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Dijsselbloem blijft af van
verdienmodel accountants
Jeroen Piersma
Den Haag
Hoewel minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt dat de
reeks van incidenten in de accountantssector een ‘zeer verontrustend
signaal’ geeft, gaat hij voorlopig
niet opnieuw wettelijk ingrijpen.
Wel moet de sector zelf met initiatieven komen om de kwetsbaarheid van het huidige verdienmodel
te verminderen.
Dat heeft de minister gisteren
gezegd tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer over de
accountantssector. Dat Dijsselbloem niets ziet in een wettelijke
ingreep betekent niet dat alles bij
het oude blijft. De huidige Nederlandse wetgeving wijkt op een aantal punten af van de afspraken die
eerder dit jaar op Europees niveau
zijn gemaakt. Zo verplicht de Nederlandse wet grote bedrijven eens
in de acht jaar van accountantskantoor te wisselen, terwijl in Europees
verband tien jaar is afgesproken,
met de optie er nog eens tien jaar
aan vast te knopen.
Diverse fractiewoordvoerders
pleitten er gisteren voor om de
Nederlandse termijn op te trekken naar tien jaar. Dijsselbloem
omarmt dat voorstel. ‘Ik ben be-
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reid de Nederlandse termijn op te
trekken naar tien jaar, maar niet
naar tweemaal tien jaar. Twintig
jaar is echt te lang.’ De minister
toont zich gevoelig voor het argument van internationale bedrijven
dat afwijkende roulatietermijnen
dwingen om met verschillende
accountantskantoren te werken,
terwijl deze bedrijven het liefst één
accountant hebben.
Dijsselbloem wil de implementatie van de Europese wetgeving samen laten vallen met de verplichte
evaluatie van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Bovendien
komt toezichthouder AFM in september van dit jaar met een nieuw
rapport over de kwaliteit van de accountantscontrole bij de vier grote kantoren, Deloitte, KPMG, PwC
en EY. Ook dat rapport wil Dijsselbloem betrekken bij het proces.
Dijsselbloem was het gisteren
met zijn partijgenoot Henk Nijboer
eens dat het verdienmodel van de
accountantssector een aantal spanningsvelden vertoont waardoor de
kwaliteit en onafhankelijkheid van
de controle in het gedrang kunnen
komen. De kern is dat accountants
worden betaald door de bedrijven
die zij moeten controleren.
De minister ziet echter niets
in de radicale voorstellen die Ar-

nold Merkies van de SP naar voren bracht. Merkies pleit voor een
onderzoek naar alternatieve beloningsmodellen waarbij de directe
financiële relatie tussen accountant en bedrijf doorbroken wordt.
De omvorming van het partnermodel in een coöperatie die de
accountants een vast salaris betaalt, is zo’n model.
Dijsselbloem schaart dergelijke
modellen in de categorie ‘radicale
ingrepen in de private sector’. ‘Dat
ga ik niet doen.’ Maar hij vindt wel
dat de sector de kwetsbaarheid van
het huidige verdienmodel moet onderkennen en extra waarborgen
voor de kwaliteit en onafhankelijkheid moet inbouwen.
De bewindsman is ook geen
voorstander van het opleggen van
een bepaald governancemodel aan
de sector. Tegelijk vindt hij dat de
sector ook op dit punt zelf moet bewegen. De meeste grote kantoren
hebben inmiddels een zogenoemde commissie publiek belang, met
veelal externe leden. Die commissie lijkt op een raad van commissarissen. Maar Dijsselbloem vindt
het nog niet genoeg. De kantoren
zullen daarom nog moeten sleutelen aan de positionering, de samenstelling en de bevoegdheden
van dit orgaan.

