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Accountancy-bestel

Naar aanleiding van dit verslag1 van een AO op 18-12-2018 van de Vaste Commissie voor Fi
nanciën ben ik zo vrij uw aandacht te vragen voor uw slotopmerking over de groep MKB-ac
countants: "het is niet zo dat er voortdurend bij mij signalen binnenkomen dat deze groep
hier vergeten zou worden." Dit als antwoord op vragen van de leden Ronnes (CDA) en
Alkaya (SP) over deze groep. Bijv. over wijziging van de NBA-governance en de vraag of de
kleine accountant, zelfstandige, niet nadrukkelijk moet worden meegenomen worden in dit
onderzoek. Uit dit antwoord concludeerde ik dat U mogelijk niet goed op de hoogte bent of
wordt gehouden wat er speelt in die groep. Dat is de aanleiding voor deze brief.
Allereerst enkele feiten op rij. Slechts een dalend aantal van nu nog 286 accountantsorga
nisaties houden zich bezig met wettelijke controle. Het is daar waar misstanden optraden,
reden voor de instelling van de Commissie Toekomst Accountancysector. Bij de BigFour
werken rond 1.108 NBA-leden. Er waren ultimo 2014 19.316 actieve NBA-leden, waarvan
6.618 als openbaar accountant en de meerderheid werkzaam in het bedrijfsleven of de
overheid als gewone werknemer, als zzp'er, als manager of als adviseur in tal van interne of
externe functies die niets van doen hebben met het accountantsberoep als zodanig.
Ondanks die slechts 1.108 NBA-leden regeert de BigFour feitelijk de NBA. BigFour leden
hebben steeds een meerderheid in alle NBA-gremia waaronder het bestuur. Dit ondanks de
wettelijke verplichting in art. 12 lid 6 WAB die een evenwichtige bestuurssamenstelling vereist
in relatie tot de bloedgroepen. En die macht biedt de BigFour grote voordelen via tal van we
gen. Ook in het nieuwe NBA-bestuur met slechts 7 leden zijn wederom 2 leden afkomstig van
de BigFour. Kennelijk bent u niet op de hoogte over deze klacht2 van 31-10-2017 bij de onaf
hankelijke Accountantskamer over dit BigFour overwicht in alle NBA-gremia, ook in de Ac
countantskamer in Zwolle. Al sinds ruim een jaar blijft het dan ook uitstelberichten regenen
vanuit Zwolle. Het lijkt dus tijd dat de overheid ingrijpt om art. 12 lid 6 WAB te effectueren.
Ook bent u kennelijk niet goed op de hoogte van het feit dat al sinds 10 jaar oppositie wordt
gevoerd tegen een NBA die op alle fronten de grote kantoren favoriseert in haar regelgeving.
Op aangeven van EHRM in Straatsburg is dit geculmineerd in deze cassatieprocedure tegen
de Staat, lees Ministerie van Financiën. Die laat zich lezen als een juridische thriller zoals u
hier3 kunt zien. Als vervolgstap is een handhavingsverzoek bij de ACM over de
monopoliepositie van en concurrentievervalsing door de Big Four voorzien.
Hopelijk kan dit schrijven bijdragen om gehoor te geven aan de verzoeken van de leden Ron
nes en Alkaya. U hoeft daartoe de wet niet te wijzigen, alleen moet uw Ministerie eindelijk
naleving van art. 12 lid 6 WAB gaan afdwingen.
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