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Een onsje  
meer toezicht

Toezicht is hot. In alle sectoren en lagen 

van de maatschappij klinkt de laatste jaren 

een steeds sterkere roep om toezicht op de 

naleving van regels en om het opleggen 

van strenge sancties als overtredingen zijn 

geconstateerd. In de juridische praktijk 

constateren wij dat de overheid de laatste 

jaren hard en met veel ruchtbaarheid 

optreedt, zeker bij incidenten. Te denken 

valt aan ingrepen door De Nederlandse 

Bank en het ministe-

rie van Financiën in 

de bankensector, 

optreden van de 

Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) tegen accountantskantoren 

en het uit de markt halen door de NVWA 

van 50.000 ton vlees.

Relatief makkelijk van afgekomen
De levensmiddelensector lijkt er tot nu toe 

gemakkelijk van af te komen. Zeker gelet 

op het grote maatschappelijke belang van 

een goede naleving van de regelgeving in 

deze branche. Iedereen is immers dagelijks 

afhankelijk van voedsel, en dus van een 

goede kwaliteit en veiligheid daarvan. De 

overheidscontrole daarop heeft in de afge-

lopen decennia als gevolg van grote bezui-

nigingen een sterke terugtrekkende bewe-

het toezicht in de levensmiddelenbranche zal de komende jaren 
meer opschuiven richting andere, meer gereguleerde sectoren. 
Kijkend naar bijvoorbeeld het toezicht op de accountancy lijkt 
de verwachting gerechtvaardigd dat het toezicht in de levens-
middelensector de komende jaren ‘een onsje méér wordt’, en 
zeker niet minder.

aan de kaak gesteld door diverse belang-

hebbenden: consumenten/bedrijven, de 

werkgever, de eigen beroepsorganisatie en 

de overheid (AFM). Dit gebeurt met of 

zonder aanleiding. Zonder specifieke aan-

leiding doet bijvoorbeeld de AFM kantoor- 

of dossieronderzoeken. Dergelijke onder-

zoeken vinden ook onaangekondigd 

plaats. Bij een specifieke aanleiding doet 

de NBA, maar bijvoorbeeld ook de AFM, 

dossieronderzoek. Dat kan ook naar aan-

leiding van klachten van consumenten/

bedrijven over het door de accountant 

geleverde werk.

Als de accountant faalt, hangen hem en/of 

zijn organisatie diverse sancties boven het 

hoofd: bijvoorbeeld een civielrechtelijke 

schadeclaim namens een gedupeerd(e) 

consument/bedrijf, 

boetes en andere 

sanctiebesluiten van 

de AFM, strafvervol-

ging door het OM, 

en tuchtrechtelijke sancties van de 

Accountantskamer. Er zijn voorbeelden te 

over van dergelijk optreden tegen accoun-

tants in de praktijk; het gaat hier dus zeker 

niet om een papieren tijger.

Publieke belang is leidend
De reden dat de accountant van alle kan-

ten stevig kan worden aangepakt – en  

met enige regelmaat in de praktijk ook 

daadwerkelijk stevig wordt aangepakt –  

is gelegen in het publieke belang dat de 

accountant wordt geacht te dienen. Een 

accountantsverklaring geeft een deskundig 

oordeel van de accountant over de finan-

ging gemaakt. In de politiek motiveerde 

men dat onder meer door te stellen dat de 

kwaliteit van voedsel in Nederland erg 

hoog is.

Accountancy sterk gereguleerd
De accountancy daarentegen is een sterk 

gereguleerde branche. Het klassieke over-

heidstoezicht is daar duidelijk aanwezig, 

zoals door de Autoriteit Financiële Mark-

ten (AFM), die onder andere vanuit de Wet 

toezicht accountantsorganisaties via ver-

gunningverlening toezicht houdt op de 

toegang tot het beroep van accountant. Er 

zijn echter ook belangrijke aspecten van 

zelfregulering, zoals via de beroepsorgani-

satie van accountants (NBA), die onder 

meer verantwoordelijk is voor het bevorde-

ren van een goede beroepsuitoefening 

door accountants, zoals in de Wet op het 

accountantsberoep is voorgeschreven.

Controle zonder aankondiging
De kwaliteit die de individuele accountant 

aflevert, wordt beoordeeld en zo nodig 

‘Meer toezicht op CI’s en hun  
auditoren is onvermijdelijk’
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ciële huishouding van een bedrijf. Van een 

dergelijke verklaring hangt in de economi-

sche praktijk (en overigens ook in regelge-

ving) tamelijk veel af. Verstrekkers van 

financiering of garanties, houders van aan-

delen of obligaties, leveranciers en credi-

teurs, klanten, zij allen moeten kunnen 

vertrouwen op de juistheid van deze infor-

matie. Voor het ontvangen van een bepaal-

de financiering of garantie zal bijvoorbeeld 

een accountantsverklaring vaak een ‘con-

ditio sine qua non’ zijn.

Controle tamelijk gemakkelijk
Dankzij een sterk aanwezig stelsel van toe-

zicht en handhaving werkt de accountancy 

strikt volgens de regels; dossiers worden 

volgens vakinhoudelijke regels opgebouwd 

en gedocumenteerd. Er is een duidelijke 

‘paper trail’. Bij incidenten is dan ook vrij 

gemakkelijk te achterhalen waar en wat er 

is misgegaan.

De duidelijke nadruk op toezicht en hand-

having van de kwaliteitsnormen voor 

accountants heeft er de afgelopen decen-

nia voor gezorgd dat er een zichtbare kwa-

liteitsslag is gemaakt. Zo wordt er binnen 

accountantskantoren veel aandacht 

besteed aan opleiding en compliance. 

Door alle vormen van handhaving hebben 

ook de andere spelers in dat veld een dui-

delijke kwaliteitsslag gemaakt; dat geldt 

voor de kantoren zelf, maar ook voor de 

beroepsorganisatie NBA, de AFM, belan-

genorganisaties als de Vereniging van 

Effectenbezitters (VEB) en de rechtspraak. 

Daarmee wordt de kern geraakt van waar 

het bij toezicht en handhaving om gaat: 

het moet leiden tot meer bewustzijn in de 

branche over de naleving van regels én tot 

daadwerkelijke betere regelnaleving. Dat 

alles in het belang van de individuele con-

sument en het consumentenvertrouwen in 

het algemeen.

Nadruk op overheidstoezicht
Gelet op het overduidelijke publieke 

belang van (de kwaliteit van) de producten 

die de levensmiddelenbranche produceert 

en het aantal incidenten in de branche die 

de kwaliteit van die producten hebben 

kunnen aantasten, lijkt het ons verre van 

denkbeeldig dat toezicht en handhaving 

de komende jaren meer zal opschuiven 

richting bijvoorbeeld het accountancytoe-

zicht. Dat betekent dus onder andere meer 

nadruk op overheidstoezicht; voor de 

NVWA zullen nog meer financiële midde-

len moeten worden vrijgemaakt, al dan 

niet op te brengen door de branche zelf. In 

andere branches, zoals de financiële, tele-

communicatie- en postsector, is dat laatste 

al jaren gebruikelijk. Deze toezichthouder 

zal vaker aangekondigd en onaangekon-

digd moeten controleren en veel sneller en 

met veel hogere sancties moeten optreden 

tegen overtredingen. 

Voor certificatie-instellingen en hun audi-

toren, op wiens oordeel men afgaat, zal dit 

naar onze mening onvermijdelijk leiden 

tot meer toezicht in hun sector. Voor de 

gecontroleerde bedrijven betekent dit een 

noodzaak om – onder meer om de admi-

nistratieve last van zulke controles zo laag 

mogelijk te houden – de administratieve 

kant van de naleving van de regels zo goed 

mogelijk op orde te hebben.

En ook als toezicht en handhaving niet vol-

ledig de richting opgaan zoals dat bij de 

accountancy is gebeurd, kunnen we ervan 

uitgaan dat het toezicht de komende jaren 

‘een onsje méér wordt’, en niet minder.

•  TjiTske Cieremans en  

jolize lauTenbaCh •

mr. T.l. Cieremans, tjitske.cieremans@nautadutilh.com 

en mr. j.j.r. lautenbach, jolize.lautenbach@nautadutilh, 

advocaten nautadutilh, rotterdam. 

Voor de nVwa zullen nog meer 

financiële middelen moeten worden 

vrijgemaakt, al dan niet op te  

brengen door de branche zelf.
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