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Inleiding
Begin 2020 rapporteerden zowel de Monitoring ommissie A
en anderen, 2020) als de Commissie Toekomst A
2020) hun

ountan y (van der Veer

ountan yse tor (Ottow en anderen,

on lusies over de onderzoeken die zij hadden uitgevoerd. Die

er niet om.

on lusies logen

Beide signaleren een stru tureel probleem in de kwaliteit die a

leveren en roepen op tot een stru turele

ultuurverandering in de se tor.

ountants

Het gebrek

aan kwaliteit komt tot uitdrukking in het toezi ht van de Autoriteit Finan iële Markten
en het optreden van boekhouds handalen. Maar wat verstaan we pre ies onder de term
auditkwaliteit? In dit artikel wordt die vraag beantwoord en wordt tevens een verband
gelegd met een ander belangrijk begrip, namelijk de onafhankelijkheid van a
Dat is niet alleen voor a

ountants.

ountants van belang, maar ook voor operational en IT-auditors.

Kwaliteit van de audit
Hoewel er veel wetens happelijk onderzoek is gedaan naar auditkwaliteit en het onderwerp ink in de belangstelling staat, is het tot nu toe moeilijk gebleken om het begrip
exa t te deniëren (Fran is, 2011).

Een veel gebruikte denitie is die van DeAngelo

(1981), die stelt dat auditkwaliteit gelijk is aan de door de markt ges hatte kans dat een
auditor zowel een fout in het boekhoudssyteem van de
fout rapporteert.

ontroleklant ontdekt als deze

Dat betekent dat het om twee zaken gaat: (1) de a

voldoende deskundig zijn om een fout op te kunnen sporen en (2) de a
druk van de

ountant moet

ountant moet de

ontroleklant kunnen weerstaan om de fout in zijn verklaring terug te laten

komen. Hoewel de denitie re httoe re htaan is, redu eert zij het werk van een a

oun-

tant tot het eenvoudigweg dete teren en rapporteren van zwart-wit inbreuken op regels.
Bovendien gaat het niet alleen om de te hnis he naleving van regels, maar kenmerkt

∗

De inhoud van dit artikel wordt ter bes hikking gesteld onder de Creative Commons li entie
Naamsvermelding-NietCommer ieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0).
ledige tekst van de li entie is te lezen op:

legal ode.nl

De vol-

https:// reative ommons.org/li enses/by-n -sa/4.0/

1

een goede audit zi h ook doordat rekening is gehouden met de a hterliggende prin ipes
(DeFond en Zhang, 2014).
In plaats van een sluitende denitie te formuleren, zijn er raamwerken ontwikkeld
waarin auditkwaliteit is gepositioneerd.

Niet alleen de wetens hap heeft zi h daarmee

bezig gehouden (zie bijvoorbeeld Fran is, 2011; Kne hel en anderen, 2013; DeFond en
Zhang, 2014; Tepalagul en Lin, 2015), ook de International Auditing and Assuran e
Standards Board (IAASB, 2014) en de Stuurgroep Publiek Belang (2018) hebben dergelijke raamwerken ontwikkeld. Uit de vers hillende raamwerken wordt onder meer duidelijk dat een grote hoeveelheid aan omgevingsfa toren van invloed is op auditkwaliteit en
dat veel partijen bij een audit betrokken zijn.
Als het al lastig of zelfs onmogelijk is om auditkwaliteit te deniëren, zal het zo mogelijk
nog meer moeite kosten om deze betrouwbaar en nauwkeurig te meten (Ottow en anderen,
2020). Een belangrijke oorzaak is dat het auditpro es voor buitenstaanders niet zi htbaar
is, bijvoorbeeld door de geheimhouding die auditors moeten betra hten in hun werk.
Het auditpro es is daarom het beste te vergelijken met een bla k box (Power, 1994),
ondanks de introdu tie van de uitgebreide

ontroleverklaring voor a

ountants (NBA,

2014). Wetens happers vallen dan terug aan wat ze op de buitenkant kunnen waarnemen
en leiden daaruit het ee t op auditkwaliteit af. Er is bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan
naar inputfa toren, zoals de grootte van het a
aan

ountantskantoor en hoelang a

ountants

ontroleklanten verbonden zijn en naar de output van de audit, bijvoorbeeld hoeveel

goedkeurende verklaringen zijn afgegeven in relatie tot het aantal faillissementen (DeFond
en Zhang, 2014).
Nauw verbonden met auditkwaliteit is het begrip onafhankelijkheid van a

ountants.

In tegenstelling tot auditkwaliteit is onafhankelijkheid voornamelijk door de beroepsverenigingen zelf gedenieerd. Onafhankelijkheid ri ht zi h op de relatie tussen a
en

ontroleklant: de a

ountant

ountant moet op voldoende afstand staan om obje tief en in-

teger zijn werk te kunnen doen. Omdat buitenstaanders maar weinig zi ht hebben op
het auditpro es, wordt onders heid gemaakt naar de per eptie van onafhankelijkheid ('in
s hijn') en hoe het daar daadwerkelijk mee gesteld is ('in wezen'). Een audit heeft alleen
zin als die voldoende onafhankelijk wordt uitgevoerd (Watts en Zimmerman, 1983) en
daarmee vormt onafhankelijkheid de bestaansgrond van het beroep (Tijdelijke

ommissie

onderzoek nan ieel stelsel, 2010): zonder onafhankelijkheid geen auditkwaliteit.

Con lusie
De vraag stellen is makkelijker dan om haar te beantwoorden. Alle pogingen ten spijt
is er geen algemeen gea

epteerde denitie van auditkwaliteit. Evenmin is er een enkel

raamwerk waarin auditkwaliteit gepositioneerd wordt. Daarvoor zijn er kennelijk teveel
vers hillende a toren en fa toren die auditkwaliteit beïnvloeden en kan het begrip vanuit
een veelheid van perspe tieven bes houwd worden.

Het is opmerkelijk dat er zoveel

dis ussie bestaat over een begrip dat niet zuiver is afgebakend en dat no h de wetens hap
no h het beroep in staat is gebleken tot een oplossing te komen. Zonder een goede denitie
kunnen e hter niet de juiste maatregelen worden getroen en kan de kwaliteit niet goed
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worden gemeten. Dat betekent dat er nog veel werk te verzetten is.
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