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Aanleiding
Het lid Slootweg CDA heeft schriftelljke vragen gesteld over het bericht

Aanjagers accountancy zien heel langzaam zelfbewustzijn in sector groeien
Bijiagen
1 BR 78202

Aanbiedings
brief

2 Beantwoording SV

Kamervragen van

het lid Slootweg CDA

Beslispunten
1 Bent u akkoord met de inhoud van de voorgestelde antwoorden op de

schriftelljke Vragen Zo ja dan verzoeken wij u de aanbiedinosbrief te

tekenen

2 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• De kwartiermakers accountancy hebben in hun voortgangsrapportages onder

meer hun bevindingen gedeeld over de cultuur in de accountancysector

Volgens de kwartiermakers is er een afwachtende houding binnen deze sector

en verschuilen accountantsorganisaties zich achter vermeende

belemmeringen in wet en regelgeving
• De vragen van het lid Slootweg gaan voornamelijk over de

cultuur verandering in de sector en de bevindingen van de kwartiermakers

Hij vraagt specifiek naar de rol van de overheid in deze cultuurverandering en

de huidige cultuur zoals die geschetst wordt door de kwartiermakers Ook

vraagt hij in hoeverre kleinere ondernemingen en non profit instellingen
een beroep kunnen doen op de diensten van grote accountantsorganisaties

Toelichting
• Uw beantwoording is grotendeels beschrijvend en informerend van aard

• De vragen worden gesteld naar aanleiding van een artikel in het Financiele

Dagblad dat ingaat op de bevindingen in de vijfde voortgangsrapportage van

de kwartiermakers op het gebied van de cultuur verandering binnen de

accountancysector
• U geeft aan de mening van de kwartiermakers te delen dat er eerste stappen

zijn gezet maar dat langdurige inzet nodig is van de NBA

accountantskantoren en accountants om de cultuur aan te passen De

kwartiermakers richten zich hierop U geeft aan dat u hun werkzaamheden en

rapportages verder afwacht en vervolgens beoordeelt of aanvullende acties en

maatregeien noodzakelijk zijn
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U geeft aan van mening te zi]n dat de sector naar de hoogste mogelijke
kwaliteit van de wettelijke controle moet streven en dat de cijituur daar een

belangrijk onderdeel in is

U geeft verder aan van mening te zijn dat cultuurverandering vanuit de sector

zelf dient te komen waarbij de overheid daar wel een bijdrage kan leveren

Daarbij heeft u de mening dat grotere accountantsorganisaties hun

verantwoording dienen te nemen wanneer kraptes ontstaan voor

accountantsdiensten voor kleine re ondernemingen en non profit

insteliingen Daartegenover geeft u aan dat u zich bewitst bent van dat er

soms beperkte keuzes zijn voor kleine ondernemingen en non profit

insteiiingen
Tot slot deeit u overzichten van toezichtskosten en het verloop van het aanta

accountantsorganisaties over de jaren Dit is afgestemd met de AFM en de

NBA

Communicatie

Mochten er persvragen komen dan stellen we een spreeklijn op

Politiek bestuurlljke context

Op 30 maart 2023 staat een Commissiedebat geagendeerd met als enig

onderwerp Accountancy Het lid Siootweg heeft u expliciet gevraagd om de

antwoorden op de vragen voor het commissiedebat Accountancy toe te sturen

Informatle die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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