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Inleiding

Op 8 juni jl. eindigde de consultatietermijn met betrekking tot het concept-wetsvoorstel en het concept-besluit ter
implementatie van de Europese richtlijn betreffende de wettelijke controles van (geconsolideerde) jaarrekeningen
(hierna: 'Richtlijn'). [1] Naar het oordeel van het ministerie van Financiën behoefden niet alle bepalingen van de
Richtlijn meer geïmplementeerd te worden omdat het merendeel van de bepalingen van de Richtlijn al was
geïmplementeerd in de op 1 oktober 2006 in werking getreden Wet toezicht accountantsorganisaties (hierna: ' Wta')
en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (hierna: 'Bta') en de per diezelfde datum gewijzigde Wet op de
Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten. 

Doel Richtlijn

De Richtlijn heeft als doel te komen tot een hoge mate van harmonisatie van de voorschriften inzake de wettelijke
controle van jaarrekeningen. Iedere lidstaat blijft overigens gerechtigd om strengere voorschriften in de nationale
wetgeving te implementeren dan voorgeschreven in de Richtlijn. De Richtlijn beschrijft de minimumpositie. Met
voorschriften inzake de wettelijke controle van jaarrekeningen wordt onder meer bedoeld voorschriften inzake
vakbekwaamheid, gedragsregels, onafhankelijkheid, naleving van controlestandaarden en het toezicht op de
uitoefening van toezicht op accountants en accountantskantoren.

Europese auditorganisatie en toezicht daarop

In het concept-wetsvoorstel wordt een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd in de Wta. Ten eerste de Europese
auditorganisatie, hetgeen een onderneming of instelling is die door de toezichthoudende instantie van een andere
lidstaat is toegelaten tot het verrichten van wettelijke controles van (geconsolideerde) jaarrekeningen. Het betreft dan
controles van (geconsolideerde) jaarrekeningen bij ondernemingen met hun statutaire zetel in die andere lidstaat.
Deze Europese auditorganisatie hoeft niet per se ook in die lidstaat gevestigd te zijn. De Richtlijn voorziet niet in een
stelsel van wederzijdse erkenning van auditorganisaties uit de verschillende lidstaten. Er komt dus niet een
Europees paspoort voor auditorganisaties, waarbij de toelating in een lidstaat zonder meer erkenning inhoudt in alle
andere lidstaten.
In een voorgesteld nieuw hoofdstuk 5B.1 wordt de samenwerking tussen de AFM en de toezichthouders van andere
lidstaten vormgegeven. Er is sprake van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Europese
toezichthouders. Dit kan zelfs leiden tot de aanwezigheid van een toezichthouder uit een andere lidstaat bij een door
de AFM in Nederland uitgevoerd onderzoek in het kader van toezicht op een accountantsorganisatie of een
Europese auditorganisatie. Alleen wanneer een dergelijk (gezamenlijk) onderzoek reëel gevaar zou opleveren voor
de Nederlandse soevereiniteit, nationale veiligheid of openbare orde, wanneer met betrekking tot dezelfde
handelingen en tegen dezelfde accountantsorganisatie of Europese auditorganisatie al een gerechtelijke procedure
is ingesteld of al een onherroepelijk besluit is genomen door de AFM, bestaat de mogelijkheid om aanwezigheid van
de andere toezichthouder te weigeren. Daarnaast komt er de verplichting voor de AFM om melding te maken aan de
toezichthouder van een andere lidstaat van eventuele handelingen in strijd met de Richtlijn waarop die andere
toezichthouder toezicht houdt.
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Niet-Europese auditorganisatie en toezicht daarop

Naast de Europese auditorganisatie beoogt het concept-wetsvoorstel ook de introductie van het begrip niet-
Europese auditorganisatie [2] in de Wta. Een niet-Europese auditorganisatie is een onderneming of instelling die de
controle uitvoert van de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met de statutaire
zetel in een staat die geen lidstaat is. Het concept-wetsvoorstel beoogt in de Wta een viertal artikelen op te nemen (
art. 11a tot en met 11d Wta) waarin de positie van de niet-Europese auditorganisatie wordt geregeld. Deze regels
zijn alleen van toepassing wanneer de niet-Europeese auditorganisatie niet een vergunning heeft verkregen als
accountantsorganisatie in de zin van art. 5 Wta. De kern van de regeling omtrent de niet-Europese auditorganisatie
wordt gevormd door het in het concept-wetsvoorstel geformuleerde nieuwe art. 11b Wta. Wanneer door een niet-
Europese auditorganisatie een verklaring wordt afgegeven omtrent de controle van een (geconsolideerde)
jaarrekening van een onderneming met een zetel in een staat die geen lidstaat is maar waarvan de effecten wel zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in art. 5:27 lid 1 Wet op het financieel toezicht,
heeft uitsluitend rechtsgevolg in Nederland indien de niet-Europese auditorganisatie is ingeschreven in het register
van de AFM. In het in het concept-wetsvoorstel geformuleerde nieuwe art. 11c Wta wordt vervolgens bepaald onder
welke condities AFM zorg draagt voor de inschrijving van een niet-Europese auditorganisatie. Inschrijving door AFM
vindt plaats indien deze niet-Europese auditorganisatie is onderworpen aan toezicht door een toezichthoudende
instantie, aantoont dat het verklaringen afgeeft of voornemens is af te geven als bedoeld in het voorgestelde nieuwe
art. 11b Wta, [3] aantoont dat de meerderheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen vakbekwaam is, dat

zij voldoet aan regels van onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing, [4] aantoont dat de bij haar werkzame of aan

haar verbonden niet-Europese auditors [5] voldoen aan de regels met betrekking tot de vakbekwaamheid,

onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit [6] en aantoont dat de controles worden uitgevoerd in overeenstemming

met internationale controlestandaarden. [7] De conclusie is derhalve dat wanneer de niet-Europese auditorganisatie
voldoet aan de kernvereisten van de Wta, deze organisatie door AFM moet worden ingeschreven.
In het voorgestelde art. 11d lid 1 Wta wordt nog een aantal artikelen uit de Wta van overeenkomstige toepassing
verklaard op de niet-Europese auditorganisatie die zijn ingeschreven in het register van de AFM. Op deze van
overeenkomstige toepassingverklaring wordt vervolgens weer een uitzondering gemaakt in het derde lid. Uitgaande
van een stelsel van wederkerigheid, kan van dit toezicht door de AFM worden afgezien indien de staat waar de niet-
Europese auditorganisatie beschikt over een stelsel van toezicht en handhaving dat gelijkwaardig is aan die van de
Wta mits er een overeenkomst bestaat tussen de AFM en de toezichthoudende instantie die het toezicht op de niet-
Europese auditorganisatie verzorgt. De Richtlijn voorziet in samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de
toezichthoudende autoriteiten van lidstaten en de bevoegde autoriteiten van landen waarin de niet-Europese
auditorganisatie is gevestigd. [8] Om deze samenwerking en informatie-uitwisseling vorm te geven, kan een
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten, waarin afspraken kunnen worden gemaakt over de mate waarin een
toezichthoudende instantie van een lidstaat toezicht uitoefent op de naleving van de in die lidstaat geldende
wettelijke voorschriften door een niet-Europese auditorganisatie. [9] In de nieuw voorgestelde afdeling 5B.2 van de
Wta worden nadere bepalingen gegeven voor deze samenwerking met toezichthoudende instanties van staten die
geen lidstaat zijn.

Publicatiemogelijkheden

Het concept-wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de bepalingen met betrekking tot de publicatie door de AFM
teneinde deze te harmoniseren met de publicatiebevoegdheden die de AFM heeft ingevolge de Wet op het
financieel toezicht. Volgens de concept-memorie van toelichting biedt dit de beste garantie aan de gebruikers van
accountantsverklaringen dat de normen van de Wta daadwerkelijk worden gehandhaafd, hetgeen het vertrouwen in
het accountantsberoep zal versterken. [10] De versterking van het vertrouwen in het accountantsberoep was ook het
doel van de Wta en in die zin dus zeker begrijpelijk als redengeving voor de aanpassing van de
publicatiemogelijkheden voor de AFM. De verplichting voor de lidstaten om door de toezichthouder genomen
maatregelen op een passende wijze openbaar te maken, is vastgelegd in art. 30 van de Richtlijn. Het nieuw
voorgestelde hoofdstuk 6 van de Wta inzake de publicatiemogelijkheden is derhalve een implementatie van dit

Kluwer Navigator documentselectie

Dit document is gegenereerd op 24-03-2014. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk
voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl

2

www.kluwer.nl


artikel.

Groepsaccountant

In het concept-besluit toezicht accountantsorganisaties is voorzien in de toevoeging van het begrip
groepsaccountant. De groepsaccountant is de externe accountant die de verantwoordelijkheid draagt voor het
afgeven van een accountantsverklaring bij de jaarrekening die mede de geconsolideerde jaarrekening van een groep
ondernemingen of instellingen bevat.
Aan de groepsaccountant wordt in het nieuw voorgestelde art. 15a Bta de verplichting opgelegd om onderzoek te
doen naar de controlewerkzaamheden die door een externe accountant, accountantsorganisatie, Europese
auditorganisatie, niet-Europese auditor en de niet-Europese auditorganisatie zijn verricht met het oog op de
groepscontrole. Hiervan moet de groepsaccountant ook vastlegging doen in zijn dossier. De accountantsorganisatie
waarvan de groepsaccountant deel uitmaakt moet er tevens voor zorg dragen dat de groepsaccountant toegang
heeft tot de gegevens en inlichtingen uit de dossiers van de niet-Europese auditors of niet-Europese
auditorganisaties die hij moet verschaffen aan de AFM tenzij die vastliggen in zijn eigen dossier.

Accountantskosten

In art. IIIA van het concept-wetsvoorstel wordt een aanvulling op art. 2:383 BW voorzien. [11] In een nieuw lid 3 van
dit artikel zal worden bepaald dat de accountant en de accountantsorganisatie belast met de controle van de
jaarrekening de in rekening gebrachte totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, voor andere
controleopdrachten, voor adviesdiensten op fiscaal terrein en voor andere niet-controlediensten moet vermelden in
de toelichting. In art. 2:410 BW wordt vervolgens dit nieuwe lid 3 uitgezonderd, [12] waarmee wordt beoogd het
nieuwe art. 2:383 lid 3 BW via art. 2:410 BW van overeenkomstige toepassing te laten zijn op de geconsolideerde
jaarrekening. [13] Door deze wijze van implementatie wordt overigens miskend dat het bepaalde in art. 2:383 lid 3
BW niet alleen van toepassing is op de enkelvoudige jaarrekening maar ook op de geconsolideerde jaarrekening,
indien een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstelt. De wijze waarop thans implementatie wordt
voorzien, lijdt tot een dubbele verplichting tot het vermelden van de kosten voor het onderzoek van de jaarrekening,
voor andere controleopdrachten, voor adviesdiensten op fiscaal terrein en voor andere niet-controlediensten, voor
zover verricht door de accountant (de accountantsorganisatie) belast met de controle in de zin van art. 2:393 lid 1
BW. Daar komt bij dat de voorziene wijze van implementatie niet duidelijk maakt of, bij vermelding van de kosten
voor de geconsolideerde jaarrekening, het alleen gaat om de kosten van de groepsaccountant of ook om de kosten
van de accountants van de verschillende groepsmaatschappijen.
Een ander punt van onduidelijkheid betreft de vraag over welke periode de honoraria moeten worden vermeld. In art.
IIIA van het concept-wetsvoorstel wordt bepaald dat het gaat om de tijdens het boekjaar in rekening gebrachte
honoraria. Een vergelijking met de Engelse en Duitse tekst van de Richtlijn leidt tot de conclusie dat het gaat om
voor het boekjaar in rekening gebrachte honoraria. Dat betekent dat alle kosten met betrekking tot een bepaald
boekjaar ook in de jaarrekening van het desbetreffende boekjaar worden toegelicht, hetgeen logisch lijkt. In de
concept-memorie van toelichting staat overigens dat het zou moeten gaan om door de
accountant/accountantsorganisatie in het boekjaar ontvangen honoraria. Dat lijkt zeker niet juist omdat de
betalingsmoraal van de gecontroleerde onderneming dan mede bepaalt welke bedrag in de toelichting wordt
vermeld.

Afsluiting

De voorgestelde wijzigingen in de Wta en het Bta lijken niet opzienbarend maar deze leiden, bij nadere
beschouwing, tot een grotere en verdergaande invloed van AFM en andere toezichthouders binnen de Europese
Unie. Dat er een verplichting zal komen om bepaalde honoraria in de jaarrekening te vermelden, staat vast. De wijze
waarop dit in het Burgerlijk Wetboek terechtkomt nog niet; het concept-wetsvoorstel op dit punt behoeft nog enige
aanpassing.
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Voetnoten

Voetnoten
[1] Het betreft Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei

2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging
van Richtlijn 78/660/EEG en Richtlijn 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn
84/253/EEG van de Raad.

[2] In de Richtlijn (art. 2 sub 5) wordt deze niet-Europese auditorganisatie aangeduid als een auditorganisatie
van een derde land.

[3] Behoudens indien het verklaringen betreft omtrent de controle van de jaarrekening of geconsolideerde
jaarrekening van ondernemingen die uitsluitend effecten uitgeven die zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt als bedoeld in art. 5:27 lid 1 Wet op het financieel toezicht, met een nominale
waarde per effect van ten minste € 50 000 of, in het geval van effecten in een andere valuta, met een
nominale waarde per effect die op de datum van uitgifte ten minste gelijkwaardig is aan € 50 000.

[4] De niet-Europese auditorganisatie moet derhalve aantonen dat het voldoet aan regels die vergelijkbaar zijn
met die van art. 16 lid 2 Wta, art. 19 Wta en art. 22 Wta.

[5] De niet-Europese auditor wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is
aan een niet-Europese auditorganisatie en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de controle van de
jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met zetel in een staat die geen lidstaat
is.

[6] Aangetoond moet derhalve worden dat de niet-Europese auditors voldoen aan de eisen van art. 25 Wta.
[7] Als bedoeld in art. 26 Richtlijn.
[8] Art. 47 Richtlijn.
[9] Concept-memorie van toelichting, p. 3.
[10] Concept-memorie van toelichting, p. 19.
[11] Hiermee wordt art. 49 lid 1 onder a Richtlijn geïmplementeerd.
[12] Zie art. IIIE van het concept-wetsvoorstel.
[13] Hiermee wordt art. 49 lid 2 Richtlijn geïmplementeerd.
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