
omstudenten het verhoogde aan-
tal praktijkuren te kunnen bieden.

82%vandeondervraagdengeeftaandat
kleineremkb-kantorenstraksgeencontro-

leopdrachtenmeerkunnenuitvoerenomdat
zijniet instaatzijngenoegaccountantsaante
trekken. En 85% van de SRA-kantoren denkt
dat studenten door de verzwaarde eisen ge-
dwongenworden tekiezenvoorgroterekan-
torenbuitenhetmkb-segment.

‘De veranderde opleiding gaat tot grote
problemen leiden voormkb-accountants’,
steltDinkgreve. ‘Vooraldekleinerekantoren
hebben niet genoegmensen en controleop-
drachtenombijdeverhoogdeureneishetzelf-
de aantal accountants in opleiding een sta-
geplek te kunnen bieden.’ Gevolg: het risico
datstudentenmassaaluitwijkennaardegrote
kantoren,aldusDinkgreve. ‘Uiteindelijkheb-
benmkb-kantorenstrakseengroottekortaan
goedopgeleide en talentvollemensen, waar-
door zij gedwongenworden hunwettelijke
controlevergunning in te leveren.’

Degrotevraag iswiestraksdemkb-bedrij-
vengaat controlerenwaarvandekleinereac-
countantskantorennoodgedwongenafscheid
moetennemen.Doordeaantrekkendeecono-
mieendenoodzakelijkekwaliteitsverbeterin-
gen is er al langer sprake van een tekort aan
accountants die wettelijke controles uitvoe-
ren.Ookbijdegrotekantoren,diezichvooral
richtenopdebeursgenoteerdebedrijven.Zij
huurdenzzp’ers inomtekortenaf tewenden.

De SRA spreekt van marktverstoring en
stapte vorig jaar oktobernaar de rechter, na-
dateenbezwaarprocedurebijdeCEAopniets
wasuitgelopen.DeCEAheeftvolgensdeSRA
namelijknietaangetoonddatdoorverhoging
vanhetaantalpraktijkurendekwaliteitvande
accountantsopleidingstijgt. ‘Daar isgeenen-
kelbewijsvoor’,meldtDinkgreve. ‘DeCEAgaf
aandatzijhetverhogenvandeurennormzou
onderbouwen,maar heeft dat nooit gedaan.
Die 500 extrauren zijn volstrekt arbitrair.’

Uit de enquête blijkt dat 58% van de
SRA-kantoren deze stelling van Dinkgreve
ondersteunt.

JanPaulLeerentveld,secretarisvandeCEA,
meldtdat zolangdezaakonderde rechter is,
deCEAniet kan reageren.

ACCOUNTANCY OPLEIDING

Controle vanboekhouding
mkbkomt inhet gedrang

BasKnoop
Amsterdam

Kleinere accountantsorganisaties diemkb-
bedrijvencontroleren, vrezeneen tekort aan
accountants.Dekleinekantorenkunnenvaak
niet voldoen aan de nieuwe opleidingseisen
voor studenten, zoals veelmeer stage-uren.
Dat zal ertoe leidendataccountants inoplei-
dingopeentochalkrappearbeidsmarkteer-
derzullenkiezenvooreenopleidingsplekbij
grotekantorenalsEY,PwC,BDOenBakerTil-
ly Berk.Het gevolg is dat veel kleinere kanto-
rengeenwettelijkecontrolesvanjaarrekenin-
genmeer zullenkunnenuitvoeren.

Ditbeeldkomtnaarvorenuit eenenquête
diedeSRA,dekoepelorganisatievoormkb-ac-
countants,heeftuitgezetonderalle360aange-
slotenkantoren.Devragenlijstwerd228keer
ingevuld.DeSRAgebruiktderesultateninde
rechtszaakdiezijafgelopennajaarheeftaan-
gespannentegendeCommissieEindtermen
Accountantsopleiding(CEA),eenzelfstandig
bestuursorgaandat verantwoordelijk is voor
het vaststellen van de opleidingseisen. Die
eisenwerden vorig jaar aangescherpt. Op 14
maart dient de zaak voor het College van be-
roepvoorhetbedrijfsleven(Cbb) inDenHaag.

‘Wijzijnnietverbaasdoverdezeresultaten’,
zegtSRA-voorzitterPaulDinkgreve. ‘Dezege-
luidenhoordenwijal langervanuitonzeach-
terban.Wij hebben de enquête uitgezet om
tijdensderechtszaakhetbewijs tekunnenle-
verendatveelmkb-kantorenzichgrotezorgen
makenover de verhoogdeurennorm.’

De accountantsopleiding bestaat uit een
theoriegedeelte, verzorgd door hogescholen
enuniversiteiten, en eenpraktijkgedeelte in
devormvaneenstagebij accountantskanto-
ren. Sinds begin 2016 stelt deCEA strengere
eisenaanhetpraktijkonderdeel.Zoishetmi-
nimaleaantalurenindedriejarigepraktijkop-
leidingopgeschroefdvan1000naar1500uur.
Een logische aanscherping,meent de CEA,
geziendenoodzakelijkekwaliteitsslagdiede
accountantssectormoetmaken.

Maar deze veranderingen zijn tegen het
zerebeen vandeSRA-kantoren, blijkt uit het
onderzoek. Zo stelt 66% van de kantoren dat
zijonvoldoendecontroleopdrachtenhebben

Kleine accountants kunnen
vaak niet voldoen aan de
nieuwe opleidingseisen, zoals
veel meer stage-uren. Dat zal
ertoe leiden dat accountants in
opleiding eerder kiezen voor
een stage bij bijvoorbeeld EY,
PwC, BDOof Baker Tilly Berk.
BEELD: STUDIOFD
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Kleine accountants vrezen tekort aan nieuwe
medewerkers. Door scherpere opleidingseisen
kiezen studenten eerder voor grotere kantoren
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