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Betreft: NBA Green paper ‘De definitie van audit kwaliteit’

Geachte heer Wammes,
Eumedion heeft kennis genomen van het green paper ‘De definitie van audit kwaliteit’. Het green
paper brengt een groot aantal facetten van auditkwaliteit in kaart en lijkt te suggereren dat de
auditkwaliteit kan worden beoordeeld aan de hand van een matrix van 27, deels lege, velden.
Ook ontbreekt een duidelijke prioriteit van het publieke belang dat de audit in onze ogen zou
moeten dienen. Al met al resulteert de gekozen aanpak niet in een bruikbare definitie van wat
auditkwaliteit inhoudt en ontbreekt een eigen visie vanuit de accountantsberoepsgroep op de
problematiek.
In plaats van het fijnslijpen van een high level definitie van auditkwaliteit, is het zinvoller en
praktischer om de aandacht te verleggen naar het adresseren van de geconstateerde majeure
gebreken in de auditkwaliteit. Wij hebben vertrouwen in wat de toezichthouders op de sector – de
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AFM en over de landsgrenzen IFIAR – hierover naar buiten brengen. Immers, beleggers kunnen
vrijwel onmogelijk zelf over de informatie beschikken om deze gebreken te onderzoeken en te
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beoordelen. De bevindingen van de AFM blijven door de jaren heen zeer teleurstellend. Wij
moeten helaas constateren dat met het gebrek aan progressie in auditkwaliteit het vertrouwen in
het accountantsberoep verder onder druk is komen te staan. Het gevoel in de politiek en in de
samenleving wordt steeds sterker dat de beroepsgroep de fundamentele problemen onvoldoende
onderkent en onvoldoende het vermogen heeft om zelf met fundamentele oplossingen te komen.
Het green paper over auditkwaliteit is in dit opzicht ook weinig inspirerend. Voor zover
maatregelen vanuit de sector niet het gewenste effect op de beoordeling van de externe
toezichthouder hebben, zal steeds fundamenteler gekeken moeten worden naar maatregelen
waarvan wel een significant effect zou kunnen worden verwacht. Wij bevelen u aan om hier
prioriteit aan te geven.
Mocht u desalniettemin toch een vervolg willen geven aan het project door middel van de
publicatie van het aangekondigde white paper, dan zouden wij graag onze omschrijving van
auditkwaliteit willen inbrengen:
Auditkwaliteit is de mate waarin een accountant zijn werkzaamheden heeft verricht naar de letter
en geest van de eisen die vanuit het maatschappelijk verkeer aan een accountant gesteld worden
en mogen worden. Expliciet valt hier ook onder het effectief communiceren over bevindingen met
het maatschappelijk verkeer, zodat het maatschappelijk verkeer een gerechtvaardigd vertrouwen
mag hebben dat er geen materiele onjuistheden staan in al hetgeen dat wordt gesteld in de
jaarstukken.
Wij zijn desgewenst uiteraard beschikbaar onze opmerkingen nader toe te lichten. Onze
contactpersoon is Martijn Bos (martijn.bos@eumedion.nl, tel. 070 2040 304).

Met vriendelijke groet,

Drs. Rients Abma
Directeur Eumedion
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL DEN HAAG
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