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Een krappe meerderheid van de admi-
nistrateurs in Nederland is wel tevreden
over de accountant; 45 procent echter niet.
Het gemiddeld rapportcijfer is een 5,6 op
een schaal van 1 tot 10. Dat betekent dus
dat op diverse onderdelen de score zelfs
nog lager is. Zo worden op betrokkenheid
(4,9) en inlevingsvermogen (4,8) de laag-
ste cijfers behaald.
Dit kan niet geheel los worden gezien van
de reacties op de samenstelling van het
team. 48 procent vindt de samenstelling
van het accountantsteam goed en oordeelt
dat niet vaker wordt gewisseld dan voor de
organisatie wenselijk is. Anderen zijn van
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DECLARATIE VAN ACCOUNTANT ALLANG NIET MEER VANZELFSPREKEND

mening dat de continuïteit onvoldoende
gewaarborgd is, juist omdat het team te
vaak van samenstelling wijzigt. Een veel
gehoorde klacht uit de praktijk is dat nieu-
we medewerkers van de externe accoun-
tant onvoldoende zijn voorbereid en dat
daarmee de opleiding van deze nieuwe
mensen wordt afgewenteld op de klant.

INZICHT
Het inzicht in de werkzaamheden van de
accountant blijkt bijzonder slecht te zijn.
Slechts in 16 procent van de gevallen vindt
jaarlijks voor aanvang van de controle een
gesprek plaats met de externe accountant
om de controlewerkzaamheden door te
nemen. Een beperkte groep (30 procent) is
daarbij op de hoogte van het door de exter-
ne accountant opgestelde risicoprofiel.
Slechts 24 procent vindt deze risicoanalyse
ook daadwerkelijk bruikbaar. Niet meer
dan 16 procent van de ondervraagden
heeft inzicht in de uren die aan de contro-
le worden besteed; nog minder mensen
(15 procent) kennen het werkprogramma
op functieniveau. Ondanks dit gebrek aan
inzicht weet de meerderheid (57 procent)
dat de accountant de administratieve orga-
nisatie en interne beheersing als voldoende
beoordeelt.

TOEGEVOEGDE WAARDE
De accountant wordt allang niet meer
gezien als de belangrijkste externe advi-
seur. De controle van de jaarrekening
wordt steeds meer gezien als een commo-
dity. Op de management letter is veel kri-
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tiek: slechts 38 procent vindt deze tussen-
tijdse rapportage over de administratieve
organisatie en interne beheersing bruikbaar
en hanteert deze om de organisatie te ver-
beteren. Bekende issues uit de organisatie
worden formeel op papier gezet en verbe-
terpunten die zijn benoemd in de manage-
ment letter zijn niet relevant of niet prak-
tisch uitvoerbaar, vinden ondervraagden.

ADVIES INGEPERKT
Accountants hebben de adviesfunctie sterk
ingeperkt. Natuurlijk wordt de regelgeving
daaromtrent steeds strenger en iedereen
weet dat een accountant een strikte schei-
ding moet aanbrengen tussen controle en

advies. Maar een controlerend accountant
weet dusdanig veel van een organisatie dat
hij best zijn mening mag geven. In de prak-
tijk wordt dat niet of nauwelijks meer
gedaan. Volgens de ondervraagden zijn
adviezen over kostenbesparing (8 procent)
en procesverbeteringen (12 procent) zeer
uitzonderlijk. Helaas is de accountant ook
niet erg pro-actief als het gaat om sug-
gesties om de controle efficiënter te laten
verlopen (20 procent).

CONTROLEKOSTEN
Op het onderdeel controlekosten valt er
voor de accountant veel te verbeteren.
Slechts 39 procent van de ondervraagden
heeft vooraf een duidelijk inzicht in het
controlebudget van de externe accountant.
Daarbij is 78 procent van mening dat de
vergoeding van de accountant is gebaseerd
op de declaratie van het voorgaande boek-
jaar en dat niet op basis van de nieuwe
omstandigheden een controlebudget wordt
opgebouwd. Bij 64 procent van de respon-
denten wordt het controlebudget ook nog
eens overschreden en de meerderheid

wordt hier pas achteraf mee geconfron-
teerd. Dan is de budgetoverschrijding een
voldongen feit, waar een administrateur
niets meer aan kan doen. Hoewel declara-
ties in de meeste gevallen nog steeds niet
gespecificeerd zijn en overleg met de
accountant over de hoogte van zijn decla-
ratie vaak tot niets leidt, heeft maar een
kleine groep (24 procent) tot dusver het
initiatief genomen om de accountant op
marktconformiteit te testen.

SHOPPEN
Dat gaat veranderen. De administrateur in
Nederland vreest dat de jaarlijkse contro-
lekosten zullen blijven stijgen. De meer-
derheid vindt dat daar wat aan te doen is
door in de eigen organisatie verbeteringen
aan te brengen. Maar daarnaast is men
bereid om van accountant te wisselen wan-
neer daar een substantiële reductie van de
auditfee tegenover staat. Een levenslange
relatie met de accountant is niet meer van-
zelfsprekend en dat geldt zeker voor de
hoogte van zijn declaratie. Kijk voor meer
informatie op www.alfadelta.nl.

‘Accountants zoeken
spijkers op laag

water’, is een
veelgehoorde reactie

advertentie


