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Het Leerboek Accountantscontrole is
bedoeld ais één boek dat in afleverin
gen verschijnt. Zoals deel 2A recht
streeks aansloot op deel 1, zo sluit ook
deel 2B aan op deel 2A: de pagina- en
de hoofdstuknummering beginnen bei
de waar deel 2A eindigt. De inhoudsop
gave en het zakenregister in deel 2B
bestrijken alle tot dusverre verschenen
delen van het leerboek.
Deel 1 is in oktober 1986, deel 2A in mei
1988 in dit blad door mij besproken.
Deel 2B is in de meest letterlijke zin een
voortzetting van deel 2A: het voltooit
het hoofdstuk dat in deel 2A afgebro
ken was. Het is dan ook in feite onlees
baar zonder deel 2A, en als studieboek
nauwelijks bruikbaar zonder deel 1,
waarnaar zeer vaak wordt verwezen. In
de ’Aanwijzingen voor het gebruik’, die
voorin het boek zijn afgedrukt, wordt
voorts - terecht - gesteld dat het boek
niet geschreven is voor zelfstudie.
In deel 2A was een begin gemaakt met
de behandeling van de typologie van
de accountantscontrole; deze wordt In
deel 2B voltooid, hetgeen ongeveer
driekwart van het boek vergt. Voorts is
opgenomen een hoofdstuk 'Concrete
aanwijzingen voor de uitvoering van
enige soorten controlewerkzaamhe
den'. Blijkens het voorwoord is dit
hoofdstuk mede ingegeven door de
wens tegemoet te komen aan de van
verschillende zijden geuite bezwaren
tegen het wat al te abstracte karakter
van de eerdere delen van het Leerboek.
Deze bijsturing verdient lof.
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De typologie
De controle van de verschillende typen
huishoudingen wordt behandeld met
een strakke systematiek, die de over
zichtelijkheid stellig bevordert. De keu
ze van de systematiek spreekt mij ech
ter minder aan: achtereenvolgens pas
seren de verschillende controlemidde
len en hun toepasbaarheid in de behan
delde situatie de revue. Meer nut lijkt te
verwachten van een benadering waarin
wordt uitgegaan van de te onderschei
den controle-objecten, en dan te be
schrijven hoe deze worden gecontro
leerd. Dan zouden de toepasbare con
trolemiddelen vaak in een geheel ande
re, meer logische en praktische volgor
de aan de orde komen.
Voor nadere details van de administra
tieve organisatie van de behandelde ty
pen huishoudingen wordt vaak verwe
zen naar het boek 'Bestuurlijke infor
matieverzorging, deel 2 Typologie der
toepassingen’, van Starreveld, de Mare
en Joëls. Op zich is dit zeer zinvol, maar
hier heeft de Redactie de wind niet
meegehad: zij verwijst naar de uitgave
van 1981, terwijl in 1989 een nieuwe
herziene druk is verschenen.
De wat abstracte benadering, die de
Redactie in het voorwoord ook zelf er
kent, treft de lezer al direct bij de be
handeling van de produktiehuishoudingen. Bij docenten en studenten ver
trouwde termen als homogene en hete
rogene
massaproduktie
worden
slechts terloops gebruikt; het eist enig
speurwerk om te ontdekken dat deze
situaties met resp. ’deelcalculatie’ en
'afdelingsgewijze nacalculatie’ aange
duid worden. Op zich is dit uiteraard
niet onjuist, maar het is weinig behulp
zaam. Opvallend is ook dat begrippen
als ’standaard(kost)prijs’ en ’verrekenprijs’, die door studenten nogal eens
verward worden, niet of nauwelijks
worden toegelicht.
Hetgeen door docenten aangeduid
pleegt te worden met ’stukproduktie’
wordt behandeld in twee sub-hoofdstukken, getiteld: 'Produktiehuishoudingen met zwakke normen voor de
verhouding tussen de bestedingen en
het produkt’ en ’Produktiehuishoudingen met grote onzekerheid ten aanzien
van de verhouding tussen de bestedin
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gen en het produkt'. Uit deze titels blijkt
al, dat het boek niet gemakkelijk toe
gankelijk is; ook de vele verwijzingen in
genoemde sub-hoofdstukken beïn
vloeden de leesbaarheid ongunstig.
Voorts treden soms herhalingen op, zo
als ten aanzien van het onderhanden
werk (§5.4.26 en §5.5.24).
In de sub-hoofdstukken over ’Dienst
verlening’ en ’Niet voor de markt wer
kende huishoudingen’ leidt de gekozen
benadering tot grote didactische be
zwaren. Grote delen van de tekst be
staan uit: ’Soms komt dit voor, soms
dat’, gevolgd door voorbeelden van
’d it’ en ’dat’. Hoe bijvoorbeeld de con
trole van een café-restaurant of van gif
ten aan een charitatieve instelling aan
gepakt moet worden, is niet of nauwe
lijks uit de tekst af te leiden. De gegeven
opsomming van allerlei uiteenlopende
kenmerken en aspecten zou enig nut
kunnen hebben als lijst van atten
tiepunten, als leidraad voor de aanpak
van de controle hebben zij noch didac
tische noch praktische betekenis.
Lof verdient daarentegen de vele aan
dacht die is besteed aan de financiële
dienstverlening. Daarbij blijkt echter
ook het dilemma waarvoor de Redactie
zich gesteld moet hebben gezien: een
goede behandeling van de accoun
tantscontrole van een algemene bank
vereist de omvang van een boek; het
zelfde geldt, zij het mogelijk in mindere
mate, voor de controle van een verze
keringsmaatschappij. De problematiek
van deze controles is echter redelijk ge
schetst, zij het dat iets te veel lippen
dienst is gegeven aan de mythe dat een
bank slechts systeemgericht is te con
troleren.
De controle van enkele minder omvat
tende financiële instellingen, de effec
tenbeleggingsinstelling en de hypo
theekbank, is duidelijk uitgewerkt.
Ook nuttig is het sub-hoofdstuk over
accountantscontrole bij concernverhoudingen. Tot dusverre werd dit on
derwerp meestal benaderd vanuit de
problematiek verbonden aan het ge
bruik van verklaringen van andere
openbare accountants; de in het boek
gekozen wijze van behandeling heeft
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echter veel meer praktisch nut. Opval
lend is wel dat hierbij is uitgegaan van
de jaarrekeningen van de groepsmaat
schappijen. Bij de beter georganiseer
de concerns wordt veel meer gebruik
gemaakt van door de groepsmaat
schappijen speciaal voorde consolida
tie opgestelde overzichten, in het Vere
nigde Koninkrijk wel aangeduid als
’consolidation returns’. Deze bieden al
lerlei praktische voordelen en vermin
deren de problemen die in het boek te
recht zijn gesignaleerd.
Ook valt op dat de tekst van dit subhoofdstuk lijkt uit te gaan van Richtlijn
voor de Accountantscontrole 2.01.4,
over het gebruik van verklaringen van
andere, openbare accountants. Deze
zal eerst van kracht worden na her
ziening of vervallenverklaring van art.
15 lid 3 van de Gedrags en Beroepsre
gels Registeraccountants; dit wordt
echter nergens gezegd.
Controletechniek
Zoals gezegd, stemt het opnemen van
het laatste hoofdstuk, over de concrete
aanwijzingen voor de uitvoering van
enige soorten controlewerkzaamhe
den, tot voldoening.
Merkwaardig is dat bij de controle van
standen (activa en passiva) zo weinig
aandacht is geschonken aan de pro
blematiek van de afgrenzing, die onze
Amerikaanse collega’s aanduiden met
'cu t-off. Alleen bij de kasopname komt
deze aan de orde, en dan net niet prak
tisch genoeg. Bij de inventarisatie van
voorraden had zeker aandacht besteed
moeten worden aan de mogelijkheden
die juist ten tijde van de opname be
staan om greep op de cut-off te krijgen
met behulp van de voorgenummerde
mutatiebonnen of soortgelijke hulp
middelen die in een behoorlijk georga
niseerde onderneming toch stellig
voorhanden zijn.
Bij de inventarisatie ontbreekt ook een
behandeling van het deskundigheidsprobleem, dat ontstaat indien de ac
countant niet zelfstandig in staat is de
aard van de goederen vast te stellen.
Mogelijk in samenhang hiermee intro
duceert men het begrip ’globale inven
tarisatie’, dat niet of nauwelijks wordt
uitgewerkt.
Evenzeer opvallend is, dat men bij de
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negatieve afloopcontrole van kortlo
pende verplichtingen lijkt uit te gaan
van de debiteringen op de crediteuren
rekeningen, en niet van de dagafschrif
ten van banken. Dit lijkt te zijn ingege
ven door het verlangen uit te gaan van
een goed werkende interne controle.
Het gehele hoofdstuk heeft trouwens
een toon van verontschuldiging voor
gegevensgerichte detailcontrole. Die
lijkt mij onnodig; accountants moeten
hun vak ook goed kunnen uitoefenen
wanneer de organisatie bij hun cliënten
minder goed is dan gewenst, want dat
komt maar al te vaak voor.
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Het allerlaatste sub-hoofdstuk van het
boek, over detailcontroles, laat op
schrijnende wijze zien dat de Redactie
de kans om de door het beroep ge
bruikte begrippen te uniformeren heeft
laten liggen. In de eerste alinea
(6.7.101) wordt een groot aantal termen
genoemd, zoals structuurtests, proceduretests, lijncontrole, compliance
tests en sustantive tests, zonder dat
duidelijk wordt waarom al die begrip
pen nodig zijn. Zo zal de verwarring
rond het begrip lijncontrole wel blijven
voortbestaan: het wordt zowel voor het
onderzoek naar de opzet als dat naar
de werking van de organisatie gebruikt.
Dat zijn twee geheel verschillende on
derzoekingen, die elk hun eigen duide
lijke etiket verdienen. Dit had het Leer
boek op onmiskenbare wijze moeten
verschaffen. Jammer!
Samenvatting
Deel 2B gaat voort op de ingeslagen
weg, met een duidelijke tegemoetko
ming aan bestaande wensen. Ondanks
de heldere indeling en de zorgvuldige
formulering is de toegankelijkheid
soms problematisch; ,het ’leest niet
lekker weg’. Nu mag men dat van een
studieboek misschien ook niet ver
wachten, maar didactisch is het nogal
eens moeilijk hanteerbaar: er zijn wat
kansen gemist. Het is echter stellig be
ter dan het alternatief: verbrokkelde ar
tikelen die op zich ook lang niet altijd
goed toegankelijk zijn.
Prof. J. H. Blokdijk
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