buitenlandsebedrijvenmet eennotering
aanWall Street.DeVShebbenhunwet-
gevingopdit punt geëxporteerd.Uit de
Australische studieblijkt dat debemoei-
enis vandePCAOBmetdeAustralische
accountantsfirma’s eenkeerpuntwas.
DeAustralische toezichthouderhadeen
eigen inspectiesysteemdat goedwerkte,
maarwildeniet zwakoverkomen ten
opzichte vandePCAOBen is dusharder
gaanoptreden.DePCAOBheeft het spel

Waar ligt de balans?

De conclusies die hoogle-
raar Robert Knechel trekt uit
zijn onderzoek— dat het nut
van steeds strengere regels
afneemt—zijn herkenbaar,
zegt Michael de Ridder,
bestuurder van de accoun-
tantspraktijk bij PwC.

‘De hoeveelheid regels is de
afgelopen jaren heel erg
uitgebreid. De vraag is waar
de balans ligt tussen regels
en andere onderdelen van de
accountantscontrole, zoals
de communicatiemet de
klant en kennis van de sector.
Het professionele oordeel is
niet alleenmaar het volgen
van regels.’ Over die balans
moeten de accountants
firma’s in dialoog blijvenmet
de toezichthouder, voegt De
Ridder eraan toe.
Knechel, een autoriteit op
het gebied van fundamen
teel onderzoek naar accoun
tancy, was vorige week een

inAustralië veranderd en ikdenkdat dat
ook voor veel andere landengeldt.’

V Is er een remedie voordeproblemen
dieu constateert?
‘Ermoet een soort samenwerking zijn
tussen toezichthouder endeaccoun-
tantsfirma’s. Bij de accountantscontrole
speelt het professionele oordeel eenbe-
langrijke rol.Die dreigtmetde verschui-
ving vande focusnaar compliance in
het gedrang te raken.Uiteindelijkheeft
niemandeenperfect oordeel. Eengoede
toezichthouder luistert daaromnaarde
accountantsfirma’s.Niet alleendicteren,
maar ookover enweer leren vanelkaar.
Veelmensendenkendat ik tegen regule-
ringben,maardat is niet zo. Regulering
is goed,maar tot opbepaaldehoogte.We
hebbenbehoefte aaneendialoogdiehet
beroep in staat stelt zich van zijnbeste
kant te laten zien.’

van de prominente sprekers
op het eerste congres van de
Foundation for Auditing Rese
arch (FAR), een Nederlandse
stichting waar academici en
de grote accountantsfirma’s
samenwerken omweten
schappelijk onderzoek naar
de accountancy te stimuleren.
De FAR is een van de initiatie
ven die zijn voortgekomen uit
het grote hervormingsplan dat
de sector in september 2014
heeft aangenomen. Knechel is
ook onafhankelijk bestuurslid
bij de FAR.
Zelf vindt Knechel het onder
zoek dat de FARwil stimule
ren van cruciaal belang. Er
wordt de laatste jaren voort
durend nieuwe regulering aan
de sector opgelegd.
‘Reguleringmoet op goed
onderzoek en bewijsmateriaal
zijn gebaseerd, niet op een
wellesnietesdiscussie tussen
accountants, toezichthouders
en politiek.’
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