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Versterking van de 
onafhan kei ij kheid 
·van accountants 
HET WOORD IS AAN DE WETGEVER 

Recente boekhoudschandalen, in het bijzonder het Enron-schandaal in de VS in het 
'najaar van 2001, hebben niet alleen het vertrouwen În het bestuur van grote, beursge
noteerde ondernemingen geschokt, maar ook geleid tot vraagtekens bij het functione
ren van openbare accountants. Voor Arthur Andersen, destijds accountant van Enron 
en één van 's werelds grootste accountantskantoren, betekende het de ondergang. Uit 
dit en andere schandalen bleek, dat het management om redenen van prestige of per
soonlijk gewin de resultaten van de onderneming waaraan zij leiding geeft te gunstig 
heeft willen voorstellen. 

DOOR JOOP ~NEMAET 

D.e accountantscontrole blijkt de verkeerde voorstelling van zaken niet te hebben gesignaleerd. 
De accountant stelt zich daarbij niet of onvoldoende onafhankelijk op, hetzij uit angst de opdracht 
en het bijbehorende honorarium te verliezen, hetzij omdat hij nauw betrokken is geweest bij het 
adviseren van juist die constructies of boekhoudmethoden die onder vuur zijn komen te liggen. 
Verschillende instanties zijn naar aanleiding hiervan gekomen met nieuwe wet- en regelgeving op 
het gebied van ondernemingsbestuur en accountantscontrole. De Amerikaanse wetgever en in 
navolging daarvan de Europese Commissil!, hebben alert gereageerd met nieuwe wet- en regelge
ving in 2002. In Nederland werd de discussie opgepakt in het kader van de evaluatie accountants
wetgeving, begin 2002. Die discussie zal naar verwachting dit najaar worden voortgezet.' 
Ondertussen hebben de beroepsorganisaties van accountants, NIVRA en NOvAA het initiatief geno
men tot aanpassing van hun regelgeving over onafhankelijkheid van accountants, effectief per 1 

• januari van dit jaar, terwijl een commissie onder leiding van M. 'Tabaksblat in juli 2003 is gekomen 
met voorstellen voor een nieuwe' code Corporate Governance. 
De vraag is echter hoe de onafhankelijkheid van de accountant, belast met de controle van de jaar
rekening, door regelgeving bevorderd kan worden. 

Openbaar belang 
Zoals gezegd is op verschillende plaatsèn nieuwe regelgeving tot 'stand gekomen naar aanleiding 

van de recente boekhoudschandalen. De Sarbanes-Oxley wet in de VS2 heeft de toon gezet; in 
Europa3 en in Nederland4

,5 zijn belangrijke elementen uit deze wet in nieuwe (voorgestelde) regelge
ving verwerkt. 
Grosso modo hebben de wijzigingen in de verschillende wetten en regels veel gemeen. In de 
Nederlandse context zijn de volgende elementen uit de nieuwe regelgeving van belang: 

• De onafhankelijkheid van commissarissen ten opzichte van de onderneming wordt vergroot, 
de aanwezigheid van financiële deskundigheid in de Raad wordt verplicht gesteld en de posi
'tie van de Raad van Commissarissen in relatie tot de accountant wordt zwaarder aangezet. Er 
komt een audit commissie in de Raad, die 'de relatie met de accountant in het bijzonder 
beheert. 

• De CommiSsie corporate governance bepleit daarnaast een optreden van de accountant in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

• De combinatie van contróle: en adviesdiensten door één accountantskantoor bij dezelfde 
onderneming wordt aan banden gelegd. Bepaalde combinaties worden verboden, al dan niet 
voor bepaalde categorieën van ondernemingen, andere worden met waarborgen omgeven. 

• Vormen van belangenverstrengeling tussen accountant en' onderneming worden tegengegaan, 
• De onderneming in een bepaalde categorie wordt verplicht tot periodieke wisseling van eind-



verantwoordelijke accountant. Op ver
plichte periodieke wisseling van accoun- . 
tantskantoor wordt gestudeerd 
(Sarbanes-Oxley). 

• De kwaliteitstoetsing van accountants
kantoren wordt op het punt van onaf
hankelijkheid aangescherpt en er komt 
een omifhankelijk toezicht op accoun- . 
tants. 

• Regelgeving op het gebied van accoun
tantshonoraria, zowel wat betreft de 

. hoogte ervan (toereikend voor een goede 
uitvoering; maar niet zo hoog dat .de 
accountant er te zeer van afhankelijk 
wordt), als de openbaarmaking ervan. 

Wat toepassingsgebied betreft zijn er enkele 
verschiiIen. De Sarbanes-Oxley wet in de VS 
heeft betrekking op beursgenoteerde onderne
.mingen, maar het toepassingsgebied van de 
Europese aanbeveling en van in Nederland 
door NIVRA en NOvAA ingevoerde onafhanke
lijkheiqsregels omvat alle wettehjke controles 
en is daarmee dus belangrijk groter. Omdat 
daarmee voor sommige bedrijven een te zware 
regelgeving zou ontstaan, is in deze regelge
ving een nieuw begrip geïntroduceerd: de 
'instelling van openbaar belang' of 'Public 
Interest Entity' (PIE). Hieronder vallen beursge
noteerde ondernemingen maar bijvoorbeeld 
ook grote ziekenhuizen. Voor deze Public 
Interest Entities gelden strengere bepalingen 
dan voor de overige huishoudingen. De con-

. cept Nederlandse Corporate Governance code 
heeft weer primair betrekking op Nederlandse 
bel,lrsgenoteerde vennootschappen.6 

Geheimhoudingsplicht 
Onafhankelijkheid bleek bij Enron·uiteen te 

vallen in tenminste twee deelaspecten: onaf
hankelijkheid tegenover het bestuur van de 
onderneming, en objectiviteit ten opzichte van 
door het accountantskantoor zelf geadViseerde 
constructies en boekhoudmethoden. 
Het is duidelijk dat een accountant, die zich 
onafhankelijk opstelt tegenover het bestuur 
van een onderneming, en zonodig een conflict 
niet uit de weg gaat, een risico neemt met 
betrekking tot de continuering van zijn 
opdracht. Hij stelt gewoon zijn broodwinning 
in de waagschaal. Daarom dient hij zonodig 
zijn gelijk te kunnen halen bij een orgaan van 
de onderneming, dat in staat is zich tegenover 
het bestuur op te. stellen: de Raad van 
Commissarissen. Aangezien het kabinet de 
onafhankelijkheid van de accountant een wette
lijke basis wil geven?, is het verankeren van de 
relatie tussen· de .accountant en de Raad van 
Commissarissen in de wet (zoals Sarbanes-

Oxley doet) een goede gedachte. 
Door te pleiten voor het aal)haken van de posi
tie van de certificerend accountant aan de Raad 
van Commissarissen, bevinden we ons histo
risch gezien op bekend terrein. De wortels van 
het Nederlandse accountantsberoep hebben te 
maken met de ondersteuning van de Raad van 
Commissarissen in haar toezichthoudende 
taak.8 Het kabinetsstandpunt pleit echter wel 
voor het geven van een wettelijke basis aan de 
onafhankelijkheidseisen, maar verzuimt om .de 
certificerend accountant dan ook de daarbij 
passende positie te garanderen, namelijk door 
zijn benoeming wettelijk neer te leggen bij de 
Raad van Commissarissen.9 

Wat betreft de positie van de accountant slaat 
de commissie Corporate Governance de plank 
mis wanneer zij pleit voor een optreden van de 
accountant in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Dat zou hem binnen de kort
ste keren in conflict brengen met zijn geheim
houdingsplicht. Immers, vertrouwelijkheid van 
wat besproken wordt in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders ziil in het 
algemeen een illusie zijn! 
Bovendien kan de accountant zich niet goed in 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
presenteren als hij voorgedragen is door de 
Raad·vah Commissarissen aan deze zelfde ver
gadering, zoals de commissie Corpora.te gover
nance voorstelt. 

Stroomlijning 
Het. toepassingsgebied van de nieuwe regel

geving is een volgend punt. De Europese aan
bevelingen en nieuwe onafhankelijkheidsregels 
strekken zich uit tot alle wettelijk verplichte 
controles, dus ook tot de bovenkant van het 
midden- en kleinbedrijf. Lang niet alle onderne
mingen hebben echter een verplichte Raad van· 
Commissarissen. In het midden en kleinbedrijf 
is vaak helemaal geen Raad van Commissaris
sen -sterker, er is vaak geen scheiding tussen 
leiding en eigendom (als de directeur-grootaan
deelhouder alle macht in handen heeft). 
Een accountant moet, om zich onafhankelijk te 
kunnen opstellen tegenover het ondernemings
bestuur, zonodig kunnen terugvallen op de 

. Raad van Commissarissel!. Daarom moet de 
wettelijke basis van de onafhankelijkheidseis 
worden gecombineerd met het wettelijk veran
keren van de relatie tussen accountant en Raad 
van Commissarissen. Omdat controle naar mijn 

- mening synoniern is met onafhankelijke con
trole, volgt hieruit dat de wettelijke controle
plicht moet worden gesynchroniseerd met het 
instellen van een verplichte Raad van 
Commissarissen en dus moet de wettelijke con
troleplicht voor de bovenkant van het midden-



en kleinbedrijf komen te vervallen. 
Dit argument gaat in tegen bestaande regelge
ving, in het bijzonder de sinds 1 januari jl. 
bestaande nieuwe onafhankelijkheidsregels van 
NlVRA en NOvAA, maar ook de oudere verorde
ningen lO van deze organisaties. Daaro~ staan 
we er iets langer bij stil. De voorliggende regel
geving brengt als het ware gradaties van onaf
hankelijkheid aan bij certificerend accountants: 
al naar gelang zij niet-wettelijke, wettelijke 
niet-PIE, of wettelijke PIE controles uitvoeren 
(kunt u het nog volgen?), moeten zij aan stren
gere regels van onafhankelijkheid voldoen -
terwijl zij krek dezelfde verklaringen geven. 
Tegelijk verzuimt' de wetgever om de accoun
tant ook echt een onafhankelijke positie te . 
garanderen, zoals hierboven aangegeven. Voor 
de gebruiker van accountantsverklaringen is dit 
geen heldere situatie. Het zou veel duidelijker 
zijn, om de wettelijke controle te koppelen aan 
de meest stringente onafhankelijkheidsregels, 
en daarbij dan ook de accountant een echt 
onafhankelijke positie te geven. Voor al die 
situaties waarin de accountant optreedt vanuit 
een niet strikt onafhankelijke positie, zou dat 
uit zijn product (verklaring) moeten blijken 
(dus een ander soort verklaring). Dit is de les 
die Enron ons geleerd heeftIl. Een voor de hand 
liggende methode om dit te bereiken is het 
schrappen van de wettelijke controleplicht . 
voor deze situaties.12 Algemener geformuleerd: 
er dient een stroomlijning te komen van 
begrippen in de Nederlandse wet- en regelge
ving wat betreft huishoudingen die moeten vol
doen aan bepalingen van corporate gover
nance, zoals een verplichte Raad van Com
missarissen, en een wettelijke controleplicht.13 

Behoedzamer opereren 
Een tweede probleem was gelegen in de com

binatie van controle en advies: de accountant 
van Enron moest oordelen over zaken, die hij 
zelf mede had geadviseerd. Het antwoord in de 
(voorgestelde) regelgeving is niet overtuigend. 
Afhankelijk van welke adviesdienst men wil 
combineren met de wettelijke controle, is er 
een eis Van goedkeuring vooraf door, dan wel 
een aal)beveling tot overleg met, de audit com
missie, of in enkele gevallen een verbod op de 
beoogde combinatie. Het kabinetsstandpunt 
stelt een eigen beoordeling door de accountant 
van zijn onafhankelijkheid voor, in geval van 
combinaties van controle en advies (de .onaf
hankelijkheidstoets), en een verbod van de 
combinatie van controle en administratieve 
dienstverlening. Dit laatste punt is afgezwakt 
door een motie die aandrong op beperking van 
het verbod op combinatie van controle en 
administratieve dienstverlening tot PIE's (aange-
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nomen, en inmiddels overgenomen door de 
minister).14 
Het is echter allemaal erg voorzichtig geformu
leerd en de indruk blijft dat wat zich voordeed 
bij Emon hier niet door zou zijn voorkomen. 
Willen we een werkelijk objectieve blik van de 
controlerend accountant kunnen garanderen, 

. dan zijn sterkere middelen nodig. ' De meest 
resolute oplossing is verplichte scheiding van 
controle en advies bij PlE. 15 Een onafhankelijke 
blik op door derden geadviseerde maatregelen , 
is dan verzekerd. 
Deze optie valt ook uit andere hoofde te over- . 
wegen. In de Nederlandse regelgeving is, in 
navolging van de Europese aanbeveling, een 
vereiste terechtgekomen dat de controle op 
zichzelf voldoende dient te worden gehono
reerd. De achtergrond van deze bepaling is dat 
in de loop der jaren is gebleken dat accoun
tantskantoren controlediensten aanbieden 
onder de prijs; in de hoop zodoende lucratieve 
adviesopdrachten binnen te slepen: het zoge
naamde cross-selling. Het bezwaar tegen cross
selling is onder meer -dat de kwaliteit van de 
accountantscontroles er onder lijdt. Echter, een 
verbodsbepaling als deze is nauwelijks te 
handhaven. Want hoe zal men bewijzen dat een 
accountantskantoor een te lage prijs offreert? 
Door echter de combinatie van controle en 
advies \:Ju' één en dezelfde opdrachtgever te 
verbieden, wordt deze praktijk onmogelijk 
gemaakt. 
Minder sterke, maar te overwegen oplossingen 
zijn verplichte periodieke wisseling van 
accountant of accountantskantoor. De opvolger 
zal zich niet of minder aan de adviezen van 
zijn voorganger gecommitteerd achten. De zit
tende accountant daarentegen zal behoedza
mer opereren, wetende dat over een beperkt 
aantal jaren een andere accountant zich over 
dan te maken keuzes zal buigen. 

'Stappen 
Om de positie en onafhankelijkheid van 

accountants te versterken zullen een aantal 
stappen gezet moeten worden. Ten eerste dient 
er een stroomlijning van begrippen in wet- en 
regelgeving te komen waar het betreft de huis
houdingen die moeten voldoen aan bepalingen 
van Corporate Governance, waaronder begre
pen een verplichte Raad van Commissarissen 
en de wettelijke verplichting tot accountants
controle. 
Alleen daar waar een onafhankelijke Raad van 
Commissarissen en een audit commissie functi
oneren, kan de accountant een onafhankelijke 
opstelling tegenover het bestuur waarmaken. 
Daarom dient ten tweede de wet alleen daar 
een accountantscontrole voor te schrijven, 



waar ook de instelling van een Raad van 
Commissarissen, die de relatie met de accoun
tant beheert verplicht wordt gesteld. 
Met name aan de bovenkant van het midden
en kleinbedrijf, waar veelal de directeur-groot
aandeelhouder alle macht in handen heeft, en 
een Raad van Commissarissen vaak niet 
bestaat en in ieder geval niet verplicht is, 
dient zodoende de wettelijke controleverplich
ting te vervallen. Voor deze wetswijzigingen is 
overleg op Europees niveau wel noodzakelijk. 
Het wetsvoorstel wijziging structuurregime 
dient te worden aangevuld in die zin dat de 
benoeming van de controlerend accountant 
wettelijk verplicht door de Raad van . 
Commissarissen (op voorstel van de audit 
commissie) geschiedt, en dit orgaan' het func
tioneren van. de accountant ook monitort. Het 
voorstel van de commissie Corporate 
Governance, om de accountant te laten opdra
ven in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders dient te worden afgewezen, 
omdat dat leidt tot strijd met de geheimhou
dingsplicht van de accountant. Om deze reden 
dient ook de benoeming van de accountant 
niet te geschieden door de Algemene 

Noten: 

Vergadering van Aandeelhouders. 
Tot slot moet er een str.ikte scheiding te 
komen tussen controle enerzijds en advies 
anderzijds, vast te leggen in een wettelijke 
verbodsbepaling. De reikwijdte van deze 
bepaling zou kunnen aansluiten bij de reik
wijdte van het verbod op combinatie van con
trole en administratieve dienstverlening, dus . 
vooralsnog uitsluitend betrekking hebbend op 
instellingen van publiek belang (PIE). Deze 
scheiding dient ve.el verder te gaan dan wat de 
huidige onafhankelijkheidsvoorschriften bepa
len. De controleur dient zich van alle adviezen 
te onthouden, inclusief fiscaal en juridisch 
advies. Uitzondering kan slechts gemaakt wor
den voor de zgn. natuurlijke adviesfunctie, 
oftewel adviezen die rechtstreeks voortvloeien 
uit de controlebevinding·en. 

pe auteur is accountant en voorzitter van de 
Samenwerkingsmaatschap Accountskantoren 
SMA te Nieuwegein. Dit artikel is op persoonlijke 
titel geschreven. 

1. Op 18 juni jl kondigde de minister in de Tweede Kamer aan dat hij in september met een conceptwettekst 
zal komen. Inmiddels is op 19 september jl. het Wetsvoorstel toezicht accountsorganisaties verschenen. 

2. Sarbanes Oxley Ad of 2002, aangenomen in het Amerikaanse congres op 25 juli 2002. 
3. Aanbeveling van de Europese Commissie van 16 mei 2002- Onafhankelijkheid van de met de wettelijke con

trole belaste accountant in de EU: basisbeginselen. Publicatieblad nr L 191 van 19 juli 2002 blz 22-57. 
4. Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de accountant, verordening van het Koninklijk NIVRA en 

van de NOvAA december 2002. 
5. De Nederlandse Corporate Governance Code, concept en uitnodiging voor commentaar, van de .Commissie 

corporate governance dd 1 juli 2003. 
6. Volgens de commissie is het merendeel van de' bepalingen ook toepasbaar op andere grote rechtspersonen. 
7. Kabinets~tandpunt evaluatie accountantswetgeving (2001), p. 2 en Wetsvoorstel toezicht accountsorganisaties 
8. De Pincoffs affaire in de 1ge eeuw. Zie bijvoorbeeld Johan de Vries, Geschiedenis der Accountancy in . 

Nederland, Van Gorcum, 1985, pagina 34 e.v. 
9. Thans geeft BW2:393 een voorkeursvolgorde aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt 

de accountant, zoniet dan de Raad van Commissarissen, ' zoniet dan het bestuur. In de praktijk blijkt dit 
onvoldoende te werken. Een aanpassing van deze bepaling zou dienen te worden ingepast in het wetsvoor
stel aanpassing structuurregime, want alleen bij structuurvennootschappen is een Raad van 
Commissaris.sen verplicht. Zie ook noot 13. Een pleidooi om de benoeming van de accountant bij de Raad 
van Commissarissen te leggen is niet nieuw: zie bijvoorbeeld prof dr R.A.M. Pruijm RA, "De affaire Enron: 
meer dan een toevalligheid?", 2002, in verkorte vorm gepubliceerd in De Accountant, juni 2002. 

10. Gedrags- en Beroepsregels Accountants 1994, waarin onafhankelijkheid zonder meer wordt geëist van alle 
als openbaar accountant optredende accountants. 

11. Maar Limperg had het natuurlijk al gezegd in 1926. Zie Johan de Vries, op. cit. pagina 104 e.v. 
12. Daarvoor zullen we wel langs Brussel moeten, want de regeling van de wettelijk controleplicht hangt op 

Europese regelgeving. 
13. Thans worden bepaalde vennootschappen, zgn. "structuurvennootschappen", verplicht tot instelling van 

een Raad van Commissarissen. Daarnaast worden, op basis van andere criteria, bepaalde huishoudingen 
wettelijk verplicht tot accountantscontrole. Tezamen met het onlangs geïntroduceerde begrip Public 
Interest Entity, en het voorstel van de Commissie corporate 'governance dat weer een ander toepassingsge- . 

. bied kent, nl. beursgenoteerde onderneming~n, dreigt een lappendeken te ontstaan waar niemand mee 
gediend is. 

14. Motie Van Baaien c.s., 26 maart 2002 
15. Een motie die aandrong op aanscherping van het verbod op de combinatie van controle en advies, heeft het 

niet gehaald: de motie Hindriks en Vendrik, 26 maart 2002. Ook in het hierboven genoemde artikel van prof 
Pruijm (zie noot 9) wordt voor een strikte scheiding gepleit. 

--- --- -----
- - - ~ -

D 

9 


