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BAKER TILLY BERK

“Bij Baker Tilly Berk willen we
‘direct’ zijn. Direct naar onze
klanten, door te zeggen waar het
op staat. Direct naar elkaar, door
helder te zijn in onze standpunten.
En direct naar de maatschappij
door duidelijk en feitelijk te
communiceren over ons handelen
en onze motieven. Tegelijkertijd
willen we ook verbindend zijn.
Het is heel makkelijk om een
punt te maken. Wij willen zeggen
waar het op staat met oog voor
de vertrouwensrelatie.”
BAKER TILLY BERK
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Woord vooraf
‘De nieuwe generatie accountants krijgt alle ruimte’

In 2014 stond het accountantsberoep
volop in de schijnwerpers. Na het
politieke debat in het voorjaar is het
initiatief bij de sector zelf gelegd om het
vertrouwen in de publieke accountantsfunctie te herstellen. Een werkgroep van
jonge bevlogen accountants heeft de
ruimte gekregen om met verfrissende
ideeën te komen. Dit is uitgemond in
het rapport “In het publiek belang”,
waarin een breed scala aan maatregelen
staan die zien op versterking van de
governance van accountantsorganisaties,
‘concurreren op kwaliteit’ als basis voor
het verdienmodel en het vergroten van
het leervermogen van de sector. Daarbij
horen een belonings- en beoordelingsbeleid met de juiste prikkels en ook het
meten van cultuur en kwaliteit en voortdurende verbetering. Onze organisatie is
voortvarend aan de slag gegaan met de
invoering van de maatregelen. Op onze
website is de actuele stand van zaken
opgenomen.
Dat er nog veel te verbeteren is, is
duidelijk geworden uit de rapportage
die de AFM in september 2014 heeft
uitgebracht naar aanleiding van de
kwaliteitsreviews bij de Big 4 kantoren.
Voor ons was deze rapportage aanleiding
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om ons stelsel van kwaliteitsbeheersing
nog eens kritisch tegen het licht te houden, waarbij we geconstateerd hebben
dat een aantal van de tekortkomingen
die de AFM bij de Big 4 constateert, ook
in onze organisatie aandacht behoefden.
Hieraan is invulling gegeven door onder
meer opleiding en training, praktijkhandreikingen. En ook door het veel beter dan
voorheen inbedden van aandacht voor
IT-aspecten in de controleaanpak. Bij het
merendeel van de controleopdrachten is
nu een IT-auditor betrokken.
In de afgelopen jaren hebben wij
veel geïnvesteerd in onze personeelsbezetting. Op elke wettelijke controleopdracht is naast de externe accountant nog een ervaren accountant in
het team opgenomen. Hiermee willen
wij bereiken dat we kwalitatief hoogstaande controleteams hebben, waarin
voldoende aandacht is voor coaching
en begeleiding van medewerkers. Uit
onze prestatie-indicatoren blijkt dat
25% van de uren op wettelijke controleopdrachten worden besteed door de
partner en/of manager. Dit betekent dat
tegenover elke drie uur van de overige
teamleden één uur van een ervaren
accountant staat. Uit het medewerker-

tevredenheidsonderzoek blijkt dat onze
medewerkers vooral tevreden zijn over
de samenwerking met collega’s en de
kwaliteit, toegankelijkheid en hulpvaardigheid van hun direct leidinggevenden.
Daarmee zien wij de bevestiging dat ons
beleid, dat gericht is op ‘training on the
job’, door middel van goede coaching
en begeleiding, zijn vruchten afwerpt.
Ook de flexibiliteit in werktijden en de
vrijheid in de uitvoering van het werk
scoren hoog.
25% van de uren op wettelijke
controleopdrachten worden besteed
door de partner en/of manager
De jongere generatie accountants krijgt
bij ons alle ruimte. Ons ‘Robuuste
Accountant’ programma, dat we in
samenwerking met Nyenrode hebben
ontwikkeld, levert een nieuwe generatie accountants af. Accountants die
niet alleen de theorie goed beheersen,
maar ook direct en verbindend zijn. Met
sterke principes en goede sociale en
communicatieve vaardigheden. Voor
aankomende partners hebben wij begin
2015 een uitgebreid curriculum ontwikkeld gericht op beroepsontwikkeling
en vaktechniek, dat met groot enthou-

WOORD VOORAF

siasme is ontvangen. Zo geven wij op
natuurlijke wijze invulling aan een op
kwaliteit gerichte cultuur.
Kwaliteit en ondernemerschap zijn twee
fundamentele merkwaarden van onze
organisatie. Kwaliteit is een basisvoorwaarde en bepaalt ons bestaansrecht en
onze relevantie. Het ondernemerschap
van onze partners en medewerkers
zorgt ervoor dat we op korte én lange
termijn ook een gezond financieel rendement blijven behalen om blijvend hoogstaande kwaliteit te kunnen leveren.
Ons stelsel van kwaliteitsbeheersing
heeft in 2014 adequaat gefunctioneerd. Wij zijn streng voor onszelf en
leggen de lat hoog. Daar hoort bij dat
tekortkomingen en verbeterpunten worden gesignaleerd en dat maatregelen
worden genomen om deze te adresseren. Deze aanpak wordt ook in 2015
gecontinueerd.
Gouda, 31 maart 2015
Bestuur Baker Tilly Berk N.V.
Th.A. Verkade RA (voorzitter)
Drs. R. Hoeksel RA
mr. R.H.M. Loves
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Baker Tilly Berk in 2014 in cijfers
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100 jaar!

omzet 81,4
miljoen

18
vestigingen

700
medewerkers

226
studerenden

ziekteverzuim
2,8 %

gemiddelde
leeftijd 37,25

gemiddeld
dienstverband
9,23 jaar

273 vrouwen

429 mannen

instroom 85

uitstroom 123
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ONZE ORGANISATIE

Organisatiestructuur

Baker Tilly Berk is een landelijke organisatie met 18 vestigingen. Onze kernactiviteiten
zijn accountancy en belastingadvies. In onze klantenportefeuille bevinden zich veel
familiebedrijven. Baker Tilly Berk is onafhankelijk lid van het Baker Tilly International
netwerk, dat met ruim $3,6 miljard omzet, bijna 27.000 medewerkers en vestigingen
in 133 landen tot de top-8 wereldwijd behoort. Wij zijn opgericht in 1914 en vierden in
2014 onze 100ste verjaardag.

Vergadering van Aandeelhouders
Organisatiestructuur
Baker Tilly Berk N.V.

Raad van
Commissarissen

Commissie
Publiek Belang

Bestuur

Ondernemingsraad

Ondersteunend

Compliance afdeling
(Compliance officer en toetsers)

Centrale diensten

Bureaus Vaktechniek

Vestigingen
(dienstverlening aan klanten)

BAKER TILLY BERK
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Organisatiestructuur (vervolg)

Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste orgaan
binnen Baker Tilly Berk. Zij benoemt en
ontslaat de bestuurders en commissarissen. Daarnaast zijn bepaalde besluiten
aan goedkeuring van de AvA onderworpen.
Bestuur
Het bestuur staat onder toezicht van
en wordt beoordeeld door de Raad van
Commissarissen. Het bestuur bestaat
altijd uit ten minste twee leden en de
voorzitter van het bestuur is registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Als er meer dan twee
bestuursleden zijn, wordt de meerderheid gevormd door registeraccountants
of accountant-administratieconsulenten.

Sinds 1 januari 2009 bestaat het
bestuur uit twee registeraccountants
en één fiscalist. Het bestuur wordt
steeds benoemd voor een periode
van drie jaar. Lees meer over het
bestuur op pagina 16.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC)
houdt namens de aandeelhouders
toezicht op het bestuur van Baker Tilly
Berk. De RvC bestaat uit ten minste drie
commissarissen. Een commissaris wordt
benoemd door de AvA voor een periode
van drie jaar. De RvC vergadert minimaal
twee keer per jaar tezamen met het
bestuur en daarnaast zo vaak als nodig.
In 2014 zijn er vier formele vergadermomenten geweest. In de RvC heeft
iedere commissaris één stem. Alle
besluiten worden genomen met een

gewone meerderheid. Een commissaris
mag zich niet van stemming onthouden.
Raad van Commissarissen in 2014
Arno van der Heijden RA (voorzitter)
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Commissie Publiek Belang
Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Raad van Commissarissen
Cevance Groep B.V.
mr. Bart Bos
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Commissaris Cevance Groep B.V.
• Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie WormerWonen
Ronald Hoeksel RA
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Bureau Vaktechniek
Accountants

Mutaties in de Raad van
Commissarissen per 1 januari 2015
Ronald Hoeksel is per 1 januari 2015 toegetreden
als bestuurslid van Baker Tilly Berk. De ontstane
vacature in de RvC door zijn vertrek naar het bestuur
wordt ingevuld door Henry Geerts RA, al sinds 1990
verbonden aan Baker Tilly Berk, oud bestuurslid en
partner RA op de vestiging in Nijmegen. In de loop
van 2015 brengt Baker Tilly Berk de bezetting van
de RvC in overeenstemming met de voorstellen van
de werkgroep Toekomst Accountantsberoep.
V.l.n.r. Bart Bos, Ronald Hoeksel, Arno van der Heijden
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Commissie Publiek Belang
In juli 2013 heeft Baker Tilly Berk een
Commissie Publiek Belang (CPB) ingesteld die specifiek toeziet op de waarborging van het publieke belang van de
accountantsverklaring. De CPB is vanuit
een toezichthoudende rol betrokken bij
de beoordeling van de bestuurlijke
besluitvorming, het kwaliteitsbeheersingssysteem, het beloningsbeleid, het
risicomanagement, de procedure voor
het afhandelen van meldingen, interneen externe kwaliteitstoetsingen, externe
rapportages, de dialoog met belanghebbenden en (potentiële) reputatierisico’s.
De CPB functioneert naast de RvC van
Baker Tilly Berk, die vanuit een breder
perspectief toezicht houdt op het beleid
van de organisatie. De leden van de
Commissie worden benoemd door de
RvC van Baker Tilly Berk. De Commissie bestaat uit drie stemgerechtigde
leden, waarvan twee onafhankelijk en
één niet-onafhankelijk lid. De CPB
vergadert vier keer per jaar. Lees het
verslag van de Commissie Publiek
Belang op pagina 40.
Commissie Publiek Belang in 2014,
met vermelding van overige functies:
Arno van der Heijden (voorzitter)
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Commissie Publiek Belang
Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Raad van Commissarissen
Cevance Groep B.V.

V.l.n.r. Coert Beerman, Peter van der Zanden, Arno van der Heijden

Coert Beerman
• Directeur Rabobank Wholesale
Nederland en Afrika
• Commissaris De Efteling Kaatsheuvel
Em. Prof. Dr. Mr. Peter van der Zanden
RA
• Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Den Haag
• Raadsheer-plaatsvervanger College
van Beroep voor het bedrijfsleven
Partners
Onze partners zijn verantwoordelijk
voor het adequaat functioneren van het
stelsel van kwaliteitsbeheersing op hun
vestiging. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder
hun verantwoordelijkheid uitgevoerde
opdrachten. De aandelen Baker Tilly
Berk N.V. waren in 2014 in handen

van 42 partners. De partners zijn door
middel van een aansluitovereenkomst
aan Baker Tilly Berk verbonden. De beoordeling van partners vindt jaarlijks,
gelijktijdig met de kantoorevaluatie,
plaats.
Bureaus Vaktechniek
Baker Tilly Berk heeft drie Bureaus
Vaktechniek: Bureau Vaktechniek
Accountants (8 medewerkers), Bureau
Vaktechniek Belastingadviseurs (3
medewerkers) en Bureau Vaktechniek
Bedrijfsjuristen (1 medewerker).
Elk Bureau Vaktechniek staat onder
leiding van een hoogleraar. De Bureaus
Vaktechniek Accountants, respectievelijk Belastingadviseurs staan onder
toezicht van een aantal partners uit de
praktijk.

BAKER TILLY BERK
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Organisatiestructuur (vervolg)

Hiermee wordt een optimale wisselwerking bereikt tussen de kwalitatief
hoogstaande academische kennis van
de Bureaus Vaktechniek en de dagelijkse praktijk. Lees meer over Bureau
Vaktechniek op pagina 50.
Compliance afdeling
De compliance officer is namens het
bestuur belast met het bewaken van
de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Hij organiseert en
coördineert de interne kwaliteitsreviews
en fungeert als intern meldpunt in het
kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft). Ook is de
compliance officer vertrouwenspersoon
bij vermoede misstanden en fungeert hij
als onafhankelijkheidsfunctionaris. Met
ingang van 1 februari 2014 is Frank
Felten benoemd tot compliance officer.
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Daarmee is de functie van compliance
officer uitgebreid van 0,4 naar 1,0 fte.
De compliance afdeling bestaat naast
de compliance officer uit tien gespecialiseerde (parttime) kwaliteitstoetsers en
een compliance medewerker. De compliance afdeling heeft geen bemoeienis
met de uitvoering van opdrachten.
Vestigingen
Baker Tilly Berk heeft 18 vestigingen.
Alle vestigingen staan onder leiding
van één of meer partners, die eerste
verantwoordelijke zijn voor het adequaat functioneren van het stelsel van
kwaliteits- en risicobeheersing op hun
vestiging en voor de kwaliteit van de
onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerde opdrachten. De partners zijn in
dat kader ook primair verantwoordelijk
voor een toereikende personeelsbezetting op de vestiging, zowel kwalitatief

als kwantitatief. In toenemende mate
wordt tussen vestigingen samengewerkt
om de beschikbare medewerkers optimaal te benutten en tot hun recht te
laten komen.
Voor een overzicht van de vestigingen
van Baker Tilly Berk verwijzen wij naar
onze website, www.bakertillyberk.nl/
contact.
Centrale diensten
De centrale diensten ondersteunen de
vestigingen op het gebied van personeel
& organisatie, marketing & communicatie, financiële administratie, automatisering en algemene en juridische zaken.
De verschillende onderdelen van het
nationale netwerk maken op basis van
een Service Level Agreement gebruik
van de administratieve en ondersteunende faciliteiten van de centrale
diensten in Gouda.

ONZE ORGANISATIE

BAKER TILLY BERK

15

TRANSPARANTIEVERSLAG 2014

Bestuur

Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt zorg voor een integere en beheerste
bedrijfsvoering en bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur. Het bestuur
is eindverantwoordelijk voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen onze
organisatie. Dit houdt in dat zij de gedragscode en procedures vaststellen die de
kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. Het bestuur toetst ook of het stelsel
van kwaliteitsbeheersing functioneert.

Het bestuur vergadert éénmaal per
twee weken. Bestuursbesluiten worden
genomen bij meerderheid. Het bestuur
streeft naar consensus en besluiten
worden doorgaans unaniem genomen.
Kwaliteitsbeheersing is een vast agendapunt tijdens elke bestuursvergadering.
Geconstateerde tekortkomingen en de
verbeteracties worden dan besproken
en indien nodig neemt het bestuur
corrigerende maatregelen en/of legt
sancties op.
Wij vinden het belangrijk dat onze
bestuurders voldoende tijd kunnen
besteden aan hun bestuurstaak, en
ook voeling houden met de praktijk.
Om die reden besteden de bestuurders
circa 60% van hun tijd aan bestuursactiviteiten en de resterende 40% aan
klantenportefeuilles, vaktechniek
en het internationale netwerk.
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Bestuur in 2014
In 2014 bestond het bestuur van
Baker Tilly Berk uit Romke van der
Veen (voorzitter, afgetreden op 18
september 2014), Ted Verkade (voorzitter, benoemd als voorzitter per 18
september 2014) en Rob Loves. De
bestuursleden vervulden in 2014 de
volgende functies en nevenfuncties:
Ted Verkade RA
• Bestuursvoorzitter Baker Tilly Berk
N.V. (aangetreden op 18 september
2014)
• Partner RA Baker Tilly Berk N.V.
• Directievoorzitter Cevance Groep B.V.
(vanaf 18 september 2014)
• Director Baker Tilly International Ltd.
• Regional Chairman EMEA Baker Tilly
International Ltd.
• Plaatsvervangend lid Accountantskamer

Mr. Rob Loves
•P
 artner Belastingadviseur Baker Tilly
Berk N.V.
• Directeur Cevance Groep B.V.
Romke van der Veen RA
•B
 estuursvoorzitter Baker Tilly Berk
N.V. (tot 18 september 2014)
• Partner RA Baker Tilly Berk N.V.
•D
 irectievoorzitter Cevance Groep B.V.
(tot 18 september 2014)
Terugtreden bestuursvoorzitter in 2014
Op 18 september 2014 is Romke van
der Veen teruggetreden als bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk. Aanleiding voor zijn beslissing is de mogelijke
betrokkenheid van medewerkers van
Baker Tilly Berk bij een fiscaal ontoelaatbare structuur voor een directeurgrootaandeelhouder van één van zijn
mkb-klanten. Naar deze kwestie is in
opdracht van de Raad van Commissa-

ONZE ORGANISATIE

rissen een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Van der Veen was tot en
met 2012 de externe accountant bij het
mkb-bedrijf. Daarom heeft hij besloten
terug te treden als bestuursvoorzitter.
“Gelet op het belang van Baker Tilly
Berk en de voorbeeldfunctie treed ik
nu terug. Deze functie moet boven elke
twijfel verheven zijn en kan niet worden
belast met een dergelijk onderzoek,”
aldus Van der Veen.

Mutaties in het bestuur per 1 januari 2015
Ronald Hoeksel is per 1 januari 2015 toegetreden als bestuurslid van Baker
Tilly Berk. Naast zijn werk in de praktijk op de vestiging Zwolle, was hij tot
het moment van toetreden tot het bestuur voorzitter van Bureau Vaktechniek
Accountants. Ronald Hoeksel maakte van 1 januari 2013 tot en met 31
december 2014 tevens deel uit van de Raad van Commissarissen van
Baker Tilly Berk.

Bestuurscontinuïteit
Na het terugtreden van Romke van
der Veen heeft Ted Verkade de functie
van bestuursvoorzitter overgenomen
en is de benoemingsprocedure van
een nieuw bestuurslid op een zo kort
mogelijke termijn ingezet. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders heeft
op 29 november 2014 ingestemd met
de benoeming van Ronald Hoeksel als
bestuurslid per 1 januari 2015.

BAKER TILLY BERK
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Internationaal netwerk

Baker Tilly Berk maakt onderdeel uit van het internationale netwerk Baker Tilly
International, een netwerk van gelijkgestemde, maar onafhankelijke organisaties.
De lidfirma’s van Baker Tilly International hebben over het boekjaar eindigend op
30 juni 2014 een gezamenlijke jaaromzet van US$ 3,6 miljard gerapporteerd,
een groei van 5 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Elk lid van Baker Tilly International
is een afzonderlijke en onafhankelijke
juridische entiteit. Zowel Baker Tilly
International Ltd. als haar leden dragen
geen enkele aansprakelijkheid voor
elkaars diensten of activiteiten. Baker
Tilly International Ltd. verricht zelf geen
diensten voor klanten, maar is een
member services organisation.
Namens Baker Tilly Berk heeft Ted
Verkade sinds 2002 zitting in de International Board of Directors (BoD) en
de Regional Advisory Council (RAC).
Verkade: “De BoD van Baker Tilly International bestaat uit 18 leden, die allen
partner zijn in één van de lid-firma’s,
en de CEO. De vertegenwoordigers in
de BoD worden benoemd op voordracht
van de Regional Advisory Council; het
aantal vertegenwoordigers per regio
is gerelateerd aan de omvang van het
netwerk in de betreffende regio. Directors worden benoemd voor een periode
van drie jaar en zijn onbeperkt herbe-
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noembaar. Baker Tilly Berk behoort tot
de regio EMEA (Europe, Middle East,
Africa).”
De board is verantwoordelijk voor
het handhaven van de kernwaarden,
standaarden en procedures binnen het
netwerk. Zij bepaalt ook de te volgen
strategie en benoemt de CEO. De board
beslist over het toelaten van nieuwe lidfirma’s, en – indien noodzakelijk – het
beëindigen van het lidmaatschap van
een lid-firma. De board vergadert ten
minste twee maal per jaar.
Regional Advisory Councils (RAC) zijn
de regionale adviesorganen van Baker
Tilly International. De RAC adviseren de
Board of Directors en de CEO met betrekking tot ontwikkelingen in de regio.
De leden van de RAC worden benoemd
door de council voor een periode van
drie jaar, op voordracht van de regional
chairman. De RAC vergaderen ten minste twee maal per jaar.

Verkade: “Doordat wij onderdeel zijn
van een netwerk kunnen wij in de
eerste plaats onze klanten die internationaal opereren, wereldwijd (laten)
ondersteunen door herkenbare firms
met gelijke cultuur en kwaliteitsstandaarden. Daarnaast stelt het ons in
staat om ervaringen en best practices te
delen met gelijkgestemde organisaties.
Lidfirma’s versterken elkaar door het
uitwisselen van kennis en ideeën. Baker
Tilly Berk levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van het netwerk,
onder meer door deelname aan projecten en commissies op het gebied van
kennis- en best practicedeling, vaktechniek en commercie.”

ONZE ORGANISATIE
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Internationaal netwerk (vervolg)

Quality Assurance Review Programme
Naast cultuur en waarden delen de
lidfirma’s van Baker Tilly International
ook een kwaliteitsbeheersingsprogramma. Om de kwaliteit bij alle lid-firma’s
te waarborgen heeft Baker Tilly International een fulltime reviewteam beschikbaar. Vanuit het Quality Assurance
Review Programme wordt elke lid-firma
minimaal eens per drie jaar onderworpen aan een kwaliteitsreview. Deze
review is er onder meer op gericht
vast te stellen dat de lid-firma’s bij de
uitvoering van opdrachten minimaal
voldoen aan de IFAC-standaarden:
de Code of Ethics, de International
Standard on Quality Control (ISQC-1)
en de International Standards on
Auditing (ISAs).

Meer informatie over het netwerk
kunt u vinden op de website van
Baker Tilly International Ltd.,
www.bakertillyinternational.com.
Hier vindt u ook de Global Annual
Review van Baker Tilly International.

In het schema hiernaast zijn de onderdelen van het nationaal en internationaal netwerk weergegeven naar de
situatie per 1 januari 2015.

Baker Tilly International

omzet 3,6
miljard
US Dollar

154
member
firms

133
landen

27.000
medewerkers

Mutaties in organogram per 1 januari 2015
• Eind 2014 is de juridische structuur van de organisatie aangepast.
Tot dat moment was sprake van twee gescheiden staken, die intensief met elkaar
samenwerkten in een netwerkverband. Om meer eenvoud en transparantie te
creëren zijn beide staken eind 2014 ondergebracht in één structuur met één
centraal bestuur dat onder toezicht staat van een Raad van Commissarissen.
• Accinterra B.V. is ontbonden per 1 januari 2014.
• Vestiging Weert is per 1 januari 2014 overgedragen aan derden.
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netwerkonderdelen

member firm

member firm

Baker Tilly International ltd.

etc.
internationaal
nationaal
Baker Tilly Berk N.V.
100%

100%

Baker Tilly Berk
Velsen N.V.

Cevance Groep B.V.

100%

100%

100%

Administratie en
Adviescentrum
ACN Utrecht B.V.

Baker Tilly Berk
Corporate
Finance B.V.

Baker Tilly Berk
VAT Representative
B.V.

100%

Finance4Care B.V.

50%

Finance4Care
Zorgkennis.net B.V.

100%

Zorgkennis.net B.V.

eigendomsverhouding
onafhankelijk lidmaatschap
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Beloningsbeleid

Wij zijn transparant over ons beloningsbeleid voor bestuur, partners, externe
accountants, medewerkers en Commissie Publiek Belang. Bij de beloning geldt
dat kwaliteit een zwaarwegende factor is. Op dat gebied willen wij geen concessies
doen. Beloning is echter niet het belangrijkste instrument om hoogstaande kwaliteit
te bereiken. Veel belangrijker is dat het streven naar kwaliteit voortkomt vanuit een
intrinsieke motivatie om goed werk te leveren.

Kwaliteit is niet voor niets de belangrijkste merkwaarde (ankerwaarde) van
Baker Tilly Berk. Kwaliteit als resultaatgebied komt altijd terug tijdens de beoordeling van bestuur, partners, externe
accountants en overige medewerkers.
Partners en medewerkers die deze
merkwaarde niet (willen) onderschrijven
passen niet binnen onze cultuur. De
oplossing ligt dan meestal niet in de
beloningssfeer, maar in de constatering
dat er geen basis is om in de toekomst
met elkaar verder te gaan. Niettemin
blijft het belangrijk om in het beloningssysteem een zwaar gewicht toe te
kennen aan het voldoen aan kwaliteitsstandaarden.
Hierna wordt het beloningsbeleid
beschreven zoals dat in 2014 gold.
Wij zijn in het najaar 2014 begonnen
met het vertalen van de voorstellen
uit het rapport “In het publiek belang”
naar concrete aanpassingen in ons
belonings- en promotiebeleid.
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Kwaliteit speelt daarin ook nu al een
belangrijke rol, maar op onderdelen zal
een aanscherping plaatsvinden om te
bereiken dat ons beleid overeenstemt
met de geest van de voorstellen. Actuele
informatie over de stand van zaken van
de implementatie is te vinden op onze
website.
Bestuur en partners
Partners ontvangen een managementvergoeding, die kan worden verhoogd
(bonus) of verlaagd (malus) afhankelijk
van de financiële performance van de
vestiging waaraan de betreffende partner is verbonden. Indien op grond van
financiële performance recht bestaat
op een bonus, kan toekenning daarvan
geheel of gedeeltelijk achterwege blijven
wanneer sprake is van schendingen van
de kwaliteitsregels.
Naast de managementvergoeding, ontvangen partners een vergoeding naar
evenredigheid van hun gerechtigdheid

in de aandelen van Baker Tilly Berk
N.V. (goodwill fee). Deze vergoeding
kan worden verminderd met boetes op
grond van het Sanctiereglement Vaktechnische Accountability. Op geen enkele wijze is het honorarium voor Baker
Tilly Berk, dan wel de beloning van de
externe accountant, afhankelijk van de
uitkomsten van de wettelijke controles.
Het beloningsbeleid ten aanzien van
het bestuur is gelijk aan dat van de
partners.
Externe accountants
Externe accountants die partner zijn,
worden beloond zoals hierboven vermeld. Incidentele kwaliteitsgebreken
leiden niet direct tot financiële sancties.
Indien sprake is van structurele tekortkomingen, zoals meerdere onvoldoende
scores bij dossiertoetsingen in een korte
periode, dan volgt doorgaans beëindiging van de partnerovereenkomst of
uitschrijving als extern accountant.

ONZE ORGANISATIE

Externe accountants in loondienst
ontvangen een vast salaris. De hoogte
hiervan wordt bepaald aan de hand
van een jaarlijkse beoordeling die wordt
uitgevoerd op basis van vaste criteria
en normen per functie. Kwaliteit is een
zwaarwegende factor bij de beoordeling
van de externe accountant. De beloning
van de externe accountant kent ook een
variabel deel, waarvoor men in aanmerking kan komen. In het algemeen is de
hoogte van deze variabele gratificatie
afhankelijk van de kwaliteit, betrokkenheid, inzet en productiviteit van de externe accountant. Ook andere factoren
worden in aanmerking genomen, zoals
werving van nieuwe klanten, collegialiteit, waardering bij klanten, hulp bij
werving van nieuw personeel en leidinggevende capaciteiten.
Externe accountants worden niet
beloond voor cross-selling van overige
dienstverlening aan wettelijke controleklanten.

Medewerkers
Alle functies binnen Baker Tilly Berk
zijn in een transparant beloningsgebouw ondergebracht, dat voor elke
medewerker toegankelijk is. Er geldt
per discipline en per loonbaanfase een
beloningsbandbreedte. Naast deze
primaire arbeidsvoorwaarden zijn ook
onze secundaire arbeidsvoorwaarden
vastgelegd in een digitale database en
kunnen door alle medewerkers worden
geraadpleegd. Periodiek wordt getoetst
of het beloningspakket marktconform is.
Commissie Publiek Belang
De leden van de Commissie Publiek
Belang ontvangen jaarlijks een vaste
vergoeding.
Promotiebeleid
Binnen onze organisatie wordt gewerkt
met loopbaanfases. In de accountantsdiscipline zijn de loopbaanfasen beginnend assistent accountant, gevorderd
assistent accountant, opdrachtleider,

junior manager, manager, senior manager, director en partner. Per fase is
omschreven aan welke kwalificaties en
competenties een medewerker moet
voldoen. De competenties zijn onderverdeeld in een viertal clusters: professional, manager, ondernemer en leider.
Deze clusters bestaan weer uit een
zestal competenties. Het cluster professional met de behorende competenties
gericht op kwaliteit is een sine qua
non voor promotie naar een volgende
loopbaanfase. Bij promotie tot manager
en hoger, waarbij de medewerker tekeningsbevoegdheid krijgt, wordt door
Bureau Vaktechniek Accountants een
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Tevens
vindt een uitgebreid assessment plaats
en een screening door de Benoemingsadviescommissie. Promotie vindt alleen
plaats bij een positief advies van zowel
BVTA als de Benoemingsadviescommissie.

BAKER TILLY BERK
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Strategisch kader
Onze ambitie voor onze klanten, elkaar en de maatschappij

Dit is waarin wij geloven: vooruitgang begint met inzicht

“Opportunities arise when we aspire to see things
from a different perspective. The strength of our

business is based on global reach, genuine depth

in local markets and a high performance culture.

These qualities give us the confidence to tackle

challenges, search out opportunities
and to evolve.”
bron: Baker Tilly International

Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang begint met inzicht.
Dat is waarin wij geloven. Je kunt pas iets bereiken als je echt
goed weet hoe iets ervoor staat. Dat klinkt als een open deur,
maar te vaak worden er besluiten genomen voor de toekomst
zonder voldoende inzicht te hebben. Dan is er wellicht wel
informatie, maar dit is dan niet of onvoldoende omgezet naar
daadwerkelijk inzicht. Baker Tilly Berk zet cijfers om naar inzicht.
Want, vooruitgang begint met inzicht.
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Onze belofte
Onze mensen helpen
onze klanten, elkaar en
de maatschappij op
koers naar morgen.
Onze identiteit
Wie wij zijn en wat wij doen
komt tot uitdrukking in ons merk.
De merkwaarden bepalen wat wel
en wat niet bij Baker Tilly Berk past.
Hiermee is het merk een kompas voor
onze mensen en bepalen de merkwaarden
het onderscheidend vermogen van onze
organisatie. Naar onze klanten,
elkaar en de maatschappij.

ONZE ORGANISATIE

Onze merkwaarden:

Kwaliteit
Essentieel is dat alles wat we doen van goede kwaliteit is. We gaan
altijd goed voorbereid te werk, en informeren ons diepgaand en breed.
Kwaliteit is voor ons de fundamentele waarde en daarmee vormt het de
eerste ankerwaarde van ons merkhuis. We geven geen goed bedoeld of
academisch advies. We geven advies waar de klant oprecht wat aan heeft.
Ondernemend
Wij zijn de ondernemer naast de ondernemer. Dat maakt ons succes.
We weten zelf wat ondernemen is. Dat zit in ons denken en doen. En in
onze aanpak. We zijn ondernemend vanuit optimisme: we zien kansen en
verzilveren ze door vlot te handelen. We gaan niet routinematig of juist
onbezonnen met vraagstukken om.

Direct
Wij zijn direct in onze adviezen die we geven. Dat betekent dat we
altijd duidelijke taal spreken en realistisch blijven. We geven geen vage
adviezen, maar advies gebaseerd op feiten en ervaring. Niet bot, maar
direct, zodat de ondernemer altijd weet waar hij aan toe is.

Verbindend
Wij zijn meer dan alleen betrokken. Verbindend naar de klant, naar
elkaar en naar de maatschappij. We zijn oprecht en intuïtief. En doordat
we inlevend zijn weten we de juiste verbindingen te leggen. We halen
andere expertises erbij als dat meerwaarde biedt voor de klant.

Scherpzinnig
Bovenal zijn we scherpzinnig. We dagen uit en geven pragmatische
adviezen vanuit een helicopterview. We kijken verder dan het meest voor
de hand liggende. Hierdoor leveren we vandaag en morgen de
kwaliteit die klanten op koers brengt en houdt.

BAKER TILLY BERK
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Onze dienstverlening
Onze dienstverlening sluit aan op de behoefte van onze klanten, van onszelf
en van de maatschappij. In combinatie met onze merkwaarden bieden wij
oplossingen voor de vragen die ondernemers bezighouden.
Onze oplossingen zijn altijd:

Gefundeerd

Onze dienstverlening en onze adviezen zijn fact based, gebaseerd op
geldende wet- en regelgeving en onderbouwd met data. De oplossingen
zijn ook relatief, we geven inzicht in vergelijking met de markt.

Verbindend

Wij stellen ons netwerk en de brede ervaring binnen onze organisatie
ter beschikking. Dit gebeurt vanuit een persoonlijke benadering.

Snel

Breed

Wij ondersteunen ondernemers met een breed palet aan parameters.
We benaderen vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken met de brede
kennis die vanuit de verschillende disciplines in onze organisatie aanwezig is.

Praktisch

Ieder advies is direct toepasbaar en helpt bij het maken van keuzes.

Rendabel

Wij geven de ondernemer inzicht in risico’s en resultaten.

Toekomstproof
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Baker Tilly Berk is een toegankelijke organisatie met korte lijnen en
een hoge partnerbetrokkenheid. Daardoor gaat er geen tijd verloren
bij het geven van oplossingen en adviezen.
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Wij kijken vooruit door trends inzichtelijk te maken en hierop te anticiperen.
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Onze strategische doelstellingen
Vanuit vijf strategische doelstellingen geven
we richting aan het realiseren van onze belofte
aan onze klanten, elkaar en de maatschappij:

2

Talenten werven,
behouden en ontwikkelen

Onze mensen bepalen onze
identiteit. Onze mensen bepalen het
succes van de organisatie. Wij investeren in talentontwikkeling en in goed
werkgeverschap. Onze mensen staan
immers aan de basis van een
duurzame relatie met onze
klanten.

Commerciële
slagkracht

Duurzame relaties ontstaan via onze
mensen en ons merk. Daarom verbeteren
wij onze vaardigheden en onze organisatie
om onze dienstverlening nog beter aan te
laten sluiten bij de kansen en de vragen van
de markt. Commerciële slagkracht is van
belang om te kunnen groeien en voldoende
kritische massa te hebben en houden
om kwalitatief hoogstaand werk af
te leveren.

4

1

Operational
excellence

Kwaliteit staat voorop. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven
garanderen doorloopt onze organisatie een
continu verbeterproces waarbij excellente
inrichting en werking van de ondersteunende
systemen, processen en diensten randvoorwaardelijk zijn. Dit leidt ook tot een zo
efficiënt en effectief mogelijke inzet
van onze partners en
medewerkers.

Een sterk merk

3

Weten wat wel bij ons past
en wat niet bij ons past. Dat is
belangrijk voor zowel onze klanten,
de maatschappij als onze mensen. Met
de merkwaarden weten onze mensen
precies wat wel past bij het merk Baker
Tilly Berk. Hierin komt ook onze
cultuur tot uitdrukking.

Toegevoegde
waarde

Met onze dienstverlening willen wij waarde creëren. Daarom
investeren wij voortdurend in onze
service en ons aanbod. Wij
creëren oplossingen voor
vragen uit de markt.

5
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Gedragscode

Wij hebben een reputatie hoog te houden op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Maar ook op het gebied van goed werkgeverschap en in onze dienstverlening
aan onze klanten. Om hieraan op alle niveaus in de organisatie inhoud te kunnen
geven, geldt een gedragscode waar alle partners en medewerkers zich aan moeten
houden.

Baker Tilly Berk N.V. heeft een groot
aantal wettelijke controleklanten die
een directeur-grootaandeelhouder (dga)
kennen. Waar in het OOB-segment de
(betalende) klant en het publiek (de gebruikers) van elkaar te scheiden zijn, is
in het dga-segment de betalende klant
ook de belangrijkste stakeholder in de
onderneming. Het voortdurende spanningsveld tussen klantbelang en publiek
belang is in dit segment de dagelijkse
realiteit. Daarom hebben wij onze interne gedragscode zodanig ingericht,
dat onze partners en medewerkers zich
daar steeds van bewust zijn en bij hun
handelen het publiek belang op de
voorgrond plaatsen.
In onze gedragscode onderschrijven
wij de fundamentele beginselen van de
Verordening gedrags- en beroepscode
accountants (VGBA). Deze beginselen
zijn de basis van ons handelen. In het
nastreven van deze beginselen geven
wij met overtuiging invulling aan onze

28

BAKER TILLY BERK

maatschappelijke verantwoordelijkheid.
En ook naar elkaar.
Bovenal is onze gedragscode een
praktische uitwerking van onze visie en
merkwaarden. Wij zijn ervan overtuigd
dat vooruitgang begint met inzicht. En
wij beloven onze klanten (en elkaar) dat
zij op koers zijn naar morgen. Dat doen
we op de Baker Tilly Berk manier aan
de hand van vijf merkwaarden:
• Kwaliteit
• Ondernemend
• Direct
• Verbindend
• Scherpzinnig
De vijf fundamentele beginselen van de
professionele dienst zijn verweven met
onze merkwaarden. Samen vormen zij
de gedragscode van Baker Tilly Berk,
met als doel een gezamenlijk uitgangspunt te hebben. Op basis hiervan gaan
wij met elkaar in discussie en houden
wij elkaar scherp. Wij willen dat alle

medewerkers zich betrokken voelen bij
deze gedragscode en zich ermee identificeren. Het bestuur en de partners zien
toe op de naleving van de gedragscode.
Door vanuit dit gezamenlijk draagvlak
te werken, ontwikkelen we de kwaliteit
van onze dienstverlening. De gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd.
Wij maken het onderscheid in hoe wij
vanuit onze professionele dienstverlening kansen voor onze klanten zien en
kunnen verzilveren en de ondernemer
kunnen helpen met de toekomst. Onze
merkwaarden zijn hierbij ons kompas.
En hiermee staan wij garant voor een
dienstverlening waar we met z’n allen
trots op kunnen zijn.

ONZE ORGANISATIE
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De gedragscode van Baker Tilly Berk.
De vijf fundamentele beginselen van de
professionele dienst zijn verweven met
de merkwaarden van Baker Tilly Berk.

Naar de
klant

Naar
elkaar

Naar de
maatschappij

Kwaliteit

Scherpzinnig

Ondernemend

Professionaliteit
Integriteit
Objectiviteit
Vakbekwaamheid
en zorgvuldigheid
Vertrouwelijkheid

Verbindend
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Direct
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Kwaliteit

Ondernemend

Direct

Kwaliteit. Naar onze klanten
Essentieel is dat alles wat wij doen van
goede kwaliteit is. De professionaliteit
van onze dienstverlening staat daarbij
voorop. Wij gaan altijd goed voorbereid
te werk en vanuit zorgvuldigheid informeren wij ons diepgaand en breed. Wij
zijn vakbekwaam en geven advies waar
de klant oprecht wat aan heeft.

Ondernemend. Naar onze klanten
Wij weten zelf wat ondernemen is.
Vanuit ons inzicht in de markt en de
organisatie kunnen wij de ondernemer
ondersteunen. Hierbij gaan wij niet onbezonnen te werk. Professionaliteit van
onze diensten is hierbij leidend, waarbij
wij zorgvuldig omgaan met verworven
kennis en inzichten.

Direct. Naar onze klanten
Wij zijn direct in de adviezen die we
geven, zodat de ondernemer altijd weet
waar hij aan toe is. Dat betekent dat
we altijd duidelijke taal spreken en
realistisch blijven. Wij geven geen vage
adviezen, maar adviezen gebaseerd op
feiten en ervaring. Daarbij zijn wij eerlijk
en oprecht.

Kwaliteit. Naar elkaar
Wij verwachten van elkaar dat we ons
verdiepen in de klant, de organisatie,
de materie en de sector. We verwachten
van elkaar dat we investeren in het
up-to-date houden van onze kennis.
Bij het ontbreken van de noodzakelijke
deskundigheid vragen wij aanvullend
advies aan elkaar, onze leidinggevende,
de Bureaus Vaktechniek, een onafhankelijke deskundige of de NBA.

Ondernemend. Naar elkaar
Wij helpen elkaar om onze klanten beter
van dienst te kunnen zijn. Routine door
ervaring en door pragmatisch handelen,
maar niet routinematig adviseren. Wij
helpen elkaar om onze dienstverlening
en onze adviezen te blijven vernieuwen
zonder onbezonnen te worden. We
benutten elkaars talenten en potentieel.
Wij gaan daarbij vertrouwelijk om met
de informatie die wij met elkaar delen en
stellen ons objectief op ten aanzien van
de verkregen inzichten.

Direct. Naar elkaar
Wij helpen elkaar door duidelijk en
helder te communiceren. En we durven
elkaar om advies en feedback te vragen.
Dit kan zowel op onze werkzaamheden
zijn als op ons gedrag. Wij maken
afspraken binnen onze organisatie,
met elkaar, over de verwachte realisatie
van een opdracht op basis van de
benodigde tijd om een kwalitatief goede
opdracht uit te voeren. Duidelijk en
realistische communicatie naar elkaar
draagt bij aan onze vakbekwaamheid
en zorgvuldigheid.

Kwaliteit. Naar de maatschappij
Wij investeren in onze vakbekwaamheid
als garantie voor de professionaliteit
van onze dienstverlening. Investeringen
enerzijds in state of the art middelen en
anderzijds in kennis en vaardigheden van
onze mensen. Van onze mensen wordt
de noodzakelijke deskundigheid vereist
voor het uitvoeren van een opdracht. Wij
zijn verplicht om bij opdrachtacceptatie
of opdrachtcontinuering de mogelijke
bedreigingen van de fundamentele beginselen en onafhankelijkheid te beoordelen.
Wanneer er sprake is van een mogelijke
bedreiging treffen wij maatregelen om de
bedreiging tot een aanvaardbaar niveau
terug te brengen.

Ondernemend. Naar de maatschappij
Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol. De professionaliteit
van onze dienstverlening prevaleert
boven commerciële afwegingen. Wij
gaan geen klantrelatie of opdracht aan
die kan leiden tot een bedreiging van
de fundamentele beginselen integriteit
of professionaliteit.
Wij passen maatregelen toe om te
voorkomen dat (financiële) belangen
van medewerkers in organisaties het
naleven van de fundamentele beginselen objectiviteit en vertrouwelijkheid
bedreigen.

Direct. Naar de maatschappij
Wij communiceren duidelijk en feitelijk
over ons handelen en onze motieven.
Onze communicatiestijl laten wij niet
ongepast beïnvloeden en dat is een
garantie voor onze objectiviteit en
professionaliteit. Om de vertrouwelijkheid niet te beschamen zullen wij, indien
informatie gevraagd wordt waarvan wij
verplicht zijn tot geheimhouding, hierover
helder communiceren.

BAKER TILLY BERK
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Verbindend

Verbindend. Naar onze klanten
Wij zijn meer dan enkel betrokken.
Wij zijn verbindend naar elkaar, naar
onze klanten en naar de maatschappij.
Voor klanten halen wij andere expertises
erbij als dat meerwaarde biedt. Integriteit en objectiviteit zijn hierbij leidend.
In onze afwegingen voor onze klanten
laten we ons niet ongepast beïnvloeden.
Verbindend. Naar elkaar
Wij spreken liever met elkaar dan over
elkaar, zeker als wij kritiek hebben op
een ander. Het tonen van kwetsbaarheid en het uiten van twijfels zien
wij niet als zwakte, maar als kracht.
Wij stellen misstanden aan de orde,
zonder vrees voor de gevolgen te hoeven
hebben. Wij werken in teamverband en
voelen ons verantwoordelijk voor alle
teamleden. Wij stimuleren elkaar tot
het geven van onze mening en hechten
waarde aan afwijkende opvattingen
binnen ons team.
Verbindend. Naar de maatschappij
Het verwerven van kennis en inzicht over
de (potentiële) klant en de bedrijfsactiviteiten helpen ons om onze afwegingen
en advies voor onze klanten dusdanig
voor te bereiden dat deze niet in strijd
zijn met onze vakbekwaamheid en
zorgvuldigheid. In onze dienstverlening
laten wij ons niet verleiden om onze
objectiviteit en integriteit te degraderen
ten gunste van het resultaat van de
ondernemer.
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Scherpzinnig

Scherpzinnig. Naar onze klanten
Vanuit een helicopterview geven wij
onze klanten pragmatische adviezen en
dagen we uit. Wij kijken verder dan het
meest voor de hand liggende. Wij leveren vandaag en morgen de kwaliteit die
klanten op koers brengt en houdt.
Scherpzinnig. Naar elkaar
Wij dagen elkaar uit om het maximale
uit onze talenten en kennis te halen.
Wij gaan met elkaar in discussie en
houden elkaar scherp ten gunste van
onze professionaliteit, integriteit en
objectiviteit. Wij passen het vier-ogen
principe toe ter bevordering van onze
vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.
Scherpzinnig. Naar de maatschappij
Daar waar het maatschappelijk belang
en het klant belang conflicteren, moet
het maatschappelijk belang prevaleren.
Wij weten wat er speelt in de maatschappij en willen vanuit onze rol met
overtuiging invulling geven aan onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij zorgen ervoor dat onze onafhankelijkheid altijd gewaarborgd is. Wij laten
aan het maatschappelijk verkeer zien
dat wij onze werkzaamheden integer
en op objectieve wijze uitvoeren.

ONZE ORGANISATIE
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Onze bijdrage aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen

“Een onderneming onderneemt maatschappelijk
verantwoord indien zij haar activiteiten bewust

richt op het toevoegen van waarde aan zowel

people, planet als profit, daarin steeds opnieuw

een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een

actieve en transparante manier verantwoording
aflegt en daarover met haar stakeholders een

open dialoog voert.”
definitie van MVO volgens MVO Nederland
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Lokaal verbindend
Het MVO-beleid van Baker Tilly Berk
kenmerkt zich door het lokale karakter ervan. Daar zit volgens ons ook de
kracht. Medewerkers (en vestigingen)
geven wij de ruimte én de middelen (in
tijd en in geld) om zelf MVO-initiatieven
te omarmen en te ontplooien. Wij zijn
sponsor van diverse grote en kleine
sportverenigingen en goede doelen die
op hun beurt een belangrijk aandeel in
de maatschappij hebben. Daarbij dragen
we niet alleen financieel bij. Door het
lokale karakter is de persoonlijke inzet
van partners en medewerkers voor deze
maatschappelijke initiatieven groot.
Kennis delen over maatschappij
en ondernemerschap
Onze stakeholders willen wij zo goed
mogelijk bedienen, onder meer door
onze kennis te delen. Ook dat is MVO in
onze ogen. Om die reden hebben wij in
2014 een onderzoek uitgevoerd naar de
plannen en ambities van ondernemend
Nederland. Daarnaast vind er in 2015
een onderzoek plaats onder familiebedrijven in Nederland naar marketing in
het familiebedrijf. De uitkomsten van
dat onderzoek worden op 2 november
2015 gepresenteerd tijdens De Dag van

het Familiebedrijf. Baker Tilly Berk is
hoofdsponsor van deze dag. Wij willen
niet alleen kijken wat de maatschappij
bezighoudt, maar ook inspelen op de
eisen en wensen van onze klanten en
medewerkers. In het eerste kwartaal van
2015 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek én een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden.
Metropool Zwolle:
samenwerking in de regio
De regio Zwolle krachtig op de kaart
zetten. Dat is de doelstelling van de
Stichting Metropool Zwolle. Baker Tilly
Berk omarmt dit initiatief van harte en
is founding partner van de stichting.
De stichting brengt jaarlijks de Regio
Zwolle Monitor uit. De regio Zwolle
bestaat uit 19 gemeenten die zich
uitspreiden over vier verschillende
provincies, drie verschillende Kamers
van Koophandel en vijf verschillende
COROP-gebieden. Dit zorgt ervoor dat
de voor de Regio Zwolle Monitor benodigde informatie slechts fragmentarisch
beschikbaar is en dat deze op elkaar
moet worden afgestemd. Het onderzoek
dat aan de Monitor ten grondslag ligt,
wordt onder leiding van het Lectoraat
Area Development van Hogeschool

Windesheim, verricht door een onderzoeksteam waar ook Rabobank Groep
Economisch Onderzoek, Kamer van
Koophandel Oost-Nederland, de 19
gemeenten en Provincie Overijssel aan
bijdragen. Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt
deze op elkaar af en vertaalt ze naar
bruikbare indicatoren. Bijvoorbeeld de
staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index
en de economische cultuur in beeld.
Ruimte geven aan ondernemerschap
Baker Tilly Berk wil ondernemerschap
stimuleren en ruimte geven. Onze
partners zijn zelf ook ondernemer;
ondernemerschap zit in ons DNA.
Om die reden zijn enkele partners van
Baker Tilly Berk in de rol van jurylid
betrokken bij diverse ondernemerscompetities. Ondernemers die deze competities winnen, hebben op hun beurt ook
weer een aandeel in de maatschappij.
Bijvoorbeeld doordat zij duurzaam ondernemen, voor veel werkgelegenheid
zorgen, van toegevoegde waarde zijn in
de regio of een bijzonder familiebedrijf
zijn. Voorbeelden van deze ondernemerscompetities zijn: Zeeuws Familiebedrijven Award (i.s.m. Zeeland Business),

BAKER TILLY BERK
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Onze bijdrage aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen (vervolg)

Zaanse Startersprijs, Ondernemer van
het jaar & Starter van het jaar (Regio
Zwolle Congres), Enactus. Daarnaast
zijn partners en medewerkers als vrijwilliger betrokken bij ondernemersclubs,
zoals VNO-NCW West.
Groei door crowdfunding
Per 1 juli 2014 is Baker Tilly Berk
Corporate Finance aangesloten bij het
grootste business crowdfundingplatform
van de Eurozone: Geldvoorelkaar.nl.
Het platform is vier jaar geleden opgericht door twee oud bankdirecteuren en
heeft een AFM-vergunning. Sinds de
oprichting zijn er via Geldvoorelkaar.nl
meer dan 500 crowdfundingleningen
tot stand gekomen voor een bedrag
van 32 miljoen euro. Daarmee is
Geldvoorelkaar.nl het meest succesvolle
crowdfundingplatform van Nederland te
noemen. Crowdfunding is een nieuwe
financieringswijze waarbij de kredietnemer direct geld ophaalt bij meerdere
investeerders. De investeerders investeren met relatief kleine bedragen. Veel
investeringen samen vormen uiteindelijk het gewenste doelkapitaal. Ook op
deze manier wil Baker Tilly Berk ondernemers helpen groeien.
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Een ervaring rijker via Talent Meets Top
Als partner van Talent Meets Top biedt
Baker Tilly Berk studenten de mogelijkheid om op een laagdrempelige en informele manier te voelen en te ervaren wat
bepaalde beroepen inhouden en welke
mogelijkheden studenten straks hebben op de arbeidsmarkt. Talent Meets
Top is een nieuw concept dat zorgt voor
direct contact tussen het onderwijs,
bedrijfsleven en studenten uit de hele
onderwijsketen. Ook biedt het werkgevers een kans om te ervaren wat de
gemotiveerde student in huis heeft en te
bekijken of hun organisatie aansluit bij
de verwachtingen van de werknemer van
de toekomst.
Tevreden medewerkers met ruimte voor
ontwikkeling
Om het beste uit onze mensen te kunnen halen, is het belangrijk dat zij zich
prettig voelen in hun werkomgeving.
Uit ons medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat de work-life balance
goed is; we scoren ruim voldoende op
onderwerpen zoals het flexibel indelen
van werktijden en de vrijheid krijgen om
zelf het werk in te delen. Wij zijn een
kennisorganisatie waarin alle ruimte is
voor de ontwikkeling, ontplooiing en

ideeën van mensen. Onze medewerkers
waarderen het dat zij alle ruimte krijgen
om trainingen te volgen en vaardigheden
te ontwikkelen. Samen met Business
Universiteit
Nyenrode hebben we speciaal voor onze
medewerkers een Accountancy Special
Program ontwikkeld. In het programma
zijn theorie en praktijk optimaal op
elkaar afgestemd, waarbij ook persoonlijke ontwikkeling ruime aandacht krijgt.
Baker Tilly Berk en Nyenrode streven
ernaar om alle studenten af te laten
studeren als ‘robuuste accountant’.
Milieubewust
Als deelnemer aan het maatschappelijk
verkeer gaan we respectvol om met
het milieu. Wij besteden aandacht aan
de zorg voor het milieu en doen wat in
onze mogelijkheden ligt om in de dagelijkse praktijk milieubewust te handelen.
Naast de corporate voorzieningen
(zoals leaseauto met lage uitstoot,
online dienstverlening voor klanten)
krijgt iedere vestiging ook hier de
ruimte om zelf de meest passende
vorm te vinden.

ONZE ORGANISATIE
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Kwantitatieve gegevens

Omzet
Op formele gronden dienen wij de lezer van dit transparantieverslag erop te wijzen dat de in dit verslag opgenomen cijfers
nog niet gecontroleerd zijn.
omzet (x 1.000)
Omzet wettelijke controles Baker Tilly Berk N.V.

Omzet overige dienstverlening bij wettelijke controleklanten

2014

2013
3 13.400

€ 3 12.800

€
3 6.700
3 64.600

Omzet overige dienstverlening Baker Tilly Berk N.V.

Omzet geconsolideerde deelnemingen Baker Tilly Berk N.V.

Geconsolideerde omzet Baker Tilly Berk N.V.

Omzet overige onderdelen van het Nederlands netwerk

Totaal omzet van het netwerk in Nederland
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€3 54.300

€ 3 4.000

€ 3 3.700

€ 3 78.400

€ 3 81.100

€ 3 3.000

€ 3 2.100

€ 3 81.400

€ 3 83.200

ONZE ORGANISATIE

Organisaties van Openbaar Belang (OOB)
OOB’s waar Baker Tilly Berk N.V. in 2014 een wettelijke
controleverklaring heeft afgegeven.

naam

vestigingsplaats

Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Nijmegen

Finance & Credit Ukraine B.V.

Amsterdam

Inverko N.V.

Hilversum

Ovostar Union N.V.

Amsterdam

BAKER TILLY BERK
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2: V
 erslag 2014
Commissie Publiek Belang

In 2013 zijn wij als Commissie Publiek
Belang (CPB) geïnstalleerd. Dat is ruim
een jaar geleden en terugkijkend op
ons eerste jaar, kan onze conclusie niet
anders dan positief zijn. Onze rol en
daarmee onze toegevoegde waarde krijgt
steeds meer vorm. Onze rol blijft zich
evolueren en dat zal ook in 2015 zo zijn.
Wij zijn tevreden over de transparantie
vanuit het bestuur van Baker Tilly Berk,
dat open staat voor onze opmerkingen
en de commissie de ruimte geeft om een
nuttige en wezenlijke rol te vervullen.
Het bestuur van Baker Tilly Berk geeft
aan zich prettig te voelen bij het afleg-

gen van verantwoording aan de CPB en
de adviserende rol die de CPB heeft.
In het najaar van 2014 werden wij
geconfronteerd met het aftreden van
de bestuursvoorzitter van Baker Tilly
Berk. Het publiek belang werd hier
nadrukkelijk geraakt. Uit eigen ervaring
puttend hebben wij een zinvolle rol kunnen spelen bij de communicatie met
de stakeholders over het vertrek van
de bestuursvoorzitter. Communiceren
over een dergelijke kwestie ligt gevoelig,
maar is extreem belangrijk. Transparant
zijn en direct handelen is een sterk punt

V.l.n.r. Coert Beerman, Peter van der Zanden, Arno van der Heijden
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gebleken. De CPB is erg te spreken
over de manier waarop (het bestuur
van) Baker Tilly Berk met deze zaak is
omgegaan. Het bestuur heeft adequaat
maatregelen genomen en ook de RvC
heeft vlot gehandeld.
Dat geldt ook voor alle ontwikkelingen
aangaande de toekomst van het accountantsberoep. Als CPB worden wij nauw
betrokken bij de implementatie van de
maatregelen. Wij trekken hierbij samen
op met de Raad van Commissarissen.
Peter van der Zanden heeft namens
Baker Tilly Berk het overleg gevoerd
met CPB-leden van andere accountantsorganisaties (Big 4 en Mid 5) over
de wijze waarop contact met stakeholders kan worden georganiseerd. Uit de
gesprekken blijkt dat iedere organisatie
in een andere fase zit en ook andere
gedachten heeft bij hoe dit het beste
georganiseerd kan worden.
Kwaliteit leeft, in alle lagen in de organisatie. De compliance officer van Baker
Tilly Berk is sinds 2014 structureel
aanwezig tijdens (een deel van) de
vergaderingen van de CPB. Op deze
manier worden wij als commissie op
regelmatige basis bijgepraat door de
compliance officer aangaande incidenten, schendingen en sancties.

VERSLAG 2014 COMMISSIE PUBLIEK BELANG

Ook de werking van het kwaliteitsbeleid
van Baker Tilly Berk wordt dan besproken en waar nodig wordt gekeken of
aanvullende maatregelen nodig zijn.
De Commissie Publiek Belang vindt het
belangrijk om te weten wat er leeft bij
de stakeholders van Baker Tilly Berk,
zowel intern als extern. Daarom zijn wij
afgelopen jaar in gesprek gegaan met de
partners tijdens een informele partnerbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
hebben wij het partnercorps van Baker
Tilly Berk nader geïnformeerd over onze
rol en meerwaarde. Ook hebben wij
uitgebreid gesproken met de partners.
Voor beide partijen was de bijeenkomst
zeer verhelderend. Wij zijn van mening
dat de partners een constructieve houding hebben en hebben gezien dat er
consensus bestaat binnen het partnercorps op de meest elementaire onderwerpen, zoals kwaliteit. Voor de partners van Baker Tilly Berk is de rol en de
meerwaarde van de CPB nu concreter.
Gouda, 31 maart 2015
Commissie Publiek Belang
Baker Tilly Berk N.V.
A. Van der Heijden RA (voorzitter)
C. Beerman MBA
Prof. Dr. Mr. P. van der Zanden RA

In juni 2012 heeft Baker Tilly Berk de Code Accountantsorganisaties ondertekend. De Code is ingesteld voor accountantsorganisaties met een OOBvergunning en heeft tot doel de publieke belangen binnen de accountantsorganisatie te borgen. Een belangrijke pijler binnen de code is het installeren
van een Commissie Publiek Belang (CPB). In mei 2013 heeft Baker Tilly Berk
zijn CPB geïnstalleerd. In het kader van de implementatie van de maatregelen
uit het rapport ‘In het Publiek belang’ zal de CPB naar verwachting in de loop
van 2015 als aparte commissie ophouden te bestaan en opgaan in de Raad
van Commissarissen.
Commissie Publiek Belang in 2014
Arno van der Heijden RA (voorzitter)
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Commissie Publiek Belang Baker Tilly Berk N.V.
• Voorzitter Raad van Commissarissen Cevance Groep B.V.
Coert Beerman MBA
• Directeur Rabobank Wholesale Nederland en Afrika
• Commissaris De Efteling Kaatsheuvel
Prof. Dr. Mr. Peter van der Zanden RA
• Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
• Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven
De Commissie Publiek Belang:
• is betrokken bij interne en externe kwaliteitstoetsingen
•houdt toezicht op de inhoud en navolging van het beloningsbeleid voor
de externe accountants, partners en bestuurders van Baker Tilly Berk
• beoordeelt potentiële reputatierisico’s, die het vertrouwen in Baker Tilly
Berk en/of de accountancy kunnen schaden.

BAKER TILLY BERK
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3: Dialoog met onze stakeholders

Vooruitgang begint met inzicht. Inzicht in kansen en mogelijkheden. Pas als je echt
goed weet hoe iets ervoor staat kun je iets bereiken. De dialoog aangaan met stakeholders geeft ons het inzicht dat nodig is om onze taak goed uit te kunnen voeren.

De dialoog met onze klanten
Wij voeren de dialoog met onze klanten
op verschillende manieren. Zo hebben
wij in 2014 een onderzoek uitgevoerd
naar de visie van onze klanten op het
onderwerp ondernemen. Ook hebben
wij onze klanten gesproken tijdens seminars en bijeenkomsten, bijvoorbeeld
ter gelegenheid van ons jubileum. In
het eerste kwartaal van 2015 hebben
wij een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste
onderwerpen tijdens al deze contactmomenten zijn:
• Kwaliteit
• Integriteit
• Transparantie
• Onafhankelijkheid
• Visie op ondernemen
• Klanttevredenheid
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De dialoog met onze mensen
Kwaliteit, integriteit, transparantie,
onafhankelijkheid, de toekomst van
het accountantsberoep en de impact
van onze diensten op de maatschappij
zijn ook onderwerpen die wij met onze
eigen mensen bespreken. Dit geldt ook
voor onze merkwaarden. Wij doen dit in
één-op-één gesprekken en ook binnen
teams, afdelingen en vestigingen, tijdens
partner- en personeelsbijeenkomsten.
Maar ook via ons intranet, BTBinnen,
en door middel van periodieke onderzoeken naar de cultuur en medewerkertevredenheid. Na een cultuurmeting
in 2013 hebben wij begin 2015 een
breder opgezet medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

De dialoog met de maatschappij
Wij gaan dagelijks het gesprek aan
met de maatschappij. Via publicaties,
(social) media en seminars. Maar
ook door gesprekken te voeren met
(vertegenwoordigers van) AFM, NOB,
Nyenrode, de politiek (waaronder de
Tweede Kamer) en directeuren-grootaandeelhouders. Met deze stakeholders
praten wij over:
• Kwaliteit
• Integriteit
• Transparantie
• Onafhankelijkheid
•T
 oekomst van het accountantsberoep
en onze rol in het maatschappelijk
debat
•D
 e impact van onze diensten op de
maatschappij

DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS

“Goede werksfeer, prettige collega’s,
goede kwaliteit en toegankelijkheid van
leidinggevenden en aandacht voor het
leveren van kwaliteit. Veel vrijheid maar
ook verantwoordelijkheden ten aanzien
van het werk.”

Klanttevredenheidsonderzoek
Onze klanten willen wij vanzelfsprekend
steeds zo goed mogelijk van dienst zijn.
Dit vraagt om gestructureerd inzicht in
klantbehoeften en -wensen. Inzicht in
de klanttevredenheid kunnen wij omzetten in concrete verbeteringen van onze
dienstverlening. Met behulp van een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) kan
dit inzicht worden verkregen. Het KTO
geeft niet alleen inzicht in klantbehoeften en -wensen, maar biedt vooral ook
concrete handvatten om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het
KTO wordt uitgevoerd in twee delen:
een kwalitatief en een kwantitatief
onderzoek.
Wij hebben gekozen voor een eerste
onderzoek onder een beperkt aantal
klanten op basis van persoonlijke interviews. Dit deel van het onderzoek heeft
plaatsgevonden in de eerste maanden
van 2015. Op basis van de inzichten uit
de interviews volgt in het tweede kwar-

taal van 2015 een breder onderzoek op
basis van een internet survey. Na afloop
van dit onderzoek formuleren wij, indien
nodig, een verbeterplan.
Medewerkertevredenheidsonderzoek
Medewerkers zijn de belangrijkste pijler
voor het succes van onze organisatie.
Tevreden, betrokken en bevlogen medewerkers werken effectiever, zijn klantgerichter, leveren hogere kwaliteit én
zetten de beslissende extra stap.
Een medewerkertevredenheidsonderzoek
geeft inzicht in hoe onze medewerkers
in de organisatie staan. Tegelijk opent
het de dialoog voor verbetering.
Eén van onze strategische doelstellingen
is investeren in talentontwikkeling en in
goed werkgeverschap. Recent hebben
wij een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De respons
op dit onderzoek was met 77% hoog te
noemen. Onze medewerkers zijn vooral
tevreden over de samenwerking met

collega’s en de kwaliteit en toegankelijkheid van hun direct leidinggevenden.
Daarmee zien wij een bevestiging van
ons beleid dat gericht is op “training on
the job” door middel van goede coaching
en begeleiding. Ook de flexibiliteit in
werktijden en de vrijheid in de uitvoering van het werk scoren hoog. Uiteraard zijn er ook een aantal aandachtspunten, die liggen met name op het vlak
van de communicatie binnen en tussen
de vestigingen. Hier gaan wij in 2015
mee aan de slag.
Commissie Publiek Belang
De leden van onze Commissie Publiek
Belang (CPB) zijn onafhankelijk van
onze organisatie. Zij kunnen dus ‘van
buiten naar binnen’ kijken. Ook de CPB
speelt een belangrijke rol in de dialoog
richting onze stakeholders. De toegevoegde waarde van de CPB krijgt daarmee steeds meer vorm.
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4: Verklaring bestuur

Het bestuur van Baker Tilly Berk N.V.
erkent zijn verantwoordelijkheid voor het
inrichten en onderhouden van een stelsel van kwaliteitsbeheersing en interne
kwaliteitsbewaking.
Ons stelsel van kwaliteitsbeheersing
zoals op hoofdlijnen in dit transparantieverslag beschreven, is erop gericht een
redelijke mate van zekerheid te bieden
dat de wettelijke controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de
daarvoor van toepassing zijnde weten regelgeving.
Wij hebben de opzet, het bestaan en
de werking van het kwaliteitsbeheersings en risicomanagementsysteem,
zoals op hoofdlijnen beschreven in dit
verslag, geëvalueerd, waarbij mede
gebruik is gemaakt van de rapportage
van de compliance officer. Op basis
van de uitkomsten van onze interne
toetsingen en de evaluatie van het
stelsel van kwaliteitsbeheersing hebben
wij een aantal verbetermaatregelen
genomen zoals in dit transparantieverslag beschreven.
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Met inachtneming van het vorenstaande
verklaren wij dat:
• Het stelsel van kwaliteitsbeheersing
doeltreffend functioneert
• Het personeelsbeleid van Baker
Tilly Berk N.V. voorziet in het op een
gestructureerde manier onderhouden
van de basiskennis van onze
medewerkers en het bijhouden van
ontwikkelingen op hun vakgebied
• Intern toezicht is uitgevoerd op de
naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften
Gouda, 31 maart 2015
Bestuur Baker Tilly Berk N.V.
Th.A. Verkade RA (voorzitter)
Drs. R. Hoeksel RA
Mr. R.H.M. Loves

VERKLARING BESTUUR

BAKER TILLY BERK
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5: Kwaliteit
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De negen bouwstenen van Baker Tilly Berk
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1:
Bureau Vaktechniek
Accountants

2:
Vaktechnische
consultaties

3:
Controleaanpak

4:
Procedure
klantacceptatie

5:
Tekeningsbevoegdheid
en accreditatie

6:
Kwaliteitsbewaking

7:
Escalatieprocedure

8:
Kwaliteitsverbetering

9:
Evaluatie stelsel van
kwaliteitsbeheersing
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KWALITEIT

Kwaliteit

Wij hebben een reputatie hoog te houden op het gebied van kwaliteit, integriteit en
bedrijfsethiek. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit vormt het fundament
van onze dienstverlening en de vertrouwensrelatie die wij met onze klanten en het
maatschappelijk verkeer opbouwen.

Onze merkwaarden, zoals toegepast in
onze gedragscode, vormen voor al onze
medewerkers het kompas bij het uitvoeren van werkzaamheden. In de gedragscode is veel aandacht voor de waarde
kwaliteit. Immers, essentieel is dat alles
wat wij doen van goede kwaliteit is.
Naar onze klanten, naar de maatschappij
én naar elkaar.
Op het fundament van de gedragscode
is ons stelsel van kwaliteitsbeheersing
verder uitgewerkt in een aantal bouwstenen. Iedere bouwsteen ziet toe op
een specifiek onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Alle bouwstenen samen
zorgen ervoor dat:
• Onze partners en medewerkers gericht zijn op het leveren van kwaliteit
• Zij bij de uitvoering van hun werkzaamheden optimaal ondersteund
worden
• Wij als organisatie inzicht hebben in
de uiteindelijke geleverde kwaliteit en
zo nodig maatregelen tot verbetering
kunnen nemen

Het toezicht op de naleving van het
kwaliteitsbeleid vindt plaats door de
compliance afdeling onder aansturing
van de compliance officer, die daarover
rechtstreeks rapporteert aan het bestuur,
de RvC en de CPB.
Kwaliteitshandboek
In ons kwaliteitshandboek zijn onze
gedragscode, de geldende procedures en ons stelsel van kwaliteitsbeheersing vastgelegd. Hierbij wordt
rekening gehouden met het feit dat
er onderscheid is in de aard van de
dienstverlening en de geldende weten regelgeving voor de verschillende
disciplines binnen de organisatie.
Het kwaliteitshandboek is in elektronische vorm beschikbaar voor alle
medewerkers en wordt frequent
geactualiseerd. Wijzigingen in het
kwaliteitshandboek worden actief
onder de aandacht van de medewerkers gebracht via ons intranet,
BTBinnen.

BAKER TILLY BERK
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Bouwsteen 1:
Bureau Vaktechniek Accountants
De eerste bouwsteen van ons kwaliteitsbeleid is Bureau Vaktechniek Accountants
(BVTA). De collega’s van BVTA ondersteunen onze medewerkers in de accountantspraktijk. Bij de invulling van haar taken laat BVTA zich mede leiden door de
uitkomsten van interne kwaliteitsreviews en specifieke themagerichte onderzoeken
en externe ontwikkelingen.

Taken en verantwoordelijkheden BVTA:
• Geven van vaktechnische ondersteuning door middel van consultaties
• Informeren van de praktijk over
actuele ontwikkelingen in wet- en
regelgeving
• Verzorgen van praktijkhandreikingen
en instructies over specifieke onderwerpen
• Onderhouden en toegankelijk maken
van interne procedures en voorschriften door middel van het kwaliteitshandboek
• Ondersteuning aan de compliance
officer bij de controle op de naleving
van relevante wet- en regelgeving
• Verzorgen van opleidingen voor
medewerkers in de accountancypraktijk
• Verzorgen stagebureau voor de
AA- en RA-praktijkopleidingen
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Baker Tilly Berk heeft drie Bureaus
Vaktechniek: voor accountants,
belastingadviseurs en bedrijfsjuridisch
adviseurs. Elk BVT staat onder leiding
van een hoogleraar; Eddy Vaassen
geeft leiding aan Bureau Vaktechniek
Accountants. Bij de Bureaus Vaktechniek waren in 2014 in totaal twaalf
personen werkzaam, waarvan acht
bij Bureau Vaktechniek Accountants.
Bezetting BVTA 5,2 fte
(ten opzichte van 270 fte
controlepraktijk)

Aantal fte’s werkzaam binnen
vaktechniek en compliance
aantal fte
BVTA

5,2

Compliance

1,95

KWALITEIT
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Bouwsteen 2:
Vaktechnische consultaties
Onze externe accountants kunnen BVTA raadplegen wanneer daaraan behoefte
bestaat. Deze zogenoemde vaktechnische consultaties vinden zo veel mogelijk
plaats via de daartoe bestemde database. Door alle vragen en antwoorden vast
te leggen, ontstaat consistentie in de consultaties. In 2014 is het aantal vaktechnische consultaties min of meer gestabiliseerd op 465, tegenover 500 in 2013.
Naast de formele consultaties wordt Bureau Vaktechniek Accountants in toenemende mate informeel geraadpleegd via e-mail en telefoon om over vaktechnische
vraagstukken en dilemma’s van gedachte te wisselen. Deze informele consultaties
zijn niet in de statistieken inbegrepen.

Aantal vaktechnische consultaties
BVTA in 2014
Controlevraagstukken

177

Overige assurance
vraagstukken

19

Samenstelopdrachten

65

Verslaggevingsvraagstukken

180

Overig

24

Totaal

465

In de volgende situaties is consultatie
verplicht:
1. W
 anneer er een verschil van inzicht
is
• Binnen het opdrachtteam dat niet
door onderling overleg kan worden
opgelost
• Tussen de verantwoordelijke accountant en de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar.
• Met de klant over de strekking van
de controleverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring
of de toepassing van grondslagen
voor de financiële verslaggeving.
Vaktechnische consultatie is ook
verplicht in alle andere gevallen waarin
de voor de opdracht verantwoordelijke
accountant redelijkerwijs kan vermoeden
dat een controversieel standpunt wordt
c.q. is ingenomen.
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2. Wanneer bij het afgeven van de
controleverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring
bij de jaarrekening sprake is van
ernstige onzekerheid betreffende de
continuïteit van de klant.
3. Bij een controleverklaring
•W
 anneer het voornemen bestaat een
controleverklaring af te geven met
een ander dan goedkeurend oordeel,
dan wel een controleverklaring waarin
een paragraaf ter benadrukking van
(overige) aangelegenheden wordt
opgenomen.
• Indien in de controleverklaring essentiële informatie moet worden opgenomen die door de onderneming niet in
de toelichting bij de jaarrekening is
opgenomen.
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4. Bij de jaarverslaggeving
• Wanneer in de jaarverslaggeving
wordt afgeweken van de wet of
Richtlijnen Jaarverslaggeving.
• Wanneer in de jaarrekening van
een rechtspersoon een overname
is verwerkt.
• Als een rechtspersoon voor het eerst
art. 2:408 BW toepast of indien de
toepassing van art. 2:408 BW wordt
beëindigd.
• Als een rechtspersoon voor het eerst
art. 2:403 BW toepast of indien de
toepassing van art. 2:403 BW wordt
beëindigd.
• Als in de jaarrekening van een klant
een fundamentele fout is hersteld.

5. Overige
• Wanneer een melding aan de
minister in het kader van de WNT
wordt gedaan.
• Indien een senior lid van het
assurance-team langer dan zeven
jaarbetrokken is bij de assuranceopdracht en het assurance-team
van mening is dat er géén sprake
is van een bedreiging van de onafhankelijkheid.
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Bouwsteen 3:
Controleaanpak
Wij hebben een controleaanpak ontwikkeld die naadloos aansluit bij de aard van
onze controlepraktijk. Deze aanpak is een op risico’s gebaseerde controlebenadering.
Basisgedachte van de risicoanalyse is dat de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden afhankelijk is van het risico dat de jaarrekening onjuistheden van materieel
belang bevat.

In het elektronisch en verplicht te
gebruiken controledossier “BEAT”,
is de controleaanpak uitgewerkt.
• Het systeem dwingt af dat de in de
controleaanpak voorgeschreven stappen worden uitgevoerd.
• Het waarborgt een consequente opvolging van de onderkende risico’s
en gesignaleerde aandachtsgebieden.
Daardoor wordt een uniforme controleaanpak gewaarborgd, die voldoet
aan de wet- en regelgeving.
• De controleaanpak kan met behulp
van BEAT worden toegesneden op
specifieke marktsectoren, zoals
woningcorporaties, gemeenten,
pensioenfondsen en bouw- en
vastgoedbedrijven.
• Het elektronisch controledossier is
schaalbaar naar gelang de grootte
van de opdracht en ondersteunt volledig alle controles waar Baker Tilly
Berk als groepsaccountant fungeert.

Naar aanleiding van de uitkomst van
de dossierreviews over 2012 en
2013, is in het voorjaar van 2014 de
controleaanpak aangepast. Wij hebben
geconstateerd dat onze klanten in
toenemende mate gebruik maken van
automatisering voor de bedrijfsvoering
en de interne beheersing. Om aan te
sluiten bij deze ontwikkeling hebben wij
de mogelijkheden om gebruik te maken
van informatiesystemen en de output
hieruit scherper in onze controleaanpak
verwerkt. Deze aanpassingen hebben
primair betrekking op de kwaliteit van

onze controlewerkzaamheden, maar
bieden ook efficiencyvoordelen richting
onze klanten. Binnen de aanpak is
voldoende ruimte voor de eigen professionele oordeelsvorming van de externe
accountant en de overige teamleden.
Het elektronisch controledossier wordt
door Bureau Vaktechniek Accountants,
in samenwerking met de afdeling ICT
onderhouden, uitgebreid en aangepast
bij wijzigingen in de geldende wet- en
regelgeving en de controlestandaarden.

Aantal en ratio externe accountants, (senior) managers en overige teamleden
aantal personen

in %

Externe accountants

33

12%

Overige (senior) managers

40

15%

Totaal accountants

73

27%

Overige teamleden

197

73%

Totaal

270

100%

Gemiddeld aantal teamleden • per externe accountant: 6,5 • per accountant: 2,5
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Bouwsteen 3:
Controleaanpak (vervolg)

Verlooppercentage externe
accountants, (senior) managers
en overige teamleden:
• partners, directors 6%
• junior managers en managers 19%
• beginnend assistent accountants,
gevorderd assistent accountants
en opdrachtleiders 19%

Aantal en percentage uren externe accountants (senior) managers en overige
teamleden besteed aan controleopdrachten, overige opdrachten en interne
werkzaamheden
aantal personen

uren controleopdracht

in % van
beschikbare uren

Externe accountant

33

17.907

30%

Overige (senior) managers

40

29.347

47%

Overige teamleden

197

142.558

54%

Totaal

270

189.812

aantal
personen

uren overige
opdrachten

in % van
beschikbare uren

uren interne
werkzaamheden

in % van
beschikbare uren

Externe accountant

33

19.008

32%

21.890

37%

Overige (senior) managers

40

15.934

26%

16.959

27%

Overige teamleden

197

91.960

35%

30.449

11%

Totaal

270

126.902

Aantal overuren en percentage ten opzichte van contractueel beschikbare uren
aantal overuren

in % van
beschikbare uren

9.842

2%
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Gemiddeld aantal wettelijke controles
per externe accountant:
16
Gemiddeld aantal uren externe
accountant per wettelijke controle:
21

Gemiddelde verhouding uren externe accountants, (senior) managers
en overige teamleden (leverage)

percentage uren wettelijke controleopdrachten niet-OOB

percentage uren wettelijke
controleopdrachten OOB

Externe accountant

10%

15%

Overige (senior) managers

15%

29%

Overige teamleden

75%

56%

Totaal

100%

100%

Totaal aantal afgegeven controleverklaringen in het kader van wettelijke controles (OOB en overige gesplitst)
afgegeven controleverklaringen in het kader van wettelijke controles
OOB

4

Niet-OOB

438

Totaal

442
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Bouwsteen 4:
Procedure klantacceptatie
Onze merkwaarden vormen het uitgangspunt van ons commerciële beleid.
De merkwaarden bepalen hoe wij onze relaties en klanten benaderen.
Bij klant- en opdrachtacceptatie stellen wij onszelf daarom steeds de vraag:
willen en kunnen wij de klant bedienen? Om deze vraag eenduidig te beantwoorden hebben wij criteria vastgesteld binnen de procedure klantacceptatie.
Dit zijn criteria die onze integriteit en onafhankelijkheid raken. Het risicoprofiel
van de klant en de opdracht moeten binnen deze criteria passen, dan pas
accepteren wij een opdracht. Jaarlijks wordt beoordeeld of de opdracht kan
worden gecontinueerd.
Bij wettelijke controleopdrachten is acceptatie, na advies van de compliance
officer, voorbehouden aan het bestuur.
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Bouwsteen 5: Tekeningsbevoegdheid en accreditatie
Tekeningsbevoegdheid kan worden toegekend aan (senior) managers en partners.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt op voorstel van het bestuur,
wie tekeningsbevoegdheid krijgt. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door een
Benoemingsadviescommissie en de drie Bureaus Vaktechniek.

Met betrekking tot de accountantspraktijk worden bevoegdheden voor specifieke werkzaamheden toegekend op basis
van een accreditatieregeling. Accreditaties moeten goedgekeurd worden door
het bestuur, dat daartoe advies inwint
bij Bureau Vaktechniek Accountants.
Per functie zijn de mogelijke accreditaties door het bestuur bepaald. Alle
tekeningsbevoegdheden en accreditaties
zijn per medewerker vastgelegd in een
centrale database. Accreditaties kunnen
door de kantoorleiding in deze database
worden aangevraagd. Ook het advies
van Bureau Vaktechniek Accountants
en de goedkeuring of weigering door
het bestuur worden in deze database
vastgelegd.

Als extra kwaliteitswaarborg bij wettelijke controleopdrachten, fungeert op
iedere opdracht naast de externe accountant, ten minste één ander teamlid dat is ingeschreven als RA of AA
met certificerende bevoegdheid die
minimaal het functieniveau manager
heeft. Hiermee wordt bereikt dat bij
elke wettelijke controleopdracht altijd
ten minste twee ervaren accountants
betrokken zijn. Bij risicovolle en/of complexe opdrachten kan een tweede geaccrediteerde (externe) accountant door
het bestuur worden benoemd. Deze
accountant heeft een toetsende rol op
een aantal in het kwaliteitshandboek
vastgelegde onderdelen van het dossier.
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Bouwsteen 6:
Kwaliteitsbewaking
De zesde bouwsteen gaat over het bewaken van de kwaliteit, een zeer belangrijk
onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te
bewaken hanteren wij een dynamisch kwaliteitsreviewprogramma.

• Kwaliteitstoetsingen worden niet
periodiek, maar doorlopend en door
de gehele organisatie uitgevoerd.
Gedurende het jaar worden van
iedere externe accountant één of
meerdere controledossiers getoetst.
• Aan de hand van risicogeoriënteerde
toetsingscriteria wordt bepaald welke
wettelijke en niet-wettelijke controleopdrachten en andere opdrachttypen
voor een Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB) en/of een review
als bedoeld in het Bta in aanmerking
komen. Daarnaast kan de compliance
officer, zelfstandig of op verzoek
van het bestuur of BVTA, besluiten
bepaalde opdrachten te betrekken
in een OKB of review.
• De OKB’s en reviews worden uitgevoerd door externe toetsers, allen
ervaren registeraccountants, die
geen betrokkenheid hebben bij de
uitvoering van opdrachten. Dit is
een belangrijke waarborg voor hun
onafhankelijkheid en objectiviteit.
Met ingang van 2014 is de functie
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van compliance officer uitgebreid
van 0,4 naar 1,0 fte en voert de compliance officer zelf ook reviews uit.
• Alle OKB’s en overige kwaliteitstoetsingen worden uitgevoerd met behulp
van een geautomatiseerde workflow
applicatie, waarin de te onderzoeken
aspecten, de procedure voor afwikkeling van de toetsing, inclusief de
beoordeling door de compliance
officer, dwingend zijn voorgeschreven.
Dit waarborgt een hoog uniform
niveau van kwaliteitsreviews en
biedt tevens een gestructureerd
inzicht in de verbeterpunten.
• De compliance officer analyseert ieder
kwartaal de resultaten van de toetsingen, rapporteert en bespreekt ze
met het bestuur. Indien de kwartaalrapportage hiertoe aanleiding geeft,
onderneemt het bestuur de noodzakelijke acties. De vestigingsleiding
ontvangt de analyses met betrekking
tot OKB’s en reviews die op de eigen
vestiging zijn uitgevoerd.

•D
 e uitkomsten van OKB’s en reviews
worden ook aan de Raad van Commissarissen en de Commissie Publiek
Belang gerapporteerd.
Naast het uitvoeren van dossiertoetsingen, onderzoekt de compliance officer
jaarlijks de overige aspecten van de
opzet en werking van het stelsel van
kwaliteitsbeheersing, zoals de permanente educatie en de personeelsbeoordeling en de naleving van algemene
kwaliteitsvoorschriften, de onafhankelijkheidsregels en de consultatievoorschriften. De compliance officer bezoekt
hiervoor (onder meer) iedere Baker Tilly
Berk-vestiging minimaal eenmaal per
jaar. Hij rapporteert zijn bevindingen en
doet aanbevelingen ter verbetering aan
het bestuur.
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Aantal uitgevoerde Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB) en reviews
2014

2013

Controleopdrachten jaarrekening

106

79

Overige opdrachten

1

-

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB)

Dossierreviews
Wettelijke controleopdrachten

26

41

Overige opdrachten

8

3

Totaal OKB’s en reviews

141

123

OKB’s vinden plaats vóór afgifte van
de verklaring. Indien bij een OKB wordt
geconstateerd dat het dossier onvoldoende is of op onderdelen verbetering
behoeft, dan worden deze gebreken
hersteld voordat de verklaring wordt
afgegeven.
Kwaliteitsreviews vinden plaats na
afgifte van de verklaring.
Van de 107 OKB’s en reviews in 2014
betreffen 106 een wettelijke controleopdracht.
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Bouwsteen 6:
Kwaliteitsbewaking (vervolg)
Uitkomsten OKB’s wettelijke controleopdrachten

aantal 2014

aantal 2013

5%

7%
Goed.
Aantal: 43

41%

37%

Voldoende.
Aantal: 55

52%

Goed.
Aantal: 29
Voldoende.
Aantal: 46

58%

Onvoldoende.
Aantal: 8

Onvoldoende.
Aantal: 4

Geconstateerde tekortkomingen bij de OKB’s zijn hersteld voor afgifte van de verklaring.
Uitkomsten reviews wettelijke controleopdrachten
aantal 2014

% 2014

aantal 2013

% 2013

Goed

1

4%

7

17%

Voldoende

12

46%

24

59%

Onvoldoende

13

50%

10

24%

Totaal

26

100%

41

100%

Alle als onvoldoende beoordeelde dossiers, waarvan de beoordeling definitief
is, zijn bij het bestuur gemeld in het
kader van het sanctiereglement. Bij de
als onvoldoende beoordeelde dossiers
zijn geen materiële onvolkomenheden
in de jaarrekening gebleken.
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Naar aanleiding van de uitkomsten van
de OKB’s en reviews zijn verbetermaatregelen getroffen. Uit de uitkomsten van
eerste OKB’s in 2015 is het voorlopige
beeld dat deze effectief lijken te zijn.
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Bouwsteen 7:
Escalatieprocedure
Het kan voorkomen dat een kwaliteitstoetser en een verantwoordelijke accountant
onderling niet tot overeenstemming komen over belangrijke discussiepunten betreffende een dossier. De escalatieprocedure voorkomt in dat geval dat partijen in een
impasse komen, wat vertraging van de afronding van de toetsing, respectievelijk de
afgifte van een accountantsverklaring tot gevolg kan hebben.

De escalatieprocedure heeft zowel
betrekking op OKB’s als op andere
kwaliteitstoetsingen. In de procedure
wordt, na het horen van zowel de kwaliteitstoetser als de verantwoordelijke
accountant, door het hoofd van het
Bureau Vaktechniek Accountants en de
compliance officer tezamen, een bindende uitspraak gedaan.
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In 2014 zijn er vier nieuwe escalatieprocedures gestart. In één geval was
de uitkomst van de escalatie dat het
dossier alsnog als voldoende werd
aangemerkt, in een ander geval dient
de procedure in 2015 nog afgerond
te worden. In twee gevallen heeft de
verantwoordelijk accountant alsnog
besloten de escalatie niet door te zetten.
Twee procedures uit 2013 zijn in 2014
afgerond en aangemeld in het kader
van het sanctiereglement. In één geval
is de escalatie uit 2013 alsnog niet
doorgezet door de verantwoordelijke
accountant.
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Bouwsteen 8:
Kwaliteitsverbetering
Om de hoogst haalbare kwaliteit op niveau te houden heeft Baker Tilly Berk in
2012 een kwaliteitsverbeteringsprogramma gestart. Dit programma, dat mede
door de uitkomsten van de AFM-review in 2012 in gang is gezet, hebben wij in
2014 onverminderd voortgezet.

Opvolging uitkomsten interne evaluatie
stelsel van kwaliteitsbeheersing
In januari 2014 heeft het bestuur de
aandacht gevestigd op de belangrijkste geconstateerde tekortkomingen bij
de interne reviews die in het boekjaar
2013 zijn uitgevoerd. De thema’s en de
verbeteracties zijn besproken met alle
accountants in de controlepraktijk en
hadden in hoofdzaak betrekking op:
• Onvoldoende onderbouwing van het
aantal gegevensgerichte deelwaarnemingen
• Onvoldoende werkzaamheden met
betrekking tot impairment
• Controle van schattingen
• Onjuiste uitvoering systeemgerichte
werkzaamheden
• Ontoereikend onderzoek IT-systemen
om voldoende op de output en de
interne controle te kunnen steunen
Actieplan bestuur
Naar aanleiding van de rapportage van
de compliance officer van 28 februari
2014 inzake zijn onderzoek naar het
stelsel van kwaliteitsbeheersing over
2013, heeft het bestuur een actieplan
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gemaakt om verbeterpunten op te volgen en de te ondernemen acties toegewezen aan verantwoordelijken. Tevens
zijn alle gekwalificeerde medewerkers in
de accountantspraktijk en alle partners
uitgebreid over de bevindingen en het
actieplan geïnformeerd.
Aanpassing controleaanpak
In het voorjaar van 2014 zijn aanpassingen doorgevoerd in de controleaanpak om de systeemgerichte werkzaamheden, met name ten aanzien van
IT-controls en het vaststellen van de
betrouwbaarheid van output
uit geautomatiseerde systemen, op
gestructureerde wijze uit te voeren en
te documenteren. Deze verbeteringen
hebben pas effect op de dossiers over
het boekjaar 2014.
Versnelling opvolging bevindingen
Om kwaliteitsverbeteringen sneller door
te kunnen voeren, zijn een aantal maatregelen genomen om bevindingen uit de
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en dossierreviews sneller terug te
koppelen naar de praktijk:

• In 2014 zijn ‘compliance alerts’ ingevoerd, bedoeld om opvallende zaken
uit kwaliteitsreviews gedurende het
jaar nadrukkelijk onder de aandacht
te brengen bij de medewerkers in de
controlepraktijk. In 2014 zijn twee
compliance alerts uitgebracht, te
weten ‘gegevensgericht of systeemgericht’ en ‘cijferbeoordeling’.
•D
 e nieuwe normstelling voor de dossierreviews (gepresenteerd in 2013)
is nader geëvalueerd en besproken
met de kwaliteitsbeoordelaars, om
zoveel mogelijk eenduidigheid bij de
uitvoering daarvan te bewerkstelligen
en te bereiken dat de toetsingsnorm
die wij hanteren in overeenstemming
is met de normen die de AFM hanteert.
• In juni 2014 is de maatregel ingevoerd dat wanneer bij een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling het
dossier door de toetser onvoldoende
wordt bevonden, de betreffende
accountant, naast de verplichting
tot herstel van de gebreken vóór afgifte
verklaring, tevens verplicht wordt tot
een coachingsgesprek met de
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compliance officer en een lid van het
bestuur. De betreffende accountant
schrijft een verbeterplan, dat tijdens
het coachingsgesprek besproken
wordt.
AFM-onderzoek Big 4 kantoren
Wij hebben kennisgenomen van het
rapport van de AFM van 25 september
2014. Een aantal van de door de AFM
bij de Big 4 geconstateerde tekortkomingen, komen overeen met de uitkomsten van onze eigen opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordelingen en reviews en
hebben ook in onze organisatie geleid
tot zowel een accentverschuiving in
de OKB’s en reviews, als verbetermaatregelen ten aanzien van de controleaanpak.
Verplicht curriculum NBA
Conform de PE-regelgeving hebben
alle accountants deelgenomen aan het
verplichte curriculum. Dit verplichte
curriculum bestond uit de training
‘Zeg wat je ziet’ voor alle bij Baker Tilly
Berk werkzame accountants, de online
kennistoets NV COS voor alle accoun-

tants die betrokken zijn bij controleopdrachten, en de dossiermentoring
voor alle externe accountants. Per 31
maart 2015 hebben alle 129 accountants de voor hen verplichte onderdelen
van het curriculum afgerond.
Uitkomsten en verbeteracties naar
aanleiding van dossierreviews 2014
De tekortkomingen die in 2014 als
onvoldoende in de beoordeelde dossiers zijn geconstateerd, hadden in het
bijzonder betrekking op de volgende
onderwerpen:
• Onvoldoende onderbouwde conclusies
omtrent effectiviteit van interne controlemaatregelen, wegens het uitvoeren van gegevensgerichte
detailcontroles in plaats van systeemgerichte waarnemingen.
• Onvoldoende werkzaamheden met
betrekking tot de controle van schattingen, met name ten aanzien van de
beoordeling van de schattingen
ultimo vorig jaar.
• Het onvoldoende beoordelen van de
bruikbaarheid van output uit het
systeem.

• Ontoereikende formulering van interne
controlemaatregelen en -werkzaamheden, waardoor effectiviteit en
efficiency van controlewerkzaamheden
tekortschiet.
• Ontoereikende werkzaamheden in
geval van gebruik van externe
deskundigen.
• Niet opbouwen van verwachtingen
bij het uitvoeren van gegevensgerichte
cijferbeoordelingen.
• Onvoldoende verificatie van de van de
klant verkregen informatie of verklaringen voor controlebevindingen.
De bevindingen zijn in januari 2015 in
geanonimiseerde vorm besproken tijdens
een bijeenkomst met alle accountants
werkzaam in de controlepraktijk.
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Bouwsteen 8:
Kwaliteitsverbetering (vervolg)

Frauderisico’s opbrengstverantwoording
In het najaar van 2014 is via onze monitoringsdatabase onderzocht hoe onze
accountants omgaan met frauderisico’s
in de opbrengstverantwoording. De
uitkomsten van het onderzoek en de
naar aanleiding hiervan te ondernemen
maatregelen zijn in een bijeenkomst
met alle accountants onder de aandacht gebracht.
Extern toezicht
Baker Tilly Berk N.V. valt onder het
toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en de Raad voor Toezicht van de NBA.
In 2014 heeft de Raad voor Toezicht
een reguliere toetsing uitgevoerd. Voorts
hebben wij in 2014 drie keer overleg
gehad met de AFM, onder andere over
de opvolging van de in 2014 gemelde
incidenten.
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Eind september/begin oktober 2014
heeft de Raad voor Toezicht in het kader van een reguliere toetsing in totaal
25 vrijwillige controledossiers, beoordelingsopdrachten, samenstelopdrachten
en overige opdrachten onderzocht. Er
is ook één wettelijk controledossier van
Baker Tilly Berk Velsen onderzocht, dat
een eigen, niet-OOB-vergunning heeft.
Tevens is ons stelsel van kwaliteitsbeheersing beoordeeld.
Twee van de 25 gereviewde dossiers
werden onvoldoende bevonden.
Het eindoordeel luidt dat het stelsel
van kwaliteitsbeheersing in opzet en
werking voldoet aan het bepaalde in
de Wet op het accountantsberoep.
Wel zijn er enkele aanbevelingen
gedaan en aanwijzingen gegeven
aangaande het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Naar aanleiding van deze
uitkomsten hebben wij, direct na
afronding van het onderzoek opvolging
gegeven aan de aanbevelingen en
aanwijzingen.

KWALITEIT
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Bouwsteen 9:
Kwaliteitsbeheersing
Gedurende het jaar wordt ons kwaliteitsbeleid regelmatig geëvalueerd, op basis
van de uitkomsten van dossieronderzoeken, de toetsingen door externe toezichthouders en interne signalen. In dit kader overlegt het bestuur ten minste eenmaal
per kwartaal met de compliance officer. De compliance officer bespreekt de uitkomsten van de onderzoeken ook periodiek met de RvC en de CPB.

Bij de evaluaties besteden wij aandacht
aan het interne toezicht op de naleving
van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
Dit toezicht steunt zowel op de door
alle medewerkers ingevulde onafhankelijkheidsverklaringen, als op de onafhankelijkheidstoets op dossierniveau.
De schendingen- en incidentenrapportage en voorgelegde vaktechnische vragen
vormen de basis voor het toezicht op de
naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.
Op 26 maart 2015 heeft de compliance
officer zijn evaluatie van het stelsel over
2014 aan het bestuur van Baker Tilly
Berk N.V. aangeboden. Mede op basis
van deze rapportage is het bestuur van
oordeel dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet
aan de redelijkerwijs daaraan te stellen
eisen die voortvloeien uit de geldende
wet- en regelgeving. De compliance
officer heeft daarbij wel een aantal
tekortkomingen en verbeterpunten
geconstateerd, maar concludeert dat
dit bevindingen zijn die slechts zelden
materiële invloed hebben op de
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deugdelijke grondslag voor de controleverklaring. Daarbij constateert de
compliance officer ook dat het stelsel
van kwaliteitsbewaking zodanig is dat
deze bevindingen gesignaleerd worden
en vervolgens actief door de organisatie
worden opgepakt om herhaling te voorkomen.
Kantoor- en partnerevaluatie
Jaarlijks evalueert het bestuur met de
aan elke vestiging verbonden partners
de prestaties van de vestiging en het
behalen van de kwaliteitsnormen. Aan
een vestiging zijn één tot vier partners
verbonden. Sinds 2013 wordt ook de
onder verantwoordelijkheid van de individuele partners geleverde kwaliteit
beoordeeld door het bestuur.
De kantoorevaluaties vinden plaats
op basis van een dertigtal prestatiecriteria, verdeeld over de categorieën
kwaliteit, financiën, medewerkers en
procesbeheersing. De uitkomsten van
deze evaluaties resulteren waar nodig
in verbeteracties.

Schendingen en sancties
Overtredingen van het kwaliteitsstelsel
worden altijd geregistreerd. Bij geconstateerde overtredingen (ernstige tekortkomingen) kan het bestuur sancties
opleggen aan partners en medewerkers.
In 2014 zijn aan het bestuur zes zaken
voorgelegd, terwijl er nog één zaak uit
2013 in behandeling was.
Bij negen externe accountants is in
2014 één gereviewd dossier als onvoldoende beoordeeld. Bij twee externe
accountants zijn twee dossiers als
onvoldoende beoordeeld. Eén van deze
externe accountants is ultimo 2014
uitgeschreven als externe accountant.
Door het bestuur, de kwaliteitstoetsers
en medewerkers van de afdeling compliance worden mogelijke schendingen
geregistreerd in een daarvoor ingerichte
database. De compliance officer beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van
een schending. In 2014 zijn vijftig
meldingen afgehandeld als schending
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Aantal en aard schendingen
type schending

aantal

maatregel

Onvoldoende beoordeling van
een dossier bij een OKB of
interne review

7

Afhankelijk van de omstandigheden en van het karakter van de tekortkomingen zijn verschillende maatregelen genomen. Dit zijn het schrijven
van een verbeterplan, een schriftelijke waarschuwing, aanmelding bij het
bestuur voor toepassing van het sanctiereglement.

Ten onrechte niet aanmelden
van een dossier voor een OKB

3

In alle gevallen is een normoverdragend gesprek gevoerd met de betrokkenen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de schending zich heeft
voorgedaan aangevuld met een interne review op het dossier.

Dateren van de controleverklaring 4
vóór afronding van de OKB

In alle gevallen zijn betrokkenen nogmaals gewezen op de correcte
procedure.

Overschrijding 60-dagentermijn
voor het sluiten van dossiers

7

In alle gevallen zijn betrokkenen nogmaals gewezen op de correcte
procedure.

Niet in de klantenadministratie
vastleggen van een wettelijke
controleopdracht

2

De betreffende wettelijke controleopdrachten zijn alsnog juist verwerkt
in onze klantenadministratie.

Overtreden controlestandaarden

2

In beide gevallen heeft over de specifieke situatie een normoverdragend
gesprek met de betrokkenen plaatsgevonden.

Overtreden overige interne
procedures

2

Eén geval betreft het niet plaatsvinden van een verplichte vaktechnische
consultatie. Het andere het zonder toestemming inzetten van een accountant
met een te laag functieniveau in de managersrol bij een wettelijke controle.
In beide gevallen heeft een gesprek plaatsgevonden en is alsnog aan de
vereisten voldaan.

Onvoldoende oordeel bij OKB

8

In alle gevallen is verplicht een verbeterplan geschreven. Tekortkomingen
worden voor het afgeven van de verklaring hersteld. Sinds invoering van de
daartoe strekkende procedure in juni 2014 vindt altijd een coachingsgesprek
plaats met de behandelende accountant.

Onvoldoende oordeel bij interne
review

13

In alle gevallen is er, in het kader van het sanctiereglement, melding
gemaakt bij het bestuur. Afhankelijk van de oorzaak van de onvoldoende
kan het bestuur een disciplinaire of financiële sanctie opleggen.

Onvoldoende oordeel bij externe
review

2

In beide gevallen is er, in het kader van het sanctiereglement, melding
gemaakt bij het bestuur. Afhankelijk van de oorzaak van de onvoldoende
kan het bestuur een disciplinaire of financiële sanctie opleggen.

BAKER TILLY BERK

71

TRANSPARANTIEVERSLAG 2014

Bouwsteen 9:
Kwaliteitsbeheersing (vervolg)

Meldingen en incidenten
In het verslagjaar zijn zes incidenten
gemeld aan de AFM. Aan ieder incident
is direct opvolging gegeven. Waar nodig
is een intern onderzoek ingesteld om de
oorzaak te achterhalen, feiten vast te
stellen en te bepalen welke maatregelen
genomen moeten worden om herhaling
in de toekomst te voorkomen. Over de
status en ontwikkeling van deze incidenten is op regelmatige basis primair door
de compliance officer gecommuniceerd
met de AFM. Er is tweemaal een bespreking met de AFM geweest, waarbij ook
(een delegatie van) het bestuur aanwezig
was. De incidenten betreffen een veelheid aan kwesties, die soms casuïstiek
van enige jaren geleden betreffen, dan
wel activiteiten bij kantoren die op dat
moment nog niet tot Baker Tilly Berk
behoorden. Daarnaast zijn kwesties aan
de orde die te maken hebben met acties van fiscale of openbare autoriteiten
jegens huidige of voormalige klanten
van Baker Tilly Berk, alsmede zaken die
voortkomen uit mogelijke publicitaire
gevolgen van acties van of jegens
huidige of voormalige klanten.
Baker Tilly Berk heeft naar aanleiding
van deze incidenten uitgebreide maatregelen genomen. Enerzijds ten aanzien
van betrokkenen, anderzijds het aanpas-
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sen van interne processen en procedures. Enkele van deze maatregelen zijn
nog onderhanden. Naar aanleiding van
één van de incidenten is Romke van der
Veen op 18 september 2014 vrijwillig
teruggetreden als bestuursvoorzitter van
Baker Tilly Berk. Baker Tilly Berk heeft
daaromtrent zelf actief de publiciteit
gezocht.
Tussentijdse beëindigingen
In 2014 is één wettelijke controleopdracht tussentijds beëindigd.
Aantal en percentage
teruggegeven opdrachten
in 2014: 1
Reden: verlies van vertrouwen in de
controleklant als gevolg van een
gebrek aan openheid
Tuchtzaken
Er is in 2014 één tuchtklacht tegen
een externe accountant van Baker Tilly
Berk ingediend. Betreffende de klacht is
op 21 februari 2015 uitspraak gedaan
door de Accountantskamer, waarbij de
klacht op alle onderdelen ongegrond is
verklaard.
In 2014 zijn er tegen Baker Tilly Berk
N.V. geen tuchtzaken aangespannen,
claims of klachten ingediend die verband

houden met de uitvoering van wettelijke
controleopdrachten.
Klokkenluidersregeling
Voor het goed functioneren van het stelsel van kwaliteitsbeheersing is het noodzakelijk dat iedereen die in onze organisatie werkzaam is de mogelijkheid heeft
omvermoedens van situaties waarin niet
wordt voldaan aan het kwaliteitsbeheersingssysteem of andere misstanden, te
melden zonder vrees voor repercussies.
In het kader van de meldprocedure is de
‘Regeling inzake het omgaan met een
vermoeden van een misstand’ opgesteld,
ofwel de ‘klokkenluidersregeling’. De
regeling bevat afspraken over de wijze
waarop medewerkers van Baker Tilly
Berk een serieuze aanwijzing van een
misstand intern aan de orde kunnen
stellen.
Wij zien het als een positieve ontwikkeling dat de organisatie zodanig
transparant is, dat het gebruik van de
klokkenluidersregeling tot een minimum
beperkt blijft. Desalniettemin blijft het
bestuur de klokkenluidersregeling onder
de aandacht brengen, om te voorkomen
dat belangrijke signalen in de organisatie
het bestuur niet bereiken.
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Aantal ontvangen claims en afwikkeling
• 1 Civiele procedure
(in 2015 tussen partijen geschikt,
geen regres op Baker Tilly Berk)
• 1 Procedure Raad voor Geschillen
(claim wederpartij in 2015 afgewezen)
Aantal procedures Accountantskamer
1 (in 2015 ongegrond verklaard)

Aantal klachten en uitkomsten
klachtprocedures
8: drie klachten in 2014 en
begin 2015 afgehandeld. De
overige klachten zijn behandeld en
gemotiveerd afgewezen. De aard
van de klachten is divers. Het
betreffen voornamelijk geschillen over
declaraties en (kwaliteit van)
verleende diensten.

Aantal procedures overige instanties
1 Tuchtklacht NOB
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Risicomanagement

Risicomanagement is, net als kwaliteitsbeheersing, verweven met alle facetten
van de bedrijfsvoering. Onze organisatiecultuur kenmerkt zich door risico-avers
ondernemerschap en een sterk accent op beheersing van risico’s en processen.
Dit vertaalt zich in een transparante bedrijfscultuur waar situaties die tot een
probleem kunnen leiden in een vroeg stadium bekend zijn en worden aangepakt.

Het bestuur van Baker Tilly Berk heeft
de belangrijkste risico’s in kaart gebracht. De risico’s zijn onderverdeeld
in vijf categorieën, te weten strategie,
kwaliteit, integriteit, reputatie, personeel & partners en financiën. Aan de
risico’s is een weging toegekend op
twee dimensies:
• Wat is de kans dat het risico zich
manifesteert bij afwezigheid van
risico beperkende maatregelen.
• Wat is de impact indien het risico
zich manifesteert.
In de tabel hiernaast zijn de belangrijkste risico’s vermeld en de genomen
maatregelen om deze risico’s tot een
aanvaardbaar niveau te mitigeren.
In 2014 heeft zich een incident voorgedaan dat ons genoodzaakt heeft
het stelsel van risicobeheersing aan te
scherpen. In augustus 2014 ontving
het bestuur een informatieverzoek van
de Belastingdienst. Naar aanleiding
daarvan heeft het bestuur een intern
onderzoek ingesteld, waarvan de voorlopige conclusie is dat er sprake is van
mogelijke betrokkenheid bij een fiscaal
ontoelaatbare structuur. Jegens de
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betrokkenen zijn maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de RvC besloten
tot een onafhankelijk extern onderzoek
door Nauta Dutilh. Dit onderzoek is
eind november 2014 afgerond. Tevens
is een melding bij de AFM gedaan en
wordt volledig meegewerkt aan het
onderzoek van de Belastingdienst,
dat momenteel nog loopt.
Vanuit de verantwoordelijkheid van het
bestuur voor een beheerste en integere
bedrijfsvoering, is het bestuur een breder onderzoek gestart om vast te stellen
of er sprake is van een incident of een
meer structureel issue. Dit onderzoek
is nog niet geheel afgerond. Tevens
heeft het bestuur de kwaliteits- en
risicobeheersing in de fiscale praktijk
geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat
met ingang van 1 maart 2015 maatregelen zijn getroffen die erop gericht zijn
herhaling van een dergelijk incident te
voorkomen.
In het eerste kwartaal van 2015 heeft
een afsluitende evaluatie plaatsgevonden van de effectiviteit van het risicomanagement in 2014. Naar aanleiding
hiervan worden in 2015 de volgende

verbeterpunten geadresseerd:
•V
 oortvarend implementeren van de
maatregelen uit het rapport van de
NBA inzake de toekomst van het
accountantsberoep.
• Implementatie van een verbeterde
kwaliteits- en risicobeheersing in
de fiscale praktijk, door onder meer
invoering van een twee-handtekeningenstelsel, intensivering van de vaktechnische consultaties en verzwaring
van de kwaliteitsreviews.
• Heroriëntatie op het beleid van klanten opdrachtacceptatie en continuëring.
• In het kader van aantrekken en
behouden van kwalitatief voldoende
geschoold personeel is een programma gestart dat is gericht op recruitment en ontwikkeling van medewerkers en partners.
•A
 anscherping van het informatiebeveiligingsbeleid. Op basis van
de Code voor Informatiebeveiliging
(NEN ISO27001/2) wordt een raamwerk van informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, waarbij
een externe toetsing zal plaatsvinden.
Dit project is in 2014 gestart en
wordt in 2015 afgerond.
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risico

maatregelen om dit te mitigeren

Onvoldoende kwaliteit

Kwaliteit is een fundamentele waarde in onze organisatie en wordt door het bestuur
en de partners actief uitgedragen. Wij hebben kwalitatief hoogwaardige Bureaus
Vaktechniek, een streng selectie- en promotiebeleid voor partners en medewerkers
en we investeren veel in de ontwikkeling van onze professionals. Ook is er een
strenge compliance bewaking en opvolging van geconstateerde tekortkomingen
gericht op het herstellen van gebreken en het voorkomen van herhaling.

Publiek belang onvoldoende
gewaarborgd

Het bestuur zorgt voor actieve communicatie over het publiek belang binnen de organisatie. De toetsing van onafhankelijkheid op opdrachtniveau wordt door systemen
en procedures gewaarborgd en de naleving wordt getoetst. In trainingsprogramma’s
wordt aandacht besteed aan zowel onafhankelijkheid als een professioneel-kritische
instelling. In 2013 heeft Baker Tilly Berk een Commissie Publiek Belang geïnstalleerd. Zij houden specifiek toezicht op de waarborging van het publiek belang.

Reputatieschade door reputatie van
klanten

Grondige risicobeoordeling bij acceptatie van klanten en continuering van opdrachten. Klant- en opdracht- aanvaarding moet in de daarvoor aangewezen gevallen aan
het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. Incidenten en negatieve publiciteit
rondom klanten wordt actief gevolgd en naar aanleiding daarvan worden zo nodig
maatregelen genomen.

Onvoldoende kwaliteit personeel

Wij passen een strenge selectie aan de poort toe en hebben een aantal programma’s
ingevoerd om de carrière van onze medewerkers te begeleiden, zoals het programma
“Robuuste Accountant”, het Talent Development Programma en een intern opleidingsprogramma. Onze trainees worden ondersteund door ons eigen stagebureau. De kwaliteit en kwantiteit van de personeelsbezetting wordt actief beheerd door de leiding
van de vestigingen.

Onvoldoende aanwas van partners
op topniveau

Wij beschikken over een lange termijn partner-planning, waarmee op de behoefte
en de beschikbare kandidaten kan worden geanticipeerd. Voor aankomende partners
is er een leiderschapsprogramma “Partners van de toekomst”.

Beschikbaarheid van systemen en
vertrouwelijkheid van informatie

Wij hebben state-of-the-art ICT-oplossingen geïmplementeerd, met een maximaal
beschikbaarheids- en beveiligingsniveau. Dit wordt organisatorisch ondersteund met
robuust ICT-management en applicatiebeheer.

Ontwikkelingen die ons business
model raken of een grote negatieve
impact hebben op de financiële
performance

Wij hebben een dynamische strategische planningscyclus waardoor de organisatie
wendbaar is en wij snel op ontwikkelingen kunnen inspelen. In 2014 hebben wij een
impuls gegeven aan de strategische initiatieven door een aantal speerpunten projectmatig te implementeren.
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6: Onafhankelijkheid
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Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid van de controleklant is één van de hoekstenen van de maatschappelijke functie van de accountant. Binnen Baker Tilly Berk wordt hier dan
ook ruim aandacht aan besteed.

Regelgeving en implementatie
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de
Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid
(NVO) vervangen door de Verordening
inzake de Onafhankelijkheid (ViO) van
accountants bij Assuranceopdrachten.
In de loop van 2014 is nadere invulling
gegeven aan deze nieuwe regelgeving,
zowel vanuit de NBA, als binnen Baker
Tilly Berk. Om de nieuwe regelgeving
en de praktische invulling daarvan
onder de aandacht te brengen bij onze
medewerkers zijn gedurende 2014 de
nodige acties ondernomen. Door Bureau
Vaktechniek is een aantal zogenaamde
‘alerts’ uitgebracht. Via deze alerts is
stilgestaan bij onderwerpen zoals langdurige betrokkenheid van één of meer
senior-leden van het assurance-team
bij niet-OOB’s, werkrelaties met klanten en samenloop van dienstverlening.
Deze onderwerpen zijn ook uitvoerig
aan de orde geweest tijdens landelijke
vaktechnische bijeenkomsten, waarbij
aan de hand van specifieke casuïstiek
de consequenties van de ViO duidelijk
zijn gemaakt.
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Vanwege de gewijzigde regelgeving is
de vaktechnische consultatie in 2014
verplicht gesteld in geval van langdurige
betrokkenheid van partners en senior
teamleden bij assurance-opdrachten.
De regelgeving, het interne beleid en de
procedures zijn vastgelegd in het Kwaliteitshandboek van Baker Tilly Berk.
De compliance afdeling en Bureau
Vaktechniek Accountants spelen een
belangrijke rol bij de bewaking van de
onafhankelijkheid. De compliance officer is tevens onafhankelijkheidsfunctionaris. Vraagstukken over onafhankelijkheid moeten, afhankelijk van de
strekking, verplicht worden voorgelegd
voor consultatie bij Bureau Vaktechniek
Accountants of bij de onafhankelijkheidsfunctionaris.
Bewaking
Bewaking van de onafhankelijkheid
geschiedt op verschillende niveaus:
• Door de verantwoordelijke accountant op opdrachtniveau
De externe accountant is verplicht
om bij opdrachtacceptatie of opdrachtcontinuering de mogelijke bedreigingen

van de fundamentele beginselen en onafhankeijkheid te beoordelen. Wanneer
er sprake is van een bedreiging van niet
te verwaarlozen betekenis, is hij verplicht vast te stellen welke waarborgen
getroffen moeten worden om de
bedreigingen tot een aanvaardbaar
niveau terug te brengen.
• Bij de aanvaarding van andersoortige
opdrachten bij assurance-klanten
Sinds de implementatie van ons nieuwe
ERP-systeem in november 2014 kunnen nieuwe non-assurance opdrachten bij klanten waar ook assuranceopdrachten worden uitgevoerd, alleen
worden geaccepteerd nadat hiervoor
in het systeem goedkeuring is gegeven
door de accountant die verantwoordelijk
is voor de assurance-opdracht. Om de
organisatie de tijd te geven te wennen
aan deze nieuwe werkwijze, moet voorlopig (ter controle) ook goedkeuring
gegeven worden door de compliance
officer. Zodra de systematiek verankerd
is in onze organisatie wordt de goedkeuring door de compliance officer vervangen door een steekproefsgewijze check.

ONAFHANKELIJKHEID

• Organisatiebeleid bij langdurige
betrokkenheid
Bij OOB’s treedt de externe accountant
terug na zeven jaar betrokkenheid. Bij
niet-OOB’s is de uitwerking als volgt.
De ViO veronderstelt dat na zeven
jaar betrokkenheid sprake is van een
bedreiging van de onafhankelijkheid.
Dit vereist een maatregel, behoudens
tegenbewijs. Het beleid van Baker Tilly
Berk inzake bedreigingen van de onafhankelijkheid ten gevolge van langdurige betrokkenheid is gebaseerd op de
volgende vijf uitgangspunten:
1. In principe treedt bij langdurige
betrokkenheid het desbetreffende senior
lid van het assurance-team terug.
Maar: Gelijktijdig terugtreden van twee
accountants is niet wenselijk in verband
met verlies van kennis en daarmee van
kwaliteit van de controle.
2. Na roteren van één van de accountants wordt twee jaar wenselijk geacht
om kennis en ervaring optimaal te
borgen, het andere senior lid van het
assurance-team moet dan na twee jaar
terugtreden.

Jaarlijkse onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring
Binnen Baker Tilly Berk N.V. is het essentieel dat wij de integriteit en
betrouwbaarheid van de organisatie waarborgen en de onafhankelijkheid van
onze medewerkers tegenover onze klanten. Iedere medewerker van Baker Tilly
Berk legt daarom jaarlijks een schriftelijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring af die door de onafhankelijkheidsfunctionaris wordt beoordeeld.
De verklaring is gebaseerd op de onafhankelijkheidseisen die in de geldende
regelgeving worden gesteld.
3. Er bestaat een mogelijkheid een OKB
te laten doen die specifiek gericht is op
bedreigingen uit hoofde van onafhankelijkheid. Deze neemt minder tijd in
beslag dan een volledige OKB en richt
zich onder andere op de risicomatrix,
frauderisico’s, foutenevaluatie, schattingsposten en andere elementen van
de controle met significante subjectieve
elementen.
4. Er is standaardbeleid voor de meest
voorkomende situaties, in afwijkende
gevallen moet Bureau Vaktechniek
Accountants geconsulteerd worden.
5. Als de extern accountant van mening
is dat na zeven jaar géén sprake is van
een bedreiging, dan dient hij dit in een

memo te motiveren en dit memo door
Bureau Vaktechniek Accountants te
laten goedkeuren. Dit is een verplichte
vaktechnische consultatie. Dit wordt
beschouwd als een zeer uitzonderlijke
situatie.
Overtredingen en maatregelen
De onafhankelijkheidsfunctionaris start
een onderzoek wanneer er situaties
worden gemeld of aangetroffen, waarin
sprake is van bedreiging van de onafhankelijkheid dan wel overtreding van
de regelgeving. Indien nodig worden
maatregelen genomen om de bedreiging
weg te nemen, dan wel de overtreding
te beëindigen. In 2014 heeft dit in één
geval geleid tot beëindiging van het
dienstverband van een medewerker.
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Onafhankelijkheid (vervolg)

Vanaf 2015 heeft de compliance
officer via de monitoringdatabase voor
de controlepraktijk centraal inzicht
in alle situaties waarin sprake is van
langdurige betrokkenheid. Aan de hand
daarvan kan de compliance officer toetsen of in voorkomende gevallen de vereiste consultatie heeft plaatsgevonden
en passende maatregelen zijn getroffen
om de bedreiging van de onafhankelijkheid tot een aanvaardbaar niveau terug
te brengen.
Onafhankelijkheid binnen Baker Tilly
International
Wanneer wij voornemens zijn een opdracht te aanvaarden bij een klant die
onderdeel uitmaakt van een beursgenoteerde groep, dan kan opdrachtaanvaarding slechts plaatsvinden na uitvoering
van een onafhankelijkheidstoets op
netwerkniveau. Baker Tilly International
heeft voor dat doel een Independencedatabase ingericht waarin alle beursgenoteerde ondernemingen waarvoor
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binnen het netwerk een opdracht wordt
uitgevoerd, moeten worden vastgelegd.
Indien wij voornemens zijn een opdracht
te aanvaarden bij een (onderdeel van)
een beursgenoteerde onderneming,
dient de database te worden geraadpleegd om vast te stellen of een ander
lid van het netwerk werkzaamheden
voor deze onderneming verricht. Als
blijkt dat er potentiële onafhankelijkheidsbedreigingen zijn, dan wordt met
het andere Baker Tilly-kantoor overlegd
om te bepalen wat de gepaste reactie
is. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Er worden passende maatregelen
genomen om de onafhankelijkheid
te waarborgen.
2. Er wordt niet geoffreerd aan de klant
of de klant wordt niet geaccepteerd.
Als een van de lidfirma’s een controleopdracht uitvoert of wil uitvoeren voor
zijn klant, moet deze worden opgezegd
of niet worden aangegaan.

‘Restricted’ entities
Baker Tilly International publiceert
op een afgesloten deel van de website
(extranet) een lijst met alle beursgenoteerde controleklanten van haar lidfirma’s. Het is medewerkers van Baker
Tilly Berk niet toegestaan om in een
van de organisaties op de lijst met
‘restricted’ entiteiten te investeren.

ONAFHANKELIJKHEID
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7: Onze medewerkers
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Personeelsbeleid: aantrekken en behouden
van kwalitatief goed personeel
Kwaliteit is het fundament voor het succes van onze organisatie. Om kwaliteit
te leveren is het essentieel dat wij beschikken over voldoende medewerkers op
alle niveaus die in een collegiale en transparante cultuur kunnen samenwerken.
Een cultuur waarin hun talenten, kennis en vaardigheden optimaal tot hun recht
komen en waar medewerkers via coaching, begeleiding en opleiding worden
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Ons personeelsbeleid is er op
gericht deze doelstellingen te bereiken.

Aannamebeleid
Speerpunt in het P&O-plan van Baker
Tilly Berk is het aantrekken en behouden
van kwalitatief goed personeel. Hoewel
sprake is van een toenemende krapte op
de arbeidsmarkt, willen wij geen concessies doen aan de kwaliteit van nieuwe
medewerkers. De kwaliteit
van onze medewerkers bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het opgeleverde werk en dus de klanttevredenheid. De selectie aan de poort is daarom
streng. Voor de indiensttreding vindt
een (e)assessment plaats, zodat wij een
betere inschatting kunnen maken van de
kwaliteit en het succes van onze potentiële medewerkers. Vanaf managerniveau
vindt daarnaast ook een gesprek plaats
met leden van de Benoemingsadviescommissie. En altijd vindt een diplomacheck plaats bij nieuwe indiensttreders
en wordt om een verklaring omtrent het
gedrag (VOG) gevraagd.
Begeleiding nieuwe medewerkers
Voor nieuwe medewerkers hebben we
een meerdaags introductieprogramma.
Zo ontstaat eenheid in de werkwijze en
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mores en wordt onze cultuur versterkt.
Naast aandacht voor de strategie van
Baker Tilly Berk, onze organisatie, structuur en merkwaarden, worden medewerkers getraind in het gebruik van de door
Baker Tilly Berk gebruikte applicaties,
zoals BEAT. Iedere nieuwe medewerker
– tot een bepaald niveau – krijgt een
mentor toegewezen. Deze mentor volgt
de voortgang van de betrokken medewerker, coacht, stuurt bij als dat noodzakelijk is en fungeert als vraagbaak en
klankbord.
Beoordeling
Niet alleen bij het aannamebeleid, maar
ook bij de beoordeling staat kwaliteit
voorop. Jaarlijks vindt met alle medewerkers zowel een loopbaangesprek
(juni/juli) als een beoordelingsgesprek
(december) plaats. In het loopbaangesprek ligt het accent op de ontwikkeling
van de medewerker, waar wil de medewerker naar toe groeien. In het beoordelingsgesprek ligt het accent op het oordelen over het algehele functioneren van
de medewerker. Er wordt zowel geoordeeld over kwaliteit en competenties, als

over de mate waarin de resultaten zijn
behaald. Ook worden nieuwe afspraken
over te realiseren resultaten gemaakt. In
het beoordelingsformulier worden onze
merkwaarden meegenomen. De merkwaarden (kwaliteit, ondernemend, verbindend, direct en scherpzinnig) maken
zo onderdeel uit van de beoordeling.
Exit
Bij iedere medewerker die onze organisatie vrijwillig verlaat, nemen wij een
exitinterview af. De uitkomsten van deze
interviews (hoe de medewerker ons als
werkgever heeft ervaren en reden van
vertrek) worden gebruikt voor het aanscherpen van het HR-beleid.
Onze bedrijfscultuur
Onder onze medewerkers vindt periodiek een onderzoek naar de bedrijfscultuur plaats. In 2013 is onderzocht hoe
partners en medewerkers de cultuur bij
Baker Tilly Berk ervaren. De uitkomsten
over de cultuur en toon aan de top in
onze organisatie stemmen tot tevredenheid. Een kritische houding naar elkaar
wordt gewaardeerd. Dilemma’s worden
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redelijk gemakkelijk besproken en er is
een cultuur van elkaar aanspreken op
oneerbaar gedrag. Dit wordt ook bevestigd in het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) van begin 2015.
Uit dit MTO blijkt dat onze medewerkers
tevreden zijn over de samenwerking met
collega’s en de kwaliteit en toegankelijkheid van hun direct leidinggevenden.
Hierin zien wij een bevestiging van ons
beleid dat gericht is op “training on the
job” door middel van goede coaching en
begeleiding.
Gezonde medewerkers
De gezondheid van onze medewerkers is
een groot goed. Om hier op een positieve
manier aan bij te dragen, voeren wij voeren een actief gezondheidsbeleid. Op alle
vestigingen wordt regelmatig een Risico
Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd
(RI&E). Wij werken met een gecertificeerde arbodienst en alle vestigingen hebben
de beschikking over een defibrillator. Wij
zorgen dat we gezonde voeding in onze
kantines aanbieden. Het verzuimcijfer bij
Baker Tilly Berk is laag. Het gemiddelde
lag in 2014 op 2,8 procent.

ziekteverzuim:
2,8%

gemiddelde
leeftijd:
37,25

gemiddeld
dienstverband:
9,23

aantal
studerenden:
226 (op 660
medewerkers)
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Opleiding: breed ontwikkelen en
mensen in hun kracht zetten
Om dagelijks kwaliteit te leveren moeten onze medewerkers hun vaardigheden
blijven ontwikkelen en hun kennis actueel houden. Baker Tilly Berk heeft daarom
een uitgebreid opleidingsprogramma. Dit waarborgt dat medewerkers zich blijven
ontwikkelen en draagt bij aan het behouden van goed personeel.

Bij Baker Tilly Berk investeren we veel
in de opleiding en ontwikkeling van
onze professionals. Hierbij krijgen ook
de gedragsaspecten voor een goed
functioneren als accountant aandacht.
Jaarlijks wordt het opleidingsprogramma
vastgesteld, waarin trainingen op zowel
vaktechnisch gebied als persoonlijke
ontwikkeling zijn opgenomen.
Loopbaanontwikkeling
Het Talent Development programma
maakt een koppeling tussen de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker
en de doelstellingen van de organisatie.
Per discipline en functie zijn profielen
en competenties beschreven. Beoordelings- en loopbaangesprekken, de
procedure voor benoemingen naar een
hoger functieniveau en het mentorschap
maken deel uit van het programma. Het
programma voorziet, op verschillende
niveaus, in de huidige en toekomstige
behoefte aan talent.
Trainingen en opleidingen
In het jaarlijkse loopbaangesprek wordt
de opleidingsbehoefte van de medewerker concreet ingevuld. Per functieniveau
wordt aangegeven welke gedragsgerichte
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trainingen gevolgd kunnen worden. Per
training is aangegeven welke competenties centraal staan en wat het doel en de
inhoud van de training is. Een gespecialiseerd opleidingsbureau ondersteunt ons
bij de invulling van de gedragsgerichte
opleidingen. Iedere zomer organiseren
we een Summer Campus voor onze professionals en trainees. Actuele ontwikkelingen in de accountancy staan centraal
in deze meerdaagse training.
Management Development
Om de managementvaardigheden van
onze professionals goed te ontwikkelen,
bieden wij verschillende trajecten aan op
managementniveau. Het Management
Development traject geeft professionals
extra bagage om hen geschikt te maken
voor doorstroom naar een partnerpositie
in onze organisatie. Voor deze toekomstige partners is – in samenwerking
met een extern trainingsbureau – het
programma ‘leiders in ondernemerschap’
opgezet. Doel van het programma is het
ontwikkelen van leiderschapscompetenties en -vaardigheden. Daarbij gaat
het onder meer om het uitdragen van
onze cultuur en normen en waarden,
en het afwegen van de belangen van

de verschillende stakeholders. In 2013
zijn elf ‘partners van de toekomst’ gestart met dit programma, dat doorloopt
tot in 2015. Daarnaast bieden wij een
internationaal Leadership Development
Programme aan. Dit programma is ontwikkeld in het Baker Tilly International
netwerk en omvat een aantal modules,
die afwisselend in Londen, Singapore en
Chicago worden aangeboden. Elk jaar
nemen één of twee partners deel aan dit
programma.
Robuuste accountants
Er is een groeiende behoefte aan
accountants met sterke principes en
goede sociale vaardigheden. Al in 2011
hebben Nyenrode Business Universiteit
en Baker Tilly Berk hun krachten gebundeld en een nieuwe opleiding tot registeraccountant ontwikkeld: de robuuste
accountant. In de opleiding, die in februari 2012 is gestart, ligt de focus niet
alleen op de theorie. Er is veel aandacht
voor de persoonlijke ontwikkeling van de
student tot accountant met een ‘robuust’
karakter. De term Robuuste Accountant
verwijst naar uitmuntende accountants
die karakter en veerkracht tonen: ze
blinken uit als academicus, maar
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onderscheiden zich ook door durf en
uitstekende sociale vaardigheden. In de
opleiding ligt de focus dan ook niet alleen op de theorie. Er is ruime aandacht
voor de persoonlijke ontwikkeling van
de student tot Robuuste Accountant.
Studenten worden gestimuleerd om een
professionele beroepshouding te ontwikkelen, inclusief het vermogen om de
eigen rol en de belangen van de klant
kritisch te beoordelen. Naast vaktechnische onderwerpen en regelgeving is er
ruime aandacht voor het omgaan met
ethische vraagstukken en het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden. Door de naadloze aansluiting
van de theorie op de praktijkstage en
het werken in een accountantspraktijk,
vindt een optimale wisselwerking plaats.
Zestien medewerkers van Baker Tilly
Berk volgen momenteel de opleiding tot
Robuuste Accountant.
Permanente Educatie
Gekwalificeerde accountants moeten voldoen aan de opleidings- en permanente
educatienormen, zoals gesteld door de
Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA). Alle accountants van
Baker Tilly Berk doen jaarlijks opgave

van hun aan permanente educatie (PE)
bestede uren, volgens de richtlijnen die
hiervoor door de beroepsorganisaties zijn
opgesteld. Voor alle accountants verzorgt
Bureau Vaktechniek Accountants de
upload naar PE-registratie van de NBA.
Omdat Baker Tilly Berk een door de NBA
erkende onderwijsinstelling is, mogen wij
onder voorwaarden PE-punten toekennen
aan de door ons georganiseerde opleidingen.
Actieve informatievoorziening
Via ons intranet, BTBinnen, en onze
nieuwsbrief, worden alle medewerkers op
de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Wijzigingen in
de relevante wet-en regelgeving worden
door de Bureaus Vaktechniek vertaald in
praktijkhandreikingen en “alerts”, die via
het intranet worden gedeeld.
Stagebureau
Om de (praktijk)opleiding van onze
accountants te faciliteren, beschikt Baker
Tilly Berk over een intern stagebureau
dat is ondergebracht bij Bureau Vaktechniek Accountants. De trainees worden
tijdens hun driejarige praktijkopleiding
in verschillende branches, begeleid door

het stagebureau. De vorderingen die de
trainees maken in hun praktijkopleiding
worden meegenomen in de reguliere
medewerkersbeoordelingen. Het stagebureau verzorgt ook de benoemingsprocedure van praktijkbegeleiders. In het
reguliere beoordelingsformulier wordt de
praktijkbegeleider ook op dit onderdeel
beoordeeld.
Buitenlandse ervaring
Medewerkers van Baker Tilly Berk kunnen gebruikmaken van het uitwisselingsprogramma van Baker Tilly International.
Via dit secondment programma is het
mogelijk om een aantal maanden naar
Australië, Nieuw-Zeeland of Amerika te
gaan om ervaring op te doen buiten onze
landsgrenzen. Meewerken op een buitenlands kantoor, kennismaken met een
andere cultuur én zien en ervaren hoe ze
in dat land de dingen doen in ons vakgebied. Wij ontvangen ook collega’s van
netwerkpartners uit het buitenland voor
een uitwisseling.
Gemiddeld aantal uren
training en opleiding
per medewerker: 84
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8: Toekomst
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Toekomst van het accountantsberoep

Er is de afgelopen jaren veel over gezegd en geschreven: de toekomst van het
accountantsberoep. Ook bij Baker Tilly Berk staat dit onderwerp hoog op de
agenda. Wij besteden hier op verschillende manieren aandacht aan.

Om te beginnen heeft de werkgroep
Toekomst accountantsberoep in het najaar van 2014 een pakket met maatregelen gepresenteerd om het vertrouwen
in de sector te herstellen. Aanleiding
voor de oprichting van deze werkgroep
is het verzoek van de politiek om als
sector zelf met voorstellen te komen die
gericht zijn op het verbeteren van de
kwaliteit en herstel van het vertrouwen.
De belangrijkste conclusie van de werkgroep is dat er een andere cultuur nodig
is, waarbij het publiek belang voorop
moet staan en de publieke vertrouwensfunctie en kwaliteit leidend zijn. Het
bestuur van Baker Tilly Berk heeft het
voorstel van de werkgroep Toekomst
accountantsberoep, gezien het belang
ervan, direct opgepakt en is gestart met
de implementatie van de maatregelen.
Ted Verkade: “Wij onderschrijven de
voorstellen van de werkgroep zoals opgenomen in het rapport en hebben de
implementatie daarvan met daadkracht
en voortvarendheid ter hand genomen.”
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Wij investeren voortdurend in kwaliteitsverbetering. In de afgelopen jaren
zijn op vele punten verbeteringen doorgevoerd, zoals:
• Optimalisatie van de controle-aanpak
• Uitbreiding van de IT-audit capaciteit
en inzet van IT-auditors op alle opdrachten waar dit nodig of zinvol is
• Verzwaring van de teambezetting:
op elke wettelijke controle-opdracht,
ongeacht de omvang, moet naast de
verantwoordelijke extern accountant
nog minimaal één accountant met de
rang manager of hoger in het team
zijn opgenomen
• Optimalisatie van de praktijkstage,
inclusief de begeleiding van trainees
• Introductie van het programma
Robuuste Accountant
• Een internal branding programma om
een op kwaliteit gerichte cultuur nog
steviger in onze organisatie te verankeren
• Een intensief OKB- en reviewprogramma, dat meer en meer gericht wordt
op coaching

Kijk voor de actuele stand van zaken
van de implementatie op
www.bakertillyberk.nl/toekomst.

TOEKOMST
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Groeiend belang IT bij
controle jaarrekening
Onze klanten maken steeds meer gebruik van IT voor de bedrijfsvoering. In de
accountantspraktijk groeit daardoor de behoefte om IT-aspecten concreet en
gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Bij Baker Tilly Berk
werken accountants en IT-auditors nauw samen. Hierdoor wordt de kwaliteit
van de accountantscontrole verhoogd.

Accountants maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden van IT bij
de controle van de jaarrekening. De
behoefte om IT-aspecten ook concreet
en gestructureerd te integreren in de
accountantscontrole groeit. Een positieve ontwikkeling, vindt ook Kees van
Diepen, partner IT Advisory bij Baker
Tilly Berk: “Door de mogelijkheden
die IT ons biedt, kunnen wij veel meer
datagericht controleren. In het verleden deden we deelwaarnemingen, nu
pakken we alle data die de klant ter
beschikking heeft. IT helpt ons om de
enorme hoeveelheden data snel te
analyseren.”
Meer data, sneller informatie,
beter advies
Het gaat niet alleen om de hoeveelheid
data, ook de snelheid van informatie en
het juiste gebruik ervan zijn van belang.
“Bij Baker Tilly Berk waren we ons
al snel bewust van de mogelijkheden
die IT biedt om de controle efficiënter
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en effectiever uit te voeren,” bevestigt
Van Diepen. “Maar er zijn ook andere
voordelen. Zeker binnen IT audit was
men vaak met name op zoek naar tekortkomingen. Terwijl we nu, met de
inzet van IT, juist meer op zoek kunnen
naar zaken die wél goed gaan. Daar is
de klant ook bij gebaat. Wanneer je alle
data analyseert, kunnen we alles wat
we zien veel beter in de context plaatsen. Hierdoor leidt niet iedere kleine
afwijking direct tot meerwerk.”
Controlebril en adviseurspet
Het eenvoudig en snel kunnen signaleren van afwijkingen zijn zaken waar een
accountant iets mee kan. “Alle kleine
afwijkingen die er zijn, zie je meteen,”
vervolgt Van Diepen. “Puur vanuit onze
controlerende taak kunnen we dus alles meteen beoordelen. Doordat we in
één keer de hele populatie pakken, is er
geen wantrouwen meer. Want wij weten
gewoon het antwoord. Met de inzet van
IT zitten we ook dichter op de klant als

adviseur en sparringpartner. Wij kunnen sneller dan ooit een sluimerende
negatieve ontwikkeling zien én de klant
hierop wijzen. Zo kan de klant direct tot
nieuwe inzichten komen.”
IT audit geïntegreerd in de controleaanpak
Binnen Baker Tilly Berk treden
accountants en IT veel meer dan
vroeger samen op. Deels omdat richtlijnen dat voorschrijven, maar ook vanuit
het oogpunt van efficiency. Van Diepen:
“Enerzijds is de wisselwerking veel
beter en is er geen dubbel werk.
Anderzijds kunnen we met meer
relevante resultaten komen. IT-audit
is volledig geïntrigeerd in onze controleaanpak.” In 2014 is Baker Tilly Berk
begonnen met het opleiden van zogenoemde ‘IT-accountants’. “Vanuit IT
leiden we dertig accountants intern op
voor IT audit werkzaamheden,” vertelt
Van Diepen. “Daarnaast laten wij een
aantal van onze accountants in
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‘De inzet van IT maakt
de accountantscontrole
efficiënter en effectiever’
Kees van Diepen,
partner IT Advisory Baker Tilly Berk

aanvulling op de accountantsopleiding
de postdoctorale IT audit opleiding
volgen. Wij begrijpen de effecten van
de digitalisering op de controleaanpak.
Met een geïntegreerde aanpak wordt de
accountantscontrole niet alleen efficiënter en effectiever, we kunnen ook beter
voldoen aan de verwachtingen van het
maatschappelijk verkeer.”
Percentage controles waar een
IT-auditor bij betrokken is:
75%
van de wettelijke controles

Aantal uren IT-specialisten op
controleopdrachten in totaal:
3.683
Percentage uren IT-specialisten op de
controle-uren in totaal:
2%
(hierin zijn de uren van IT-accountants
niet inbegrepen)
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De accountant als
balanscommissaris
Een balanscommissaris is een accountant in de RvC die niet alleen controleert,
maar ook toezicht houdt op de financiën van de vennootschap. In de visie van
Peter van der Zanden kunnen accountants in de functie van balanscommissaris
zowel problemen rond toezicht oplossen, als een ‘nieuw businessmodel’ voor het
accountantsberoep zijn.

In veel situaties schiet toezicht op
ondernemingen tekort. Ook in het afgelopen jaar waren er problemen rond
het toezicht op vennootschappen. De
grenzen van het risicovol ondernemen
worden niet altijd voldoende vastgelegd
en bewaakt. Peter van der Zanden,
emeritus hoogleraar bedrijfseconomie
aan Tilburg University en lid Commissie
Publiek Belang van Baker Tilly Berk wil
de balanscommissaris terug om het interne toezicht te verbeteren. De accountant als balanscommissaris is een ontwikkeling die hij al in de jaren negentig
bepleitte. “Als je kijkt naar de problemen in ons vak luidt het verwijt vaak: je
controleert wel, maar je zegt niets. En
altijd is de onderliggende vraag: waarom
doe je niet meer? Een balanscommissaris kan die rol vervullen.”
De roots van ons vak
Een balanscommissaris is dus een accountant die deel uitmaakt van de Raad
van Commissarissen (RvC). Een accountant met een toezichthoudende rol.
Van der Zanden geeft aan dat deze rol,
eerder in de governancegeschiedenis en

94

BAKER TILLY BERK

ook in Nederland, aanvankelijk bij het
accountancy vak hoorde. “Toezicht
houden, zo is tegenwoordig hier de
opvatting, dat doen commissarissen
en de controletaak staat daar los van.
Maar dat was in continentaal Europa
niet altijd zo scherp gescheiden. In
Frankrijk heet een accountant bijvoorbeeld nog altijd ‘commissaire aux
comptes’. Het hoort bij de roots van
ons vak.”
Het accountantsberoep heeft zich lange
tijd meer in de richting van het Angelsaksische model geëvolueerd. Bijzonder
is dat in de VS een audit committee
min of meer dezelfde rol als een balanscommissaris vervult. Een richting waar
Van der Zanden niet naar toe wil. “Ik
vind die audit committees voor accountants een bedreigende ontwikkeling.
Je ziet dat zo’n committee de rol van de
accountant overneemt. Ik denk dat je,
zeker bij kleine en middelgrote vennootschappen, er dan beter voor kunt gaan
om zelf balanscommissaris te worden in
plaats van dat een audit committee die
functie op zich neemt.”

Doen waar het publiek om vraagt
De herinvoering van de ‘oude’ functie
van balanscommissaris biedt volgens
Van der Zanden de kans om het toezicht
op vennootschappen te verbeteren en
tegelijkertijd het ‘gat’ in de verwachtingen over het accountantsberoep te
dichten. “In accountantskringen wordt
al jaren gesproken over de ‘expectation gap’. Het maatschappelijk verkeer
verwacht meer dan accountants waar
kunnen maken. Van de accountant
wordt niet alleen ‘controle’ verwacht,
maar ook ‘toezicht’. Mijn simpele oplossing: doe gewoon waar het publiek om
vraagt. Door de accountant weer terug
te plaatsen in zijn functie van balanscommissaris, kunnen volgens mij veel
problemen worden opgelost.”
Over de schouder meekijken
Bij zijn eigen ervaring als externe
accountant die bij het toezicht werd
betrokken, heeft Van der Zanden ondervonden hoe positief die functie kan
uitpakken. “Bij een van mijn klanten
woonde ik alle vergaderingen van de
RvC bij. Het kan een lastige positie zijn.
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‘Met de functie van
balanscommissaris gaan
we terug naar de roots
van ons vak’
Peter van der Zanden, emeritus hoogleraar
bedrijfseconomie Tilburg University en lid
Commissie Publiek Belang van Baker Tilly Berk

Voor het bestuur kan het als een bedreiging voelen. Maar als je het goed doet,
kan je het functioneren van zowel de
RvB als de RvC juist verbeteren én een
bijdrage leveren aan een goed toezicht.”
Volgens Van der Zanden vullen accountants in het mkb hun functie vaak al
voor een belangrijk deel op deze wijze
in. Zij zijn degenen die over de schouder van de dga meekijken en hem, als
het goed is, ook van kritisch advies
dienen. “Accountants zouden naar buiten toe meer moeten benadrukken dat
ze ook een andere toegevoegde waarde
hebben. In het mkb is de waarde van
de accountant voor 70 procent over de
schouder meekijken en voor 30 procent
controle. Ik denk dat we met z’n allen
in het debat over de accountants te
gefocust zijn geraakt op controleren.”
Grijs aan de slapen en common sense
Er zijn accountants die een speciale
balanscommissaris verwarrend vinden,
omdat een accountant onafhankelijk
van de vennootschap moet zijn. Ze
vinden dat de onafhankelijkheid van
de accountant een andere is dan die

van de commissaris. Van der Zanden:
“Commissarissen moeten ook onafhankelijk zijn, dus wat is nu het verschil?
De RvC is de facto een onafhankelijk
orgaan. Het gaat om vertrouwen en
weten dat er iemand met verstand van
zaken naar kijkt. Als je in de RvC zit als
balanscommissaris dan kun je ook van
je laten spreken. Als balanscommissaris
heb je een verantwoordelijkheid naar
alle bij de vennootschap betrokkenen.
Stel dat een onderneming de aanschaf
van ingewikkelde financiële instrumenten overweegt. Wat moet de RvC
zeggen? Juist een balanscommissaris
heeft de financiële deskundigheid om
de nodige terugkoppeling te geven.”
In de functie van balanscommissaris
heeft de accountant een grotere verantwoordelijkheid. Ook Van der Zanden
benadrukt dat: “Je moet een zekere
senioriteit hebben om dat te doen.
Met ervaring en common sense. Ook
bij de opbouw van accountantskantoren
moeten we ons dat realiseren. Je moet
een beetje grijs aan de slapen hebben.”
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KPI’s
Wij hanteren een beknopte en overzichtelijke set van kwaliteitsindicatoren
die passen bij de aard en omvang van de praktijk. Wij focussen op slechts een
twintigtal indicatoren. De ontwikkeling daarin evalueren we periodiek, zodat
wij gerichte maatregelen kunnen nemen indien de score op één of meer
indicatoren niet op het gewenste niveau ligt.

Input
De indicatoren bestaan enerzijds uit indicatoren gericht op de input: de opbouw
van de controleteams, inspanningen op
het gebied van opleiding en coaching, de
beschikbare capaciteit op vaktechniek
en compliance en de innovatie van de
controle door inzet van IT-auditors. Deze
indicatoren geven inzicht in hoe onze
organisatie presteert op het creëren van
de juiste randvoorwaarden om kwaliteit
te kunnen leveren.

Output
Een tweede set indicatoren heeft
betrekking op de output: de meting
achteraf. Deze indicatoren zien voornamelijk toe op de uitkomsten van de
kwaliteitstoetsingen, geconstateerde
schendingen en ontvangen claims en
klachten.

de indicatoren ontwikkeld en maatregelen getroffen indien de streefwaarden niet worden gehaald.

De indicatoren zijn voor het eerst
bijgehouden over het boekjaar 2014.
In 2015 worden streefwaarden voor

Indicatoren input

KPI

Waar te vinden in het verslag?

Samenstelling teams

Aantal en ratio externe accountants,
(senior) managers en overige teamleden

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)

Verlooppercentage externe accountants
(senior) managers en overige teamleden

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)

Aantal en percentage uren externe
accountants, (senior) managers en overige
teamleden besteed aan controle-opdrachten,
overige opdrachten en interne werkzaamheden

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)

Aantal overuren in percentage van
beschikbare uren

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)
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Opleiding en coaching

Gemiddeld aantal uren training en opleiding per
medewerker

Onze medewerkers
(pagina 84-85)

Bezetting BVTA - Aantal fte’s afzetten tegen
medewerkers in de controlepraktijk

Kwaliteit, bouwsteen 1
(pagina 50-51)

Gemiddelde verhouding uren externe
Kwaliteit, bouwsteen 3
accountants, (senior) managers en overige teamleden (pagina 54-57)
(leverage)

Kwaliteitsmaatregelen

Innovatie

Indicatoren output

Gemiddeld aantal uren extern accountant per
wettelijke controle

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)

Aantal fte’s werkzaam binnen vaktechniek en
compliance

Kwaliteit, bouwsteen 1
(pagina 50-51)

Aantal vaktechnische consultaties

Kwaliteit, bouwsteen 2
(pagina 52-53)

Aantal uitgevoerde OKB’s, totaal aantal
en percentage van totaal aantal wettelijke controles

Kwaliteit, bouwsteen 6
(pagina 60-63)

Percentage controles waar een IT-auditor
bij betrokken is -75% van de wettelijke controles

Groeiend belang IT bij controle
jaarrekening
(pagina 92-93)

Aantal uren IT-specialisten op controle-opdrachten
in totaal en als percentage van de controle-uren
Aantal uren 3.683
- Percentage van totaal uren 2%
* hierin zijn de uren van de IT-accountants niet
inbegrepen

Groeiend belang IT bij controle
jaarrekening
(pagina 92-93)

Totaal aantal afgegeven controleverklaringen in het
kader van wettelijke controles (OOB en overige
gesplitst)

Kwaliteit, bouwsteen 3
(pagina 54-57)

Aantal kwaliteitsreviews en de uitkomsten daarvan

Kwaliteit, bouwsteen 6
(pagina 60-63)

Aantal en percentage teruggegeven
opdrachten met hierbij de reden

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)

Aantal ontvangen claims en afwikkeling

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)

Aantal incidenten gemeld aan de toezichthouder

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)

Aantal procedures Accountantskamer
en uitkomsten

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)

Aantal klachten en uitkomsten klachtprocedures

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)

Aantal en aard schendingen

Kwaliteit, bouwsteen 9
(pagina 70-73)
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Uitwerking van de waarden en principes
uit de Code voor Accountantsorganisaties
binnen Baker Tilly Berk

Baker Tilly Berk onderschrijft de waarden en principes uit de Code voor Accountantsorganisaties met een OOB-vergunning 2012 (‘Code’). In deze bijlage hebben wij
beschreven op welke wijze de in de Code genoemde waarden en principes worden
toegepast en de bijbehorende bepalingen worden nageleefd. Daarbij hebben wij de
volgorde van de Code aangehouden.

0. Waarden
Baker Tilly Berk heeft een reputatie
hoog te houden op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Het publiek
belang gaat altijd vóór het klantbelang.
Het publiek belang weegt altijd zwaarder dan het commerciële belang van
Baker Tilly Berk. Wij dragen zorg voor
het publiek belang van de accountantsverklaringen en andere uitingen door
een kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke assurance dienstverlening.
Dit wordt ondersteund door een integere
bedrijfsvoering en een solide bestuurlijke inrichting.
0.1 Voorbeeldfunctie (‘tone at the top’)
Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt
actief de fundamentele beginselen uit
de Verordening Gedragscode uit, zowel
intern als extern, en vervult daarmee
een voorbeeldfunctie. Het bestuur zet
zich in voor het toepassen en naleven
van de fundamentele beginselen op alle
niveaus in de organisatie. (zie hoofd-
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stukken Organisatie p. 8, Kwaliteit
p. 49 en Risicomanagement p. 74)
0.2 Interne gedragscode
In onze gedragscode onderschrijven
wij de fundamentele beginselen van de
Verordening gedrags- en beroepscode
accountants. Deze beginselen zijn de
basis van ons handelen. In het nastreven van deze beginselen geven wij met
overtuiging invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En
ook naar elkaar. De vijf fundamentele
beginselen van de professionele dienst
zijn verweven met onze merkwaarden.
Samen vormen zij de gedragscode van
Baker Tilly Berk, met als doel een gezamenlijk uitgangspunt te hebben. Op
basis hiervan gaan we met elkaar in
discussie en houden we elkaar scherp.
We willen dat alle medewerkers zich
betrokken voelen bij deze gedragscode
en zich ermee identificeren. De gedragscode is op de website geplaatst. Het
bestuur en de partners zien toe op de

naleving van de gedragscode. De gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd.
(zie hoofdstuk Gedragscode p. 28)
0.3 Verantwoording bestuurlijke
inrichting
Baker Tilly Berk publiceert de wijze
waarop de bestuurlijke inrichting
functioneert en hoe is voldaan aan de
principes in deze Code op zijn website
en in dit transparantieverslag. De
namen en functies van de leden van
het bestuur, Raad van Commissarissen, Commissie Publiek Belang zijn
opgenomen. Dit geldt ook voor de wijze
van benoeming, de benoemingsperiode
en overige relevante persoonsgegevens.
(Zie hoofdstuk Organisatie p. 8)
1. Principe van bedrijfsvoering
Kwaliteit is één van de vijf merkwaarden van Baker Tilly Berk. Het bestuur
van Baker Tilly Berk is verantwoordelijk
voor een integere bedrijfsvoering binnen
onze organisatie. Het bestuur bevordert
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een goede praktijkbeoefening en ziet
daarbij actief toe op de naleving van
wet- en regelgeving. Om de risico’s te
beperken onderhoudt het bestuur een
systeem van interne beheersing. Dat
systeem bestaat uit diverse bouwstenen. Deze bouwstenen vormen samen
ons stelsel van kwaliteitsbeheersing.
De kwaliteit van onze medewerkers
bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit
van het opgeleverde werk en de tevredenheid van onze klanten. Daarmee
is het dus bepalend voor het succes
van Baker Tilly Berk. Ons HR-beleid,
inclusief beloningsbeleid is daarom een
afgeleide van het strategisch plan van
Baker Tilly Berk.
1.1 Herkenbaar publiek belang
Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt
er zorg voor dat het publieke belang van
de accountantsverklaringen is verankerd
in de bestuurlijke afwegingen en besluitvorming (zie pagina 16).
1.2 Benoeming, beoordeling en
beloning van bestuurders
De capaciteit om invulling te geven aan
kwaliteit en het publieke belang is één
van de uitgangspunten bij de benoeming, beoordeling en beloning van het
bestuur. Op dat gebied willen wij geen
concessies doen. Het beloningsbeleid

van Baker Tilly Berk is gepubliceerd op
de website en tevens opgenomen in dit
transparantieverslag. (zie pagina 22)
1.3 Kwaliteitsbeheersing
Het bestuur van Baker Tilly Berk voert
een kwaliteitsbeleid dat voldoet aan
de van toepassing zijnde wettelijke
eisen en de nationale en internationale
standaarden op het gebied van audit,
kwaliteitsbeheersing, ethiek en onafhankelijkheid. We doen er alles aan
om onze medewerkers in staat te stellen kwalitatief hoogstaande wettelijke
controleopdrachten uit te voeren. Baker
Tilly Berk hanteert een dynamisch kwaliteitsreviewprogramma, wat betekent
dat kwaliteitstoetsingen niet periodiek,
maar doorlopend door de gehele organisatie worden uitgevoerd. Gedurende het
jaar worden van iedere externe accountant één of meerdere controledossiers
getoetst.
Overtredingen van het kwaliteitsstelsel
worden altijd geregistreerd en gemeld
bij het bestuur. Bij geconstateerde overtredingen (ernstige tekortkomingen) kan
het bestuur sancties opleggen aan partners en medewerkers. Het systeem van
kwaliteitsbeheersing en de uitkomsten
van de interne en externe reviews zijn
beschreven in het transparantieverslag

(zie hoofdstukken Kwaliteit p. 49 en
Risicomanagement p. 74).
1.4 Human Resources-beleid
Het bestuur van Baker Tilly Berk
draagt zorg voor een HR-beleid dat de
fundamentele beginselen en de daarop
gebaseerde integere bedrijfsvoering
ondersteunt. We beschikken tevens
over een lange termijn partnerplanning, waarmee op de behoefte en de
beschikbare kandidaten kan worden
geanticipeerd. Het bestuur legt jaarlijks
in het transparantieverslag verantwoording af over de uitvoering van het
HR-beleid (zie p. 84), inclusief het
belonings- en sanctiebeleid (zie p. 22).
De tevredenheid van medewerkers
is van invloed op de kwaliteit van de
opdrachtuitvoering.
1.5 Risicomanagement
Risicomanagement is, net als kwaliteitsbeheersing, verweven met alle
facetten van de bedrijfsvoering. Het
bestuur van Baker Tilly Berk draagt zorg
voor een systeem van risicobeheersing,
de periodieke evaluatie en aanpassing
daarvan en is verantwoordelijk voor
een doeltreffende implementatie van
risicomanagement. Het bestuur verantwoordt in het transparantieverslag de
belangrijkste risico’s gerelateerd aan
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de strategie van Baker Tilly Berk (zie
hoofdstuk Risicomanagement p. 74),
de opzet en werking van het risicobeheersingssysteem, inclusief onder meer
de uitkomsten van toetsingen en het
verankeren van het publieke belang in
de besluitvorming.
1.6 Klachten
Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt
zorg voor een gedegen inbedding en
uitvoering van een klokkenluidersregeling en een klachtenprocedure. Deze
regelingen zijn opgenomen in het transparantieverslag en gepubliceerd op onze
website. Jaarlijks wordt verantwoording
afgelegd over de werking van de
klokkenluidersregeling en de klachtenprocedure via het transparantieverslag
(zie pagina 70).
2. Principe van toezicht
Baker Tilly Berk heeft een Commissie
Publiek Belang geïnstalleerd die toeziet op de wijze waarop Baker Tilly
Berk het publieke belang van de accountantsverklaringen waarborgt. De
Commissie bestaat uit onafhankelijke
en niet-onafhankelijke leden. Naast de
twee onafhankelijke leden maakt ook
de voorzitter van de Raad van Commissarissen deel uit van de Commissie.
Hiermee is de verbinding gelegd tussen
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de Commissie Publiek Belang en het
algemene toezicht door de Raad van
Commissarissen.
2.1 Toezichthoudend orgaan
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste orgaan. Zij
benoemt en ontslaat de bestuurders en
commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders toezicht op het bestuur van
Baker Tilly Berk.
2.2 Publiek belang
De Commissie Publiek Belang functioneert naast de Raad van Commissarissen van Baker Tilly Berk. De commissie
bestaat uit leden die speciﬁek toezien
op de waarborging van het publieke
belang van de accountantsverklaring.
De leden worden vanuit hun toezichthoudende rol betrokken bij de beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming,
het kwaliteitsbeheersingssysteem, het
risicomanagement, de procedure voor
het afhandelen van meldingen, interne
en externe kwaliteitstoetsingen, externe
rapportages, het beloningsbeleid, de
dialoog met belanghebbenden en
(potentiële) reputatierisico’s
(zie pagina 42).

2.3 Taken en bevoegdheden
De wijze van benoeming en de speciﬁeke taken en bevoegdheden van de
Commissie Publiek Belang zijn vastgelegd in een charter. Hierin zijn onder
meer het recht op informatie en de behandeling van meningsverschillen met
het bestuur en/of de Raad van Commissarissen geformuleerd. Indien één of
meerdere onafhankelijke leden van de
Commissie Publiek Belang als gevolg
van een onoplosbaar meningsverschil
met het bestuur of het toezichthoudend
orgaan besluit(en) op te stappen, dan
wordt dit besluit door ons gepubliceerd.
Het charter is te vinden op onze website, www.bakertillyberk.nl/charter.
2.4 Beoordelen en belonen
De Commissie Publiek Belang ziet toe
op de inhoud en navolging van het
beloningsbeleid voor de externe accountants, partners en bestuur van Baker
Tilly Berk.
2.5 Verslag van bevindingen
De Commissie Publiek Belang brengt
jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de
Raad van Commissarissen. Zij legt verantwoording af over de wijze waarop
zij haar toezichthoudende rol heeft
ingevuld en doet verslag van haar
bevindingen over de stand van zaken
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met betrekking tot de waarborging van
het publieke belang binnen Baker Tilly
Berk.
3. Principe van communicatie en
verantwoording
Het bestuur van Baker Tilly Berk zorgt
voor een adequate, kwalitatieve en
tijdige informatievoorziening aan de
Commissie Publiek Belang, zodat zij
hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. Het bestuur draagt zorg voor
een open en actieve communicatie en
bevordert consultaties en uitwisseling
van kennis, informatie en opinies. Het
bestuur legt transparant verantwoording
af aan interne en externe stakeholders
om een optimale oordeelsvorming
mogelijk te maken.
3.1 Gecontroleerde jaarrekening,
jaarverslag en verslag onafhankelijk
toezicht
Baker Tilly Berk publiceert medio 2015
naast dit transparantieverslag, een door
een externe accountant gecontroleerde
jaarrekening en een jaarverslag.

1, 2 en 3) worden toegepast en de
bijbehorende bepalingen worden nageleefd. Tevens bevat het transparantieverslag de uitkomsten van interne reviews en reviews door toezichthouders
inclusief de getroffen maatregelen (zie
p. 71) en vermelding van het aantal
ontvangen meldingen en klachten
(zie pagina 72).
3.3 Vermelding van bevindingen
Met ingang van het verslagjaar 2014
zijn de belangrijkste bevindingen van de
Commissie Publiek Belang betreffende
de waarborging van het publieke belang
binnen onze organisatie opgenomen.
3.4 Dialoog met belanghebbenden
Baker Tilly Berk gaat de dialoog aan
met zijn interne en externe stakeholders en legt hierover verantwoording af
in het transparantieverslag. Specifiek
wordt hier ook de betrokkenheid van de
Commissie Publiek Belang beschreven.

3.2 Transparantieverslag
Baker Tilly Berk beschrijft in het transparantieverslag 2015 op welke wijze
de in de Code genoemde waarden
(onderdeel 0) en principes (onderdelen
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Contact
info@bakertillyberk.nl
www.bakertillyberktransparantieverslag.nl

Baker Tilly Berk
An independent member of Baker Tilly International

