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Mijne heren,

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik te reageren op de inhoud van het ontwerp
"Nadere voorschriften accountantsafdelingen van intern accountants ter zake van

assurance- en aan assurance verwante opdrachten" (NVAA).

1. ALGEMEEN

Wij menen dat het Nivra met bijgaande regelgeving voor accountantsafdelingen op de
verkeerde weg is. In zijn uitvoering sluiten de Nadere voorschriften sterk aan bij de
bepalingen die voor accountantskantoren gelden, terwijl de relevantie van
accountantsafdelingen voor het maatschappelijk verkeer toch nadrukkelijk minder groot
is. In onze ogen leiden vele van de thans voorgestelde regels tot 'overkill'.

Daar waar accountantsafdelingen in de loop der jaren meer geëvolueerd zijn tot
multidisciplinaire auditdiensten waar in hoge mate operational auditors werkzaam zijn is
de praktische uitwerking in deze NVAA voor ons een nadrukkelijk punt van zorg.
Wij vragen ons ernstig af, of de implicaties van deze voorschriften voldoende goed
doordacht zijn.

De administratieve werklast verbonden aan deze NVAA loopt immers fors op. De bepaling
in artikel 3 dat bij de nakoming rekening wordt gehouden met aard en omvang van de
accountantsafdeling is niet concreet uitgewerkt en zal dus aanleiding tot onduidelijkheid
geven of er voldoende maatregelen getroffen zijn.

Een feit is dat accountantsafdeling tegenwoordig doorgaans in meerderheid niet langer uit
(aankomend) registeraccountants bestaat. Zeker wanneer het aantal beroepsorganisaties
dat erkend gaat worden door het Nivra (en de leden ervan dus als eindverantwoordelijk
professional kunnen optreden) beperkt blijft is het gevaar aanwezig dat de assurance-
opdrachten binnen een accountantsafdeling niet goed bemensd kunnen worden.

Dit vraagstuk klemt des temeer wanneer een accountantsafdeling internationaal met
vestigingen actief is en lokaal auditors inzet die geen kwalificatie hebben als
registeraccountant.

Wij sluiten niet uit, dat accountantsafdelingen met relatief weinig registeraccountants om
deze redenen zullen besluiten niet langer als zodanig te willen kwalificeren en hun interne
accountants zullen vragen zich uit het register te laten uitschrijven. In onze ogen wordt
daarmee het kind met het badwater weggegooid.

Graag treden wij met u in overleg om te bezien of er een meer praktische invulling
gegeven kan worden aan de aan accountantsafdelingen te stellen eisen.



2. COMMENTAAR BIJ DE AFZONDERLIJKE ARTIKELEN

Meer specifiek toegespitst op de afzonderlijke artikelen maken wij nog de volgende
opmerkingen:

* Artikel 12 lid 1b

De accountantsafdeling wordt geacht onderzoek te doen naar de integriteit van de
opdrachtgever. Wij vinden dat daar waar de (interne) opdrachtgever veelal de raad van
bestuur van de instelling of een hoofd van een directoraat is te ver voeren. Bovendien
blijft onduidelijk hoever een dergelijk onderzoek moet gaan.

* Artikel 32

De regelgeving over een onafhankelijkheidsfunctionaris komt op ons formalistisch over en
zeker minder relevant dan voor openbare accountants. Wij pleiten voor een lichtere
variant waarin bureaucratische trekjes vermeden worden.

* Artikel 37

Met de eis dat de eindverantwoordelijke professional tenminste jaarlijks schriftelijk
bevestigt dat hij de onafhankelijkheidsregels naleeft wordt weer een formele insteek
gekozen. Wij zijn daar niet enthousiast over.

* Artikel 38, lid 2

Deze bepaling gaat voorbij aan de mogelijkheid dat het budget bepaalt welke inspanning
de intern accountant kan verrichten: bij een wijziging van budget zal de intern accountant
naar de opdrachtgever toe moeten aangeven wat daarvan de consequenties zijn voor
(mogelijk) uit te voeren opdrachten. Lang niet in alle gevallen is de intern accountant
immers in staat zelf zijn budget te bepalen.

* Artikel 41

Dat er per assurance-opdracht moet worden vastgelegd of er sprake is van
omstandigheden die de onafhankelijkheid van de eindverantwoordelijk professional
hebben bedreigd met inbegrip van een gemotiveerde conclusie is naar onze mening te
zeer gestoeld op externe opdrachten.

* Artikel 46 2c

Als wij het artikel goed begrijpen zou het inhouden dat een medewerker die van functie
gaat veranderen bij dezelfde werkgever met onmiddellijke ingang niet langer betrokken
mag zijn bij assurance-opdrachten. Een dergelijke maatregel komt ons als
disproportioneel voor en resulteert in inefficiëntie.



* Artikel 47

Volgens dit artikel mag een medewerker vanaf het moment van aanvaarden van een
andere functie bij de werkgever niet meer betrokken zijn bij werkzaamheden van de
accountantsafdeling. Onduidelijk is voor ons wat bedoeld wordt met het moment van
aanvaarden van de nieuwe functie: is dat het moment van vertrek bij de
accountantsafdeling of het moment waarop hij toezegt per een bepaalde datum in dienst
te treden bij het andere bedrijfsonderdeel? Als dat laatste bedoeld wordt is een leegloop
van uren en daarmee inefficiëntie een feit.

* Artikelen 48 t/m 51

Het expliciet vaststellen en vastleggen van onafhankelijkheidsregels rondom naaste
verwanten en gezinsleden van de medewerker heeft een sterk formalistisch karakter.

* Artikelen 54 en 55

De regels rondom het vastleggen van incidenten en het instellen van een regeling voor
het melden van onregelmatigheden leiden tot extra administratieve lasten.

Tenslotte merken wij nog op dat bij de artikelen 22 en 51 ten onrechte nog gesproken
wordt van "accountantskantoor".

Hoogachtend,
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Voorzitter IIA Nederland


