interview

Audit Only:

één Wta-vergunning,

twaalf kantoren
“Het grote voordeel van onze
stichting is dat je als accountantskantoor zelf geen Wta-vergunning
nodig hebt, terwijl je toch wettelijke
controles kunt blijven uitvoeren
voor je klanten”, vertelt mr. René
van Hoogstraten AA. Van Hoog
straten is de voorzitter van de
stichting Audit Only. Deze stichting
is door een aantal accountants
kantoren in het leven geroepen als
gevolg van de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta).
Leendert Haaring

N

a de inwerkingtreding van de Wta
besloten sommige kantoren om af te
zien van het aanvragen van een
vergunning bij AFM voor het uitvoeren
van wettelijke controles. Redenen daarvoor waren onder andere het geringe
aantal wettelijke controles dat de kantoren
jaarlijks uitvoeren en de kosten die daar
mee gemoeid zijn. Twaalf kantoren, waar
zowel AA’s als RA’s werkzaam zijn, gingen
onder de paraplu van een stichting samenwerken en konden zo wettelijke controles
blijven uitvoeren. Van Hoogstraten vertelt
hoe de wettelijke controle in de praktijk
werkt. “De stichting gaat de controleopdracht aan met de ondernemer en leent de
externe accountant en het controleteam
van het kantoor dat de ondernemer
inbrengt. Die ‘huisaccountant’ voert
vervolgens bij zijn eigen klant de controle
uit. Degene die uiteindelijk de verklaring
tekent namens de stichting is de externe
accountant van het deelnemende kantoor.
Een groot voordeel voor die accountant is
dat die zelf zijn klant volledig kan blijven
bedienen en voor de ondernemer is het
prettig om met een vertrouwd gezicht
zaken te doen.”
De grootte van de twaalf deelnemende
kantoren varieert, van 6 tot 75 medewerkers. Alle zijn werkzaam binnen de mkbpraktijk in de driehoek AmsterdamGroningen-Enschede. Het secretariaat van
Audit Only zit in Raalte. Het dagelijks
bestuur bestaat uit een secretaris en een
penningmeester, en natuurlijk een voorzitter. “Bij het dagelijks bestuur ligt de

eindverantwoordelijkheid. Ook ben ik
contactpersoon voor de AFM, die onze
situatie kent. Daarnaast hebben wij een
coördinator die enkele dagelijkse taken
van het bestuur voor zijn rekening neemt
en die – zoals de naam aangeeft – de
controleopdrachten coördineert”, aldus
Van Hoogstraten. “Het kan soms voorkomen dat een controleteam op een
gegeven moment wat moeilijk in de tijd zit
of de benodigde ervaring mist. De coördinator zorgt er dan voor dat een ander
controleteam de wettelijke controle overneemt.”
Voordelen Kostentechnisch zitten er

voor accountantskantoren voordelen aan
een dergelijke constructie. Van Hoog
straten: “Je betaalt als deelnemend kantoor een entree- en een jaarlijkse fee, maar
intern hoef je niemand permanent het
kwaliteitssysteem te laten bewaken. Via
deze weg kost een wettelijke controle minder geld dan wanneer je dat zelf zou doen.
In 2010 moeten alle accountantsorganisaties individueel de controle van hun kwaliteitshandboek NV-COS-compliant maken
als gevolg van de ISA-standaarden. De
aangesloten kantoren hebben hier geen
omkijken naar. Daarnaast worden de kosten die daarmee samenhangen gedeeld.
Bovendien worden de individuele kantoren niet belast met overbodige veranderende controlevoorschriften. Ze kunnen
daar wel gebruik van maken.”
De stichting neemt het kwaliteitssysteem
voor haar rekening. “Dat is belangrijk. Wij

22 Accountant Adviseur december 2009

22-23_interview Audit Only.indd 22

01-12-2009 11:39:41

interview

Alleen als wij kwaliteit kunnen leveren,
hebben wij bestaansrecht.

je. Het risico dat zij lopen, is dat het
kwaliteitssysteem daar onder te lijden
heeft. Voor hen zou een stichtingconstructie een ideale oplossing zijn.”

Foto: Fedde de Weert

Alternatieven

passen op elke controleopdracht een
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
toe, tijdens het controleproces en na oplevering van het dossier. De mensen die we
daarvoor inhuren zijn deskundigen op
controlegebied. Zij verzorgen op verzoek
ook een stukje coaching voor de externe
accountants. Dit leidde mede tot een efficiënte uitvoering van de controle. Ook
huurt de stichting een compliance officer
in die onder andere zorgt voor een permanente borging van het kwaliteitsstelstel.”
Volgens Van Hoogstraten zijn er nog meer
voordelen voor de deelnemende accountantskantoren. Van Hoogstraten: “Aan
klanten en intermediairs kun je laten zien
dat je over een vergunning beschikt en dat

je een wettelijke controleopdracht kunt
uitvoeren. Dat is goede pr. Dat laat aan
hen zien dat je kwaliteit kunt leveren. Als
je deelnemer bent van de stichting, dan
betekent dat ook een stuk uitstraling naar
deelnemers, bestuurders, externe accountants en medewerkers toe en dat heeft
weer zijn weerslag op de eigen accountantspraktijk.”
Voor wie? Welke accountantskantoren
zouden baat hebben bij een dergelijke
stichting? Van Hoogstraten: “Veel accountantskantoren zitten in de mkb-praktijk
en die hebben vooral samenstel- en
adviesopdrachten. Voor hen blijft de controleopdracht een ondergeschoven kind-

Accountantskantoren
hebben natuurlijk alternatieven als een
ondernemer om een wettelijke controleopdracht vraagt. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om die uit te besteden.
Van Hoogstraten waarschuwt voor de
gevaren die daar aan kleven. “De ‘eigen’
klanten van een collega-kantoor zullen in
beginsel voor gaan. Bij drukte komen
jouw klanten pas als laatste aan de beurt.
Het gevolg daarvan is dat de controleopdracht dan niet gesmeerd loopt en dat je
de planning niet in de hand hebt. Je loopt
grote kans dat jouw klant niet tevreden
is, met het gevaar dat je die kwijtraakt.
Maar zelfs als het collega-kantoor goed
werk levert, loop je het risico dat je jouw
klant verliest. Het kan zo maar voorkomen dat jouw klant zo positief is over het
controlekantoor dat hij besluit om voortaan alle accountantswerkzaamheden
daar onder te brengen.”

Kwaliteit is het kernwoord voor Van
Hoogstraten. “Alleen als wij kwaliteit
kunnen leveren, hebben wij bestaansrecht.
We hebben twee keer per jaar een algemene bestuursvergadering georganiseerd,
waar wij een kwaliteitsdag aan koppelen.
Die dag is ervoor om de deskundigheid
van de deelnemers op peil te houden:
externe accountants en assistenten die
deel uitmaken van controleteam. Zij
kunnen daar ook ervaringen met elkaar
uitwisselen.
Ook doen wij een beroep op een Commissie
Vaktechniek, bestaande uit een mix van AA’s
en RA’s die werkzaam zijn bij mkb-gerelateerde kantoren. Een goede afspiegeling van
onze deelnemende kantoren dus.”
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