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interview
De accountantswereld kreeg de 
maatschappelijke en politieke spot-
lights op zich gericht na ernstige 
schandalen in de Verenigde Staten: 
Enron en Worldcom. ‘Het was een 
bijna traumatische ervaring, want de 
verwijten kwamen natuurlijk terecht 
bij de beroepsorganisatie. Maar we 
zijn niet ontevreden over de uitkomst 
van de discussie,’ aldus Gert A. Smit, 
algemeen directeur van het Konink-
lijk Nederlands Instituut van Regis-
teraccountants (NIVRA).

Welke maatregelen zijn genomen als ge-
volg van de accountantsschandalen?
‘Er zijn maatregelen genomen die een zo 
groot mogelijke onafhankelijkheid van de 
accountant moeten waarborgen. We leven 
nu eenmaal met het feit dat accountants 
worden betaald door de onderneming 
waarvan ze de cijfers moeten controleren. 
Er is een aanbeveling gekomen van de 
Europese Commissie die in Nederland 
uiteindelijk heeft geleid tot de Wet toezicht 
accountantsorganisaties. Die wet treedt 
begin 2006 in werking.
 Vanaf dat moment mag een accountant 
niet langer dan zeven jaar de boeken van 
een onderneming controleren. Dat geldt 
ook voor enkele medewerkers van die 
accountant. Na die zeven jaar moeten een 
andere accountant met een ander team 
het stokje overnemen. Dat mag overigens 
wel een collega zijn van hetzelfde kantoor. 
Verder wordt de Raad van Commissaris-
sen van de onderneming ingeschakeld 
bij het inhuren van een accountant en het 
bepalen van zijn beloning.
 Er komt ook een onafhankelijke toe-
zichthouder, de Autoriteit Financiële Mark-
ten. Nieuw is de vergunningplicht: accoun-
tantsorganisaties die wettelijke controles 
verrichten, moeten beschikken over een 
vergunning van de AFM. Overigens had-
den wij twee jaar voorafgaand aan de 
schandalen al aangedrongen op onafhan-
kelijk toezicht, maar toen vonden we geen 
gehoor. De politiek is pas in beweging 
gekomen na de schandalen.
 Ook de tuchtrechtspraak wordt aange-
past. Voor de wettelijke controles komt er 
een accountantskamer bij de Rechtbank 
Zwolle.’

Hoe onderhield u gedurende het wetge-
vingstraject contact met de Kamerleden?
‘Wij hebben alles hier in huis gedaan, dus 

geen externe lobbyisten of iets dergelijks 
ingeschakeld. Dat is ook het meest geloof-
waardig. We hebben veel moeten investe-
ren om de deskundigheid over ons beroep 
bij de Kamerleden op peil te krijgen, want 
die liet wel eens te wensen over. Bellen, 
stukken toesturen, praten. Dat heeft uitein-
delijk geleid tot een juiste koers.’
 
Wat hebt u gedaan om uw leden bij de 
discussie te betrekken?
We hebben ze op de hoogte gehouden 
via onze website, elektronische nieuws-
brieven en ons blad De accountant. Ook 
hebben we één keer per jaar een leden-
vergadering, die werd eveneens gebruikt 
om de leden te informeren. Verder hebben 
we de reguliere contacten met de kanto-

ren. Wij hebben geen College van Afge-
vaardigden of iets vergelijkbaars.
 In zijn algemeenheid vond ik de be-
roepsgroep onvoldoende betrokken bij het 
onderwerp, maar dat had ook te maken 
met een zekere mate van gelatenheid na 
die schandalen. Iedereen was het er wel 
over eens dat dat onafhankelijke toezicht 
er moest komen. Het uiteindelijke, ge-
meenschappelijke doel: herstel van het 
vertrouwen in de accountant.’

Welke tips zou u kunnen geven aan de 
advocatuur?
‘Je moet als beroepsorganisatie goede 
banden hebben met de departementen. 
Dáár moet je je zaken zoveel mogelijk re-
gelen.
 Anders gezegd: je moet je geld niet te 
veel zetten op de discussie in de Tweede 
Kamer. Je komt dan terecht in partijpolitiek 
met de bijbehorende uitruil. Daar wil je niet 
per se in verzeild raken, om het eufemis-
tisch te zeggen. Op een gegeven moment 
lagen er bij de behandeling van het wets-
voorstel in de Tweede Kamer zestig amen-
dementen. Er is toen druk uitgeoefend 
door de ministers op de fractiewoordvoer-
ders. Uiteindelijk zijn er vijf amendementen 
overgebleven.
 Verder moet je goed opletten wat er 
in Europa gebeurt. Dat bepaalt uiteinde-
lijk de kaders voor de discussie hier. Ik 
weet niet precies in hoeverre het voor de 
advocatuur speelt, maar de slinger slaat 
in Europa op het moment sterk uit naar 
liberalisering van de vrije beroepen. Dat is 
zeker iets om in de gaten te houden.’

 ‘Je moet het niet hebben van 
de discussie in de Tweede Kamer’

 Lucien Wopereis, redacteur Orde
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