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De wereld om ons heen verandert. En snel ook. De 
waarde van een onderneming laat zich niet meer vangen 
in alleen financiële cijfers. Controles worden complexer 
en technologie belangrijker. De maatschappij vraagt meer 
dan ooit om zekerheid en moet daarvoor op ons kunnen 
vertrouwen.

Hoge kwaliteit in ons werk is de basis voor dat vertrouwen. 
Kwaliteit betekent dat we de dingen goed doen én de goede 
dingen doen. Dit vind je terug in onze kwaliteitsgerichte 
cultuur, onze expertise en in onze gedrevenheid om de 
maatschappij relevante inzichten te bieden.

In dit boekje laten we zien wat wij doen we om de kwaliteit 
van onze controles hoog te houden en waar nog kansen 
liggen. Kortom, alles voor een sterke accountancysector.

Graag gaan we in gesprek over onze visie!

Hartelijke groeten,

Marc Hogeboom
Head of Assurance

Beste lezer,

Meer weten?  
Scan de code voor  
de visie van Marc
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Wat doet een accountant?

Onze accountants controleren de jaarrekening van organisaties met als doel om investeerders 
en maatschappelijke stakeholders zekerheid te geven over de getrouwheid van de cijfers. Dat 
doen zij op basis van data-analyses, maar ook door met het management in gesprek te gaan 
of op locatie voorraden te controleren. 

Onze accountants vervullen als hoeder van het maatschappelijk verkeer een belangrijkse rol in 
de economie. Ze hebben een signalerende functie bij eventuele fraude, maar beschikken niet 
over opsporingsbevoegdheden. Een accountantscontrole is daarom geen fraude-onderzoek. 

Voordat iemand zich accountant mag noemen is een speciale opleiding nodig. De titel 
accountant is beschermd in Nederland. Onze accountants doen jaarlijks meer dan 1.500 
wettelijke controles.

We hebben een 
kwaliteitscultuur 
en voldoen aan 
alle eisen en 
standaarden

We doen 
wat de 
maatschappij 
van ons 
verwacht

We werken 
steeds slimmer 
door gebruik 
van de nieuwste 
technologieën

De dingen 
goed doen

De goede 
dingen doen

Blijven 
verbeteren

Dit betekent 
kwaliteit  
voor ons
Onze visie op kwaliteit

Kwaliteit is meer dan 
voldoen aan de standaarden. 
Kwaliteit betekent ook dat we 
relevante inzichten bieden op 
thema’s die de maatschappij 
van ons verlangt. Uiteraard 
betekent kwaliteit ook dat we 
onszelf blijven verbeteren in
alles wat we doen.
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Wetgever
Hoogwaardige wetgeving borgt een sterke keten

Toezichthouder
Toezicht op de hele keten vergroot het vertrouwen

Kritische 
gebruikers 

van financiële 
informatie 
vergroten 

de focus op 
kwaliteit in de 

keten

Een 
onafhankelijk 

en goed 
toegerust 

auditcomité 
versterkt 

de interne 
processen

Robuuste 
interne 

processen 
vergroten de 
kwaliteit van 

financiële 
informatie

Een gezonde 
cultuur, 

deskundigheid 
en relevantie 

borgen 
auditkwaliteit

Gebruiker
Auditcomité

Be

drijf
 of organisatie Ex

terne accountant

Dit betekent 
kwaliteit  
voor ons
Kwaliteit: het speelveld

Onze accountants voegen 
zekerheid toe aan informatie. 
De informatievoorziening 
komt tot stand in een keten 
die zo sterk is als de zwakste 
schakel.
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WAT DOET KPMG?

—  Een gezonde werk-privébalans is belangrijk, juist bij het vele thuiswerken. Daarom doen we 
doorlopend onderzoek naar het (mentale) welzijn onder onze mensen.

—  Onze accountants besteden gemiddeld meer dan een halve dag per week aan training en opleiding.

—  100% foutloos kan niet. Ruimte om van fouten te leren is belangrijk, maar roekeloos gedrag tolereren 
we uiteraard niet.

—  Een onafhankelijke raad van commissarrissen ziet sinds 2015 op de uitvoering van onze 
kwaliteitsagenda en bestuursaanstellingen.

WAAR LIGGEN KANSEN?

Betrek de kwaliteitscultuur van een accountantsorganisatie sterker in het toezicht, in aanvulling op 
dossierinspecties.

Een open cultuur 
gericht op kwaliteit
Onafhankelijkheid en integriteit vormen de basis van onze kwaliteitsgerichte cultuur. We 
bevorderen een lerende organisatie waarbij fouten maken mag, zolang we ervan leren. We 
moedigen onze professionals aan om zich kwetsbaar op te stellen en dóór te vragen. Dat begint 
met de juiste toon aan de top.

45% 
MEER UREN  
PER CONTROLE 
SINDS 2018

OVERUREN SINDS  
2016 GEDAALD

-30%

TOEZICHTHOUDERS 
POSITIEF OVER  
CULTUUR
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WAT DOET KPMG?

—  Onze kwaliteitsscore stijgt ieder jaar. Op basis van interne inspecties behaalden we in 2021 een 
score van 84%. Ons doel is natuurlijk 100%.

—  De AFM onderzocht in 2021 ons interne kwaliteitsonderzoek en is positief over de werking van deze 
belangrijke kwaliteitswaarborg.

—  Kwaliteit speelt een grote rol bij beoordelingen en beloningen. Een slechte kwaliteitsscore heeft 
direct invloed op de beloning.

—  Door aangescherpte wetgeving melden we de afgelopen jaren meer ongebruikelijke transacties bij de 
Financial Intelligence Unit (FIU).

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Uniforme kwaliteitsindicatoren in de sector kunnen bijdragen aan het vertrouwen als de gebruikers 
deze indicatoren omarmen.

—  Verplichte aanwijzing van een accountant bij organisaties die geen accountant kunnen contracteren 
zet onze acceptatieprocedure, een belangrijke waarborg in ons kwaliteitsstelsel, buitenspel.

Een krachtig intern
kwaliteitsstelsel
Kwaliteit begint met een krachtig intern kwaliteitsstelsel. Onze controles worden van begin 
tot eind gemonitord in een helder systeem van ‘checks & balances’ dat door de externe 
toezichthouder wordt getoetst.
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AFM POSITIEF OVER  
INTERN KWALITEITS- 
ONDERZOEK

GEMIDDELD

70+
FIU-MELDINGEN  
PER JAAR

KWALITEITSSCORE

2018 

69
2019 

75
2020 

78
2021 

84
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WAT DOET KPMG?

—  Wij investeerden de afgelopen 3 jaar meer dan €75 mln in kwaliteit en innovatie. Zo bouwen we  
een digitaal auditplatform dat nieuwe relevante inzichten biedt.

—  Bij meer dan de helft van onze controles betrekken we specialistische kennis uit de adviestak.  
Dat wordt ieder jaar meer.

—  We houden het beroep aantrekkelijk door de mogelijkheid te bieden om ervaring op te doen binnen 
audit én advies.

—  Audit en advies zijn volledig gescheiden in het oob-segment (o.a. beursfondsen, banken). Buiten dit  
segment behalen we slechts 7% van onze auditomzet uit adviesdiensten.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Organisaties worden complexer en de controles dus ook. Behoud van onze gezamenlijke 
innovatiekracht is belangrijk om het publiek belang in de toekomst te blijven dienen.

—  Regelgeving en toezicht kan innovatie faciliteren en versnellen.

Samen investeren in  
kwaliteit en innovatie
Innovatieve oplossingen zijn cruciaal om de kwaliteit te verhogen en de steeds complexere 
controles om te zetten in relevante inzichten. Samen met onze adviestak hebben we meer 
slagkracht om te investeren in nieuwe technieken.

Future of Audit | 8

SCHEIDING 
TUSSEN AUDIT 
EN ADVIES 

16%
NON-AUDIT 
SPECIALISTEN IN 
HET AUDITTEAM

€ 75
INVESTERINGEN 
IN KWALITEIT EN 
INNOVATIE

               MLN
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WAT DOET KPMG?

—  Wij investeren in een open en professioneel-kritische relatie met het auditcomité bij de 
gecontroleerde organisatie.

—  Tijdens de aandeelhoudersvergadering geven wij inzicht in onze controlewerkzaamheden en 
beantwoorden wij vragen van investeerders.

—  Om een goede accountantsverklaring af te kunnen geven moeten organisaties aan bepaalde 
minimumeisen voldoen. Dat betekent dat we niet alle opdrachten aannemen.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Gecontroleerde ondernemingen kunnen de kwaliteit verder verhogen door hun interne controles te 
versterken, bijvoorbeeld bij fraude en continuïteit, en door een ‘in control statement’ af te geven.

—  Auditcomités kunnen tijdens de aandeelhoudersvergadering explicieter toelichten hoe ze toezicht op 
de accountant hebben gehouden en wat hun bevindingen zijn.

—  Gebruikers van gecontroleerde informatie kunnen zich meer uitspreken over de verslaggeving van 
een organisatie en de rol die de accountant in hun ogen moet spelen.

—  Een sterk auditcomité komt de gecontroleerde organisatie ten goede. Wijziging van de vrijstelling 
voor oob’s om geen auditcomité in te stellen werkt daarom kwaliteitsverhogend.

Hoge kwaliteit in  
een sterke keten
De keten van betrouwbare informatievoorziening is zo sterk als de zwakste schakel.  
Daarom zijn ook de andere schakels essentieel voor de kwaliteit van informatie.
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INVESTEREN IN 
RELATIE  
MET 
AUDITCOMITÉ

EEN ‘IN CONTROL 
STATEMENT’ 
VERHOOGT DE 
KWALITEIT

ACCOUNTANT TREEDT 
OP BIJ AANDEEL-
HOUDERS- 
VERGADERING
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WAT DOET KPMG?

—  Wij voeren een actieve dialoog met onze toezichthouders om de kwaliteit verder te versterken.

—  Tijdens de laatste inspectie heeft de AFM acht van onze 2.335 dossiers (uit 2014 en 2015) 
geïnspecteerd. Zes waren onvoldoende en dat is niet acceptabel. Van deze verklaringen hoefde er 0 
aangepast te worden nadat we de documentatie op orde hadden gemaakt nadat we de dossiers op 
orde hebben gemaakt. De informatievoorziening aan de maatschappij was op orde, want aanpassingen 
in de afgegeven verklaringen waren niet nodig.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Meer nuance in de beoordeling van geïnspecteerde dossiers versterkt de dialoog over kwaliteit. De 
weging ‘voldoende/onvoldoende’ is te eenvoudig.

 —  Een jaarlijks statement over de kwaliteit in de sector, zoals DNB dat doet over de banken, vergroot het 
inzicht en vertrouwen.

—  Tijdige terugkoppeling van inspecties vergroot en versnelt het leereffect.

Vertrouwen vergroten
met toezicht
Hoge kwaliteit begint bij onszelf. Toezichthouder AFM houdt ons daartoe sinds 2006 een kritische 
spiegel voor. Dat helpt bij het verhogen van de auditkwaliteit. Toezicht kan het vertrouwen nog 
verder vergroten.
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TOEZICHT 
OP DRIE NIVEAUS

TIJDIGE  
TERUGKOPPELING 
INSPECTIES

JAARLIJKS  
STATEMENT 
OVER SECTOR-
KWALITEIT

- DOSSIERS

- STELSEL

- CULTUUR
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WAT DOET KPMG?

—  We brengen fraude- en continuïteitsrisico’s in kaart en doen extra onderzoek als deze de 
jaarrekening beïnvloeden. Fraude komen we niet automatisch op het spoor omdat een controle geen 
fraudeonderzoek is en we geen opsporingsbevoegdheid hebben.

—  Samen met andere accountantsorganisaties publiceren we cijfers over kwaliteit. Ook beschrijven we 
onze rol bij fraudes. Zo vergroten we de transparantie over deze onderwerpen.

—  We gebruiken steeds vaker een uitgebreide controleverklaring waarin we onze werkzaamheden en 
bevindingen beschrijven.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  We moeten nog actiever in gesprek over wat een accountant doet, kan en mag, bijvoorbeeld tijdens 
een aandeelhoudersvergadering of in het maatschappelijke debat.

—  Een onafhankelijke instantie kan jaarlijks rapporteren over de belangrijkste elementen van de 
verwachtingskloof. Zo krijgt deze kloof een gezicht en kunnen we er samen over in gesprek.

Verwachtingen
waarmaken
Soms zit er een verschil tussen wat een accountant kan/mag en wat de maatschappij verwacht. 
Dat ondermijnt het vertrouwen in de accountant. Zonder vertrouwen is er geen kwaliteit.
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GRENZEN AAN 
BEVOEGDHEDEN

TRANSPARANT  
OVER KWALITEIT

MEER ACCOUNTANTS-
INFORMATIE IN 
EEN UITGEBREIDE 
CONTROLEVERKLARING

© KPMG 2022



WAT DOET KPMG?

—  We bieden ‘business assurance’. Zo kunnen we bijvoorbeeld van begin tot eind de duurzaamheid 
van ketens toetsen. Ook geven we advies over hoe deze ketens nog duurzamer kunnen worden 
gemaakt.

—  Onze data-experts analyseren algoritmen om te controleren of deze daadwerkelijk doen wat ze 
moeten doen. Zo krijgen we grip op digitalisering.

—  Jaarverslagen beoordelen we met kunstmatige intelligentie op sentiment en ‘tone of voice’. Onze 
analyse richt zich zo op het deel waarover in de boardroom de meeste discussie is geweest.

—  In onze ESG-barometer meten we jaarlijks de stappen die het Nederlandse bedrijfsleven zet op het 
gebied van niet-financiële factoren, zoals mens, milieu en maatschappij.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Controle van niet-financiële informatie is uitdagend omdat uniforme regels ontbreken.  
De maatschappij heeft daarom veel aan een duidelijke standaard om deze informatie te duiden.

—  Meer aandacht voor mens, milieu en maatschappij in de corporate governance helpt de transitie  
naar een duurzame economie.

Zekerheid in de
economie van morgen
De waarde van een onderneming bestaat voor meer dan de helft uit niet-financiële factoren die 
van invloed zijn op mens, milieu en maatschappij (ESG). De behoefte aan zekerheid op deze 
thema’s neemt daarom toe. Accountants kunnen hier een rol bij spelen. 
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ANALYSE OP 
SENTIMENT

ASSURANCE OP 
DUURZAAMHEID

GRIP OP 
ALGORITMEN
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WAT DOET KPMG?

—  We denken actief mee bij de ontwikkeling van uniforme kwaliteitsindicatoren, die investeerders en 
maatschappelijke stakeholders relevante inzichten moeten bieden. Zij zijn daarom belangrijk bij de 
(door)ontwikkeling van deze indicatoren.

—  Samen met de VU Amsterdam zijn we een vierjarig project gestart dat het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in de accountantscontrole moet vergroten.

—  Als trekker van het thema ‘toekomst van audit’ komen we samen met sectorgenoten met concrete 
kwaliteitsinitiatieven binnen de brancheorganisatie NBA.

WAAR LIGGEN KANSEN?

—  Een sterke keten is geen project, maar vraagt om een continue dialoog met alle partijen uit de keten 
en de maatschappij.

—  Instelling van een onafhankelijke standardsetter voor de accountancysector kan fungeren als brug 
tussen de maatschappelijke verwachtingen en het accountantswerk.

—  In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar auditkwaliteit. Dubbel werk kan worden 
voorkomen door deze inzichten te gebruiken.

Samen sterk voor
het publiek belang
Samenwerking is essentieel voor een gezonde keten van rapportage. Daarom werken wij 
intensief samen met de sector, kwartiermakers en wetenschap. 

FOCUS OP HET  
PUBLIEK BELANG

INSTELLING 
ONAFHANKELIJKE 
STANDARDSETTER

MET ALLE 
STAKEHOLDERS  
OM DE TAFEL
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Kwaliteitsinitiatieven
Om de kwaliteit van accountantscontroles verder te versterken zijn meerdere hervormingen doorgevoerd. Sommige initiatieven zijn 
nog maar net gestart en hebben daarom nog geen duurzaam effect op de kwaliteit.

Tweede Kamer

Europese Unie

Beroepsorganisatie van accountants (NBA)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Januari
Invoering 
scheiding audit 
en advies bij 
oob’s

Wet op het  
accoun tants- 
be roep (Wab)

Wijziging Wet 
ter voorkoming 
van wit-wassen 
en financieren 
terrorisme 
(Wwft)

Januari
Onafhan kelijkheid 
van accountants 
bij assuran ce-
opdrach ten

April
Gedrags- en 
beroepsre gels 
voor accountants

November
53 verbeter-
maatregelen  
‘In het publiek 
belang’

Juni
Instelling 
Monitoring 
Commissie 
Accountancy 
(MCA)

Januari
Inwerkingtreding  
verplichte 
kantoorroulatie

Juni
Inwerking- 
treding ‘EU Audit 
Reform’

Juni
Inwerking- 
treding veror-
dening op de 
beroepseed voor 
accountants

Januari
Aanpassing Wet/ 
Besluit toezicht  
accountants- 
organisatie  
(Wta/Bta)

Juni
‘Veranderagenda’ 
voor duurzame 
kwaliteits- 
verbetering audit 

Juli
Inwerkingtreding 
Wet aanvullende 
maatregelen 
accountants- 
organisaties

Juli
Nieuwe  
wijzigingen in 
Wwft 

Juni
‘Veranderagenda 
Audit’ verder  
aangescherpt

Januari
Instelling  
Commissie  
Toekomst 
Accountancy- 
sector (CTA)

Januari
Eindrapport CTA

Mei
Instelling twee 
kwartiermakers

Eindrapport MCA
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Wij geloven dat vooruitgang pas echt vooruitgang 
is als die goed is voor mens en maatschappij. Wij 
zien daarbij een belangrijke rol voor onszelf. Onze 
accountants bieden zekerheid in het publiek belang. 
Onze adviseurs werken aan oplossingen in de 
economie van nu én morgen. 

Al meer dan een eeuw voegen wij waarde toe 
voor onze klanten én de bredere maatschappij. 
We combineren de nieuwste technologieën met 
wat we in die jaren hebben opgebouwd: kennis, 
expertise en onafhankelijk denken.

Dat is onze kijk op vooruitgang. Dat is KPMG.

People-driven progress

People-driven  
progress

© KPMG 2022 Future of Audit | 15



© 2022 KPMG N.V., een naamloze vennootschap en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan 
KPMG International Limited, een Engelse entiteit.

Alle rechten voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken van KPMG International.

Bron cijfers en statistieken: jaar- en transparantieverslag KPMG Nederland (2021).

Meer weten?
 
Ruben Fuchs
Manager Public Affairs
+31 (0)6 83 12 31 77 
fuchs.ruben@kpmg.nl


