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In 2014 bestaat Baker Tilly Berk 100 jaar. Dat is ons niet
aan te zien: we zijn jong van geest en we weten wat de
ondernemer van nu bezighoudt. Daardoor kunnen we de
juiste verbindingen leggen: naar onze klanten én naar de
maatschappij. Vooruitgang begint immers met inzicht.
Dat is onze kracht.
Het accountantsberoep vindt zijn oorsprong in een behoefte van informatiegebruikers aan onafhankelijke controle. Deze onafhankelijkheid staat de laatste tijd
volop in de schijnwerpers. In het OOB-segment zijn door de verplichte kantoorroulatie en het verbod op overige dienstverlening belangrijke stappen gezet om
de onafhankelijkheid van de accountant te versterken. Ook in het niet-OOB
segment zijn de onafhankelijkheidsregels aangescherpt.
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 evenwicht vinden tussen klantbelang en publiek belang is in
dit segment de dagelijkse realiteit. Wanneer de belangen strijdig zijn, dan prevaleert het publiek belang.
Wij hebben 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. Vanuit deze grondhouding voorzien wij onze
klanten van waardevolle adviezen, optimaal gebruik makend van de bij ons
aanwezige kennis en kunde. In 2013 hebben wij een Commissie Publiek Belang
ingesteld die toeziet op de waarborging in onze organisatie van het publieke
belang van de accountantscontrole.
In de maatschappelijke discussie over kwaliteit van de accountantscontrole voert
het aspect onafhankelijkheid de boventoon. Kwaliteit is echter veel meer dan
dat en zoals uit de AFM-onderzoeken blijkt, moet er ook in de basis nog veel
verbeteren. Ook bij onze organisatie heeft de AFM begin 2012 tekortkomingen
geconstateerd. Direct na afronding van het AFM-onderzoek hebben wij daarom
een grondig verbeterprogramma in werking gezet. Uit de uitkomsten van onze
kwaliteitstoetsingen in 2013 blijkt dat onze aanpak vruchten heeft afgeworpen.
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Het publiek belang
prevaleert altijd boven
het klantbelang.

In ons transparantieverslag geven wij een beeld van de opzet en werking van
ons stelsel van kwaliteitsbeheersing. Onze conclusie is dat het stelsel in opzet
adequaat is en in 2013 naar behoren heeft gefunctioneerd. Dat laat onverlet
dat wij onverminderd doorgaan met het blijven verbeteren van de kwaliteit.

Gouda, 28 maart 2014

Bestuur Baker Tilly Berk N.V.
drs. R.F. van der Veen RA (voorzitter)
Th.A. Verkade RA
mr. R.H.M. Loves

Baker Tilly Berk N.V. is overeenkomstig het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) verplicht
eenmaal per jaar verantwoording af
te leggen over het kwaliteitsbeleid en
het stelsel van kwaliteitsbeheersing.
Conform artikel 30 van het Bta moet
het bestuur bovendien verslag doen
van de juridische en organisatorische
structuur van Baker Tilly Berk N.V.
Dit transparantieverslag is voor Baker
Tilly Berk tevens een mogelijkheid
om te laten zien hoe kwaliteit binnen
onze organisatie is georganiseerd en
verankerd.
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Baker Tilly Berk is een tot de top tien behorend accountancyen belastingadvieskantoor voor ondernemend Nederland.
Met 18 vestigingen en 750 medewerkers zijn we regionaal
dichtbij en landelijk actief. Bovendien beschikken we over
internationale denk- en doekracht omdat we onafhankelijk lid
van Baker Tilly International zijn.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste orgaan. Zij
benoemt en ontslaat de bestuurders en commissarissen. Daarnaast zijn bepaalde
besluiten aan goedkeuring van de AvA onderworpen.

Bestuur
In 2013 bestond het bestuur van Baker Tilly Berk uit Romke van der Veen (voorzitter), Ted Verkade en Frans Groeliker. Per 1 januari 2014 is Frans Groeliker
opgevolgd door Rob Loves. De bestuurders besteden circa de helft van hun tijd
aan bestuursactiviteiten en de andere helft aan klantenportefeuilles, respectievelijk vaktechniek en het internationale netwerk. Zo blijven zij betrokken bij de
praktijk.
Het bestuur bevordert een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur en 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; kwaliteitsbeheersing is een vast agendapunt
tijdens elke bestuursvergadering. Geconstateerde tekortkomingen en de verbeteracties worden dan besproken en als dat nodig is neemt het bestuur corrigerende
maatregelen en/of legt sancties op.
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 staat onder
toezicht van en wordt beoordeeld door de Raad van Commissarissen. Het bestuur wordt steeds benoemd voor een periode van drie jaar.
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Organisatiestructuur Baker Tilly Berk N.V.

Vergadering van Aandeelhouders

Commissie
Publiek Belang

Raad van
Commissarissen

Bestuur

Ondernemingsraad

ondersteunend

Compliance afdeling
(Compliance officer en toetsers)

Centrale diensten

Vestigingen
(dienstverlening aan klanten)

Bureaus Vaktechniek
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Het bestuur: v.l.n.r. Rob Loves, Romke van der Veen, Ted Verkade

Raad van Commissarissen

Partners

In 2013 bestond de Raad van Commissarissen (RvC) uit Arno van der
Heijden (voorzitter), Bart Bos en Marcel Klootwijk, allen partner bij Baker
Tilly Berk. Per 1 januari 2014 heeft
Ronald Hoeksel de plaats van Marcel
Klootwijk ingenomen. De RvC houdt
namens de aandeelhouders toezicht
op het bestuur van Baker Tilly Berk.

De aandelen Baker Tilly Berk N.V. zijn
in handen van 42 partners. Zij zijn
door middel van een aansluitovereenkomst aan Baker Tilly Berk verbonden.
De 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 beoordeling
van partners vindt jaarlijks, gelijktijdig
met de kantoorevaluatie plaats.

Commissie Publiek Belang
Op 24 juni 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 Commissie bestaat uit twee
onafhankelijke leden, de heer Coert
Beerman en de heer prof. dr. mr.
Peter van der Zanden RA. Naast de
twee onafhankelijke leden maakt ook
de voorzitter van de RvC, Arno van der
Heijden (tevens voorzitter CPB), deel
uit van de Commissie. Hiermee is de
verbinding gelegd tussen de CPB en
het algemene toezicht door de RvC.
De CPB functioneert naast de RvC van
Baker Tilly Berk, die vanuit een breder
perspectief toezicht houdt op het beleid van de organisatie.
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, interne- en externe kwaliteitstoetsingen, externe rapportages,
de dialoog met belanghebbenden en
(potentiële) reputatierisico’s.

Bureaus Vaktechniek
Baker Tilly Berk heeft drie Bureaus
Vaktechniek: voor accountants, belasting- en bedrijfsjuridisch adviseurs.
Elk Bureau Vaktechniek staat onder
leiding van een hoogleraar. Bij de
Bureaus Vaktechniek waren in 2013
in totaal elf personen werkzaam.

Compliance afdeling
Zes gespecialiseerde (parttime) kwaliteitstoetsers, een compliance officer en
een compliance medewerker vormen
samen de compliance afdeling bij
Baker Tilly Berk. 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.

De compliance afdeling heeft geen
bemoeienis met de uitvoering van
opdrachten.

Centrale diensten
In Gouda zijn de centrale diensten en
het bestuurscentrum van Baker Tilly
Berk gevestigd. De centrale diensten
ondersteunen de vestigingen op het
gebied van Personeel & Organisatie,
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 te Gouda.

Vestigingen
Baker Tilly Berk heeft per 1 januari 2014
18 vestigingen (inclusief de centrale
diensten). Alle vestigingen staan onder
leiding van één of meer partners, die
eerste verantwoordelijke zijn voor het
adequaat functioneren van het stelsel
van kwaliteitsbeheersing op hun vestiging en voor de kwaliteit van de onder
hun verantwoordelijkheid uitgevoerde
opdrachten.
Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van het
stelsel van kwaliteitsbeheersing door
henzelf en de collega’s aan wie zij
leiding geven.
Voor een overzicht van de vestigingen
van Baker Tilly Berk verwijzen wij naar
onze website, www.bakertillyberk.nl/
contact.
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Internationaal netwerk
Baker Tilly Berk is een onafhankelijk lid van het internationale samenwerkingsverband Baker Tilly International Ltd., een netwerk van gelijkgestemde
organisaties, vertegenwoordigd in 137 landen. De member firms van Baker Tilly
International hebben over het boekjaar eindigend op 30 juni 2013 een gezamenlijke jaaromzet van US$ 3,4 miljard gerapporteerd, een stijging van drie procent
ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee verstevigt het netwerk zijn positie in
de top 8 van accountantskantoren wereldwijd.
Elk lid van Baker Tilly International is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit. Zowel Baker Tilly International Ltd. als zijn leden dragen geen
enkele aansprakelijkheid voor elkaars diensten of activiteiten. Baker Tilly International Ltd. verricht zelf geen diensten voor klanten, maar is een member service
organisation.
De board of directors van Baker Tilly International bestaat uit zeventien leden,
die allen partner zijn in één van de lid-firma’s en worden benoemd voor een
periode van drie jaar. Namens Baker Tilly Berk heeft Ted Verkade zitting in deze
board. 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.
In het schema hiernaast zijn de onderdelen van het nationaal en internationaal
netwerk weergegeven naar de situatie per 1 januari 2014.

Kwaliteit vormt het fundament
van het netwerk.
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Onderdelen van het netwerk binnen en buiten Nederland

Member firm

Member firm
Baker Tilly
International ltd.

Member firm

etc.

INTERNATIONAAL*
NATIONAAL

Baker Tilly
Berk N.V.

50%

Cevance Groep B.V.

Baker Tilly
Berk Velsen N.V.

100%

Administratie- en Adviescentrum ACN Utrecht B.V.

100%

Baker Tilly Berk
Corporate Finance B.V.

100%

Accinterra B.V.*

100%

Baker Tilly Berk VAT
Representative B.V.

100%

Kantoor Roskam
(maatschap, AA-praktijk)

netwerkpartner
eigendomsverhouding
onafhankelijk lidmaatschap

* Accinterra per 1/1/2014 ontbonden
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Baker Tilly International

Omzet

3,4 miljard

161

member firms

137

landen

27.000

medewerkers

US$
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Quality Assurance Review Programme
Kwaliteit vormt het fundament van het netwerk. 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.

14

Baker Tilly Berk
Transparantieverslag 2013

Kwaliteit is één van de vijf merkwaarden van Baker Tilly Berk.
Het vormt, samen met de merkwaarde ondernemend, het
fundament waarop onze organisatie gebouwd is. We doen er
alles aan om onze medewerkers in staat te stellen kwalitatief hoogstaande wettelijke controleopdrachten uit te voeren.
Medewerkers van Baker Tilly Berk gaan daardoor altijd goed
voorbereid, diepgaand en breed geïnformeerd te werk.
In ons kwaliteitshandboek zijn de 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
wet- en regelgeving voor de verschillende disciplines binnen de organisatie. Het
kwaliteitshandboek wordt beheerd door de Bureaus Vaktechniek, is in elektronische vorm voor alle medewerkers beschikbaar en wordt frequent geactualiseerd.
Wijzigingen in het kwaliteitshandboek worden actief onder de aandacht van de
medewerkers gebracht via ons intranet, BTBinnen. Ons stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit een aantal bouwstenen:

3.
Controleaanpak

1. Bureau
Vaktechniek
Accountants

2. Verplichte
vaktechnische
consultatie

4. Procedure
klantacceptatie

5. Tekeningsbevoegdheid en
accreditatie

6. Kwaliteitsbewaking

7. Escalatieprocedure

8. Kwaliteitsverbetering

9. Evaluatie
stelsel van
kwaliteitsbeheersing
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Bouwsteen 1: Bureau Vaktechniek Accountants
De collega’s van Bureau Vaktechniek Accountants (BVTA) ondersteunen onze
medewerkers in de accountantspraktijk. Zij geven vaktechnische ondersteuning
door middel van consultaties en informeren de organisatie over actuele wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook verzorgt BVTA opleidingen en de stagebureaus AA
en RA. BVTA is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van
applicaties voor de controle- en samenstelpraktijk. Bij de invulling van haar taken
laat BVTA zich mede leiden door de uitkomsten van interne kwaliteitsreviews en
specifieke themagerichte onderzoeken.

Bouwsteen 2: Verplichte vaktechnische consultatie
Wanneer er een verschil van mening bestaat binnen het controleteam, is de
externe accountant verplicht BVTA te raadplegen. Vaktechnische consultatie
vindt zo veel mogelijk plaats via de daartoe bestemde database. Door alle vragen
en antwoorden vast te leggen, ontstaat consistentie in de consultaties. Voor het
derde jaar op rij is het aantal gestelde vragen sterk gestegen. In 2013 zijn in de
database 580 vaktechnische consultaties vastgelegd, tegenover 478 in 2012.
Naast de verplichte consultaties is in toenemende mate sprake van vrijwillige
consultaties. Dit komt door een toegenomen bewustzijn bij medewerkers betreffende situaties waarin overleg met BVTA gewenst is.
In de volgende situaties is deze vaktechnische consultatie verplicht:
1.	Wanneer 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.
De 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.
2.	Wanneer bij het afgeven van de controleverklaring, beoordelingsverklaring
of samenstellingsverklaring bij de jaarrekening sprake is van onzekerheid
betreffende de continuïteit van de klant.
3. Bij een controleverklaring:
•	Wanneer 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
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Voor het derde jaar
op rij is het aantal aan
Bureau Vaktechniek
Accountants gestelde
vragen sterk
gestegen.
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wordt opgenomen.
•	Indien in de controleverklaring essentiële informatie moet worden opgenomen die door de onderneming niet in de toelichting bij de jaarrekening is
opgenomen.
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.

580

Vaktechnische consultaties in 2013

tegenover

478 in

2012

Bouwsteen 3: Controleaanpak
Baker Tilly Berk heeft 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 elektronisch controledossier is schaalbaar naar
gelang de grootte van de opdracht en ondersteunt volledig alle controles waar
Baker Tilly Berk als groepsaccountant fungeert. Met behulp van BEAT kan de
controleaanpak ook worden toegesneden op specifieke sectoren, zoals woning-
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corporaties, gemeenten, pensioenfondsen en bouw- en vastgoedbedrijven.
Het systeem dwingt af dat de in de
controleaanpak voorgeschreven stappen worden uitgevoerd. Tevens waarborgt het een consequente opvolging
van de onderkende risico’s en gesignaleerde aandachtsgebieden. Daardoor
wordt een uniforme controleaanpak
gewaarborgd, die voldoet aan de weten regelgeving.
Het elektronisch controledossier wordt
door Bureau Vaktechniek Accountants
zelf onderhouden, uitgebreid en aangepast bij wijzigingen in de geldende
wet- en regelgeving en de controlestandaarden.

Bouwsteen 4: Procedure
klantacceptatie
Baker Tilly Berk heeft criteria vastgesteld binnen de procedure klantacceptatie. Het risicoprofiel van de klant
en de opdracht moeten binnen deze
criteria passen, dan pas accepteren
wij een wettelijke controleopdracht. Bij
wettelijke controleklanten is acceptatie
voorbehouden aan het bestuur.

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 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 in het kwaliteitshandboek
vastgelegd aantal criteria.

Bouwsteen 6:
Kwaliteitsbewaking
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
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externe accountant één of meerdere controledossiers getoetst. De te toetsen
opdrachten worden bepaald aan de hand van risicogeoriënteerde toetsingscriteria
voor wettelijke en niet-wettelijke controleopdrachten en andere opdrachttypen.
Aan de hand van deze risicogeoriënteerde toetsingscriteria wordt bepaald welke
opdrachten 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.
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 de resultaten van de toetsingen ieder kwartaal, 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. De uitkomsten worden 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. Hij rapporteert zijn bevindingen en doet aanbevelingen
ter verbetering aan het bestuur. De compliance officer bezoekt hiervoor (onder
meer) iedere Baker Tilly Berk-vestiging minimaal eenmaal per jaar.
Het oordeel “goed” betekent dat het dossier geen noemenswaardige tekortkomingen vertoont. Het oordeel “onvoldoende” houdt in dat het dossier één of
meer ernstige tekortkomingen vertoont, bijvoorbeeld doordat ten aanzien van een
door de toetser geselecteerde belangrijke jaarrekeningpost, transactiestroom of
controleonderwerp geen voldoende en geschikte controle-informatie aanwezig is
om het controlerisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het oordeel onvoldoende wordt ook gegeven wanneer een dossier een zeer groot aantal
niet-ernstige tekortkomingen vertoont. Het oordeel “voldoende” betekent dat het
dossier één of meer tekortkomingen vertoont die echter gezamenlijk niet zodanig
zijn dat het dossier als onvoldoende moet worden aangemerkt.
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Aantal uitgevoerde Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordelingen (OKB) en reviews
		

2013

2012

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) (voor afgifte verklaring)		
• Controleopdrachten jaarrekening
• Overige opdrachten

79

78

-

-

Dossierreviews (na afgifte verklaring)		
• Wettelijke controleopdrachten
• Overige opdrachten
Totaal OKB’s en reviews

41

14

3

53

123

145

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 123 OKB’s en reviews in 2013 betreffen 98 een wettelijke controleopdracht. De uitkomsten van deze dossiertoetsingen kunnen als volgt worden samengevat:

Voldoende
Goed
Onvoldoende

2013

		

aantal

%

Goed

30

31

Voldoende

56

57

Onvoldoende

12

12

Totaal

98

100
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De genomen maatregelen hebben tot een
significante kwaliteitsverbetering geleid.
In 2013 werden in 12% van de onderzochte wettelijke controledossiers
één of meer ernstige tekortkomingen
geconstateerd. In de beoordelingen
door onze toetsers in 2013 zien we
ook een verschuiving van minder
goed naar meer voldoende scores. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door
strengere toetsingen, onder meer naar
aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek ter plaatse bij Baker Tilly
Berk door de AFM in het voorjaar van
2012.
Van de onderzochte dossiers hadden er 22 betrekking op het boekjaar
2011, hiervan werden zes dossiers (27%) met een onvoldoende
beoordeeld. 74 dossiers betroffen
het boekjaar 2012, hiervan werden
eveneens zes dossiers (8%) met een
onvoldoende beoordeeld. Op grond
daarvan concluderen wij dat de genomen maatregelen tot een significante
kwaliteitsverbetering hebben geleid.
Alle dossiers die de beoordeling onvoldoende hebben gekregen, zijn aan
het bestuur voorgelegd in het kader
van het sanctiereglement. In voorkomende gevallen is het dossier alsnog
in overeenstemming gebracht met de
geldende eisen.

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
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 Bureau
Vaktechniek Accountants of een onafhankelijke deskundige, een bindende
uitspraak gedaan. In 2013 zijn er drie
nieuwe escalatieprocedures gestart. In
één geval is de escalatie niet doorgezet
en heeft de verantwoordelijke accountant zich teruggetrokken uit de escalatie. In twee gevallen (beide betroffen
een OKB) is een uitspraak gedaan. Na
beperkte dossieraanpassingen kon in
deze gevallen de verklaring worden
afgegeven.

Bouwsteen 8:
Kwaliteitsverbetering
In 2013 is het verbeterprogramma
afgerond dat in 2012 mede naar
aanleiding van de uitkomsten van de
AFM-review in gang werd gezet. De
definitieve rapportage van de AFM die
wij in maart 2013 hebben ontvangen
is gedeeld met alle externe accountants en bij die gelegenheid heeft het
bestuur de aandacht gevestigd op de
belangrijkste geconstateerde tekortkomingen bij de interne reviews die in
het boekjaar 2012 zijn uitgevoerd:
•	Geen goede onderbouwing van het
aantal gegevensgerichte deelwaarnemingen;
•	Onvoldoende diepgang bij het
inschatten van frauderisico’s en de
vertaling daarvan in het controleplan;
•	Onvoldoende diepgang in de cijferanalyse;
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•	Onvoldoende werkzaamheden met
betrekking tot afloop debiteuren;
•	Controle van schattingen die niet
aan de eisen voldoet.
Deze thema’s en de te ondernemen
verbeteracties zijn besproken in een
bijeenkomst met alle accountants in
de controlepraktijk. Daarnaast hebben we een nieuwe normstelling voor
de dossierreviews gepresenteerd die
zoveel als mogelijk aansluit bij de
normen die de AFM hanteert.

Uitkomsten en verbeteracties
naar aanleiding van dossierreviews 2013
De tekortkomingen die in 2012 als
onvoldoende in de beoordeelde dossiers zijn geconstateerd, hadden in het
bijzonder betrekking op de volgende
onderwerpen:
•	Onvoldoende onderbouwing van
de reële waarde schatting bij bijzondere waardevermindering;
•	Onvoldoende diepgang van de
controle van schattingen en het
onderkennen van schattingsonzekerheid;
•	Onvoldoende gegevensgerichte
(detail-)werkzaamheden;
•	Het niet onderkennen van de gevolgen van ontoereikende IT-general controls voor de bruikbaarheid
van output uit het systeem;
•	Ontoereikende toetsing van de
werking van interne controlemaatregelen;
•	Het niet zichtbaar beoordelen van
alle controle-informatie in onderlinge samenhang;
•	Documentatiegebreken;
•	Slordigheden in dossiers en jaarrekeningen.

De bevindingen zijn in januari 2014
in geanonimiseerde vorm besproken
in een bijeenkomst met alle accountants werkzaam in de controlepraktijk.
Tevens hebben wij in de loop van het
jaar tijdens diverse vaktechnische
bijeenkomsten en trainingen aandacht
besteed aan de betreffende controlestandaarden.

Thema-onderzoeken
In 2013 zijn een aantal thema-onderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn door
BVTA een aantal dossiers op enkele
specifieke aspecten beoordeeld. Het
betrof de volgende thema’s:
•	Risico’s bij combinaties van
dienstverlening;
•	Inschakeling van deskundigen;
•	Controle van schattingen;
•	Kwaliteit en tijdigheid groepsinstructies;
•	Verwerking onderhanden projecten
in de jaarrekening.
Thema-onderzoeken worden als een
effectief middel gezien om inzicht
te krijgen in de vraag of bepaalde
tekortkomingen in dossiers incidenteel
of structureel van aard zijn, waardoor
gerichte verbetermaatregelen kunnen
worden genomen.
De bevindingen van de thema-onderzoeken en de verbeterpunten zijn in de
zomer van 2013 aan alle accountants
gepresenteerd tijdens een trainingsprogramma.

Bouwsteen 9: Evaluatie
stelsel van kwaliteitsbeheersing
Gedurende het jaar wordt ons stelsel
van kwaliteitsbeheersing 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.
Bij de evaluaties besteden wij ook
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 28 februari 2014 heeft de compliance officer zijn evaluatie van het
stelsel over 2013 aan het bestuur van
Baker Tilly Berk N.V. aangeboden.
Deels 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.

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. Een aantal partners
zijn benoemd voor bepaalde tijd. Met
ingang van 2013 wordt ook de onder
verantwoordelijkheid van de individuele partners geleverde kwaliteit
beoordeeld door het bestuur.
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De kantoorevaluaties vinden plaats
op basis van een dertigtal prestatiecriteria, verdeeld over de categorieën
kwaliteit, financiën, klanten, medewerkers, procesbeheersing en overig. 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 2013 zijn aan het
bestuur elf zaken voorgelegd, terwijl
er nog zes zaken uit 2012 in behandeling waren. In 2013 is er in twaalf
zaken een uitspraak gedaan door het
bestuur. Twee zaken hebben, door
overschrijding van de behandeltermijn,
niet meer geleid tot een uitspraak en
één zaak is per 31 december 2013
nog in behandeling. Van de veertien
afgehandelde zaken in het kader van
het sanctiereglement, is er driemaal
een schriftelijke berisping gegeven en
is er eenmaal een schriftelijke waarschuwing verstrekt. In de tien overige
gevallen heeft een ‘norm overdragend
gesprek’ met het bestuur plaatsgevonden. Aanvullend is bij twee accountants de tekeningsbevoegdheid beperkt
en is er bij één persoon extra organisatorische kwaliteitsmaatregelen genomen in de vorm van een verzwaarde
teambezetting.

Meldingen en incidenten
In 2013 zijn twee wettelijke controleopdrachten tussentijds beëindigd.
Hiervan is melding gedaan bij de AFM.

In het verslagjaar hebben zich geen
incidenten voorgedaan. Wel is er
tweemaal een tuchtrechtklacht tegen
een externe accountant van Baker
Tilly Berk ingediend. Deze klachten
zijn gemeld bij de AFM. Betreffende
één klacht is op 21 februari 2014
uitspraak gedaan door de Accountantskamer, waarbij de klacht op alle
onderdelen ongegrond is verklaard. De
andere zaak is nog in behandeling.
In 2013 zijn er tegen Baker Tilly Berk
N.V. geen tuchtzaken aangespannen, claims of klachten ingediend die
verband houden met de uitvoering van
wettelijke controleopdrachten.
De incidenten die in het boekjaar
2012 hebben geleid tot een melding
bij de AFM, zijn zonder negatieve
gevolgen voor onze organisatie of de
financiële markten afgewikkeld.

Klokkenluidersregeling
Voor het goed functioneren van het
stelsel van kwaliteitsbeheersing is het
noodzakelijk dat iedereen die in onze
organisatie werkzaam is de mogelijkheid heeft om, zonder vrees voor
repercussies, vermoedens van situaties waarin niet wordt voldaan aan
het kwaliteitsbeheersingssysteem of
andere misstanden, te melden.
In het kader van de meldprocedure is
de ‘Regeling inzake het omgaan met
een vermoeden van een misstand’
opgesteld, kortweg ook wel aangeduid
als de ‘klokkenluidersregeling’. Deze
regeling bevat afspraken over de wijze
waarop medewerkers van Baker Tilly
Berk een serieuze aanwijzing van een
misstand intern aan de orde kunnen
stellen. In de praktijk blijkt echter dat

misstanden of situaties die de medewerker signaleert via reguliere kanalen
in de lijnorganisatie gemeld worden.
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt
van de in de organisatie aanwezige
door het bestuur benoemde vertrouwenspersonen: het hoofd Personeel
& Organisatie en het hoofd Juridische
en Algemene Zaken, die de betrokken
medewerker vervolgens begeleiden in
het kiezen van de wijze waarop kwesties onder de aandacht van de verantwoordelijke partner of het bestuur
gebracht kunnen worden.
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.
De klokkenluidersregeling is
gepubliceerd op onze website.
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Baker Tilly Berk N.V. valt onder het toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en het College Kwaliteitsonderzoek
(CKO) van de NBA. In 2013 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd bij ons. Wel hebben wij in 2013 twee keer overleg gehad
met de AFM, onder andere over de voortgang van de genomen
acties na het onderzoek door de AFM in 2012.
In de periode maart tot en met mei 2012 heeft de AFM een aantal wettelijke
controledossiers en het stelsel van kwaliteitsbeheersing onderzocht. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan hebben wij, direct na afronding van het AFM
onderzoek, uitgebreid gekeken naar de oorzaken van de tekortkomingen en een
verbeterplan in gang gezet.
In mei 2012 zijn wij gestart met de uitvoering van het verbeterplan. Eind 2012
was de implementatie grotendeels afgerond. In juli 2013 heeft Baker Tilly Berk
de voortgang van het verbeterplan besproken met de AFM.
In oktober 2013 hebben wij nogmaals overleg gehad met de AFM. Ditmaal is
specifieke casuïstiek uit onze interne kwaliteitstoets besproken. Het doel van dit
gesprek was het verkrijgen van meer duidelijkheid over de te hanteren normstelling. Het overleg heeft geleid tot meer helderheid op een aantal gebieden waar
interpretatieverschillen mogelijk zijn.
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De externe accountant is verplicht om bij opdrachtacceptatie of opdrachtcontinuering de mogelijke bedreigingen van de
fundamentele beginselen en onafhankelijkheid 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.
Een belangrijke waarborg, welke onder meer wordt toegepast bij een bedreiging
van de onafhankelijkheid als gevolg van een langdurige relatie of samenloop met
overige dienstverlening, betreft het uitvoeren van een diepgaande opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, door een onafhankelijke kwaliteitstoetser, voorafgaand aan de afgifte van de verklaring.

Jaarlijkse onafhankelijkheidsverklaring
Baker Tilly Berk N.V. streeft naar het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie. Iedere medewerker van Baker Tilly Berk legt
daarom jaarlijks een schriftelijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring af
die door de compliance officer wordt beoordeeld. De verklaring is gebaseerd op
de onafhankelijkheidseisen die in de geldende regelgeving worden gesteld.

We streven naar het
waarborgen van
de integriteit en
betrouwbaarheid van
de organisatie.
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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.
In 2013 heeft het bestuur van Baker Tilly Berk 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.
Hiernaast zijn de belangrijkste risico’s vermeld en de genomen maatregelen om
deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te mitigeren.

In het eerste kwartaal van 2014 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van
de effectiviteit van het risicomanagement. Naar aanleiding hiervan worden in
2014 de volgende verbeterpunten geadresseerd:
•	Implementatie van een ERP-pakket, waarbij de stabiliteit van de geautomatiseerde processen wordt verbeterd. Veranderingen in wet- en regelgeving
kunnen daardoor eenvoudiger worden doorgevoerd;
•	Transformatie van de afdeling Finance naar een actievere rol op het gebied
van controlling en analyse;
•	Professionalisering van het functioneel applicatiebeheer door de centralisatie
van het applicatiebeheer in één afdeling;
•	Verbetering van de procedures met betrekking tot opdrachtaanvaarding. Een
van de belangrijkste aandachtspunten hierbij is een juiste afbakening van
dienstverlening door de verschillende disciplines. Hierdoor wordt het aanbieden van diensten buiten het competentiegebied onmogelijk;
•	Aanscherping van het informatiebeveiligingsbeleid. Op basis van de Code
voor Informatiebeveiliging (NEN ISO27001/2) wordt een raamwerk van
informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen, waarbij een externe toetsing zal
plaatsvinden.
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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. We 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 is
een commissie publiek belang ingesteld die specifiek toezicht houdt op
de waarborging van het publiek belang.

Reputatieschade door reputatie
van klanten

Grondige risicobeoordeling bij acceptatie van klanten en continuering van
opdrachten. klant- en opdrachtaanvaarding 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

We 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

We 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

We 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

We hebben een dynamische strategische planningscyclus waardoor de
organisatie wendbaar is en we snel op ontwikkelingen kunnen inspelen.
Voorts hebben wij een aantal innovatieprojecten die erop gericht zijn om
de efficiëntie van onze processen te verbeteren.
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Wij dragen als accountant een grote verantwoordelijkheid in
het maatschappelijk verkeer. Die publieke verantwoordelijkheid moeten we borgen in onze organisatie. Om die reden heeft
Baker Tilly Berk de Code Accountantsorganisaties geïmplementeerd. De Code Accountantsorganisaties is opgesteld door
de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants)
en heeft als doel het vertrouwen in de accountantsfunctie te
vergroten door onder andere het interne toezicht te versterken.
Een belangrijke pijler binnen de code is het installeren van een
Commissie Publiek Belang waarin ook onafhankelijke leden
plaatsnemen. Zij richten zich specifiek op het toezicht op het
kwaliteitsbeheersingssysteem en het beloningsbeleid van Baker
Tilly Berk. In bijlage 1 hebben wij aangegeven hoe wij inhoud
hebben gegeven aan de principes van de code.
Op 23 mei 2013 is het handvest, waarin de inrichting, taken en werkwijze
van de Commissie Publiek Belang (CPB) zijn opgenomen, vastgesteld door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarna is op 24 juni 2013 de
Commissie geïnstalleerd. De CPB 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 de Commissie Publiek Belang en het algemene toezicht door de
Raad van Commissarissen. De leden van de CPB zijn benoemd voor een periode
van drie jaar.
De Commissie Publiek Belang van Baker Tilly Berk bestaat per 24 juni 2013 uit:
• Arno van der Heijden RA, partner Baker Tilly Berk N.V.
•	prof.dr.mr. Peter van der Zanden RA, emeritus hoogleraar Financial
Accounting Universiteit van Tilburg
• Coert Beerman, directievoorzitter Rabobank Rotterdam

De dialoog tussen bestuur en CPB
De CPB ziet het als haar taak om er op toe te zien dat het publiek belang altijd
prevaleert boven het klantbelang of het commercieel belang van Baker Tilly Berk.
Sinds de installatie van de CPB zijn het bestuur en de CPB daarom al meerdere
keren bij elkaar gekomen.
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•	Er zijn werkafspraken en
afspraken over de informatievoorziening gemaakt. De informatievoorziening aan de CPB is volledig
gedigitaliseerd en te benaderen
via een beveiligde omgeving. Er is
afgesproken dat een aantal onderwerpen vast op de agenda staan:
claims/klachten, bevindingen van
de compliance officer, de strategie
en de externe ontwikkelingen.
•	In 2013 heeft het bestuur van
Baker Tilly Berk de belangrijkste
bedrijfsrisico’s samengebracht in
een risk management systeem.
De CPB is betrokken bij de opzet
van het systeem en is geïnformeerd over de evaluatie.
•	Het handvest is een dynamisch
document. De Commissie heeft
twee aanpassingen voorgesteld en
deze zijn doorgevoerd. Het betreft
een nadere uitwerking van het
artikel dat gaat over het melden
van een onoplosbaar meningsverschil bij de leden van het toezichthoudend orgaan alsmede het
artikel dat bij het staken van de
stemmen binnen de Commissie de
besluitvorming wordt geëscaleerd
naar de voltallige RvC. Het
aangepaste handvest is
gepubliceerd op onze website
www.bakertillyberk.nl/charter.
De CPB is tevreden over de transparantie van Baker Tilly Berk. De
informatievoorziening is zodanig dat
de Commissie haar taak goed kan
uitoefenen.

De dialoog met stakeholders
Baker Tilly Berk gaat dagelijks de
dialoog aan met zijn stakeholders via
bijvoorbeeld de social media (extern)
en via ons intranet (intern). Wij organiseren regelmatig evenementen of zijn
aanwezig op een evenement van derden, bijvoorbeeld recruitment-events
op universiteiten en hogescholen, of
als spreker op een congres, waar wij in
contact komen met klanten en overige
stakeholders. Een aantal voorbeelden:
•	We hebben in 2013 een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd
naar goed bestuur bij familiebedrijven. Het onderzoek waaraan ruim
700 directeuren hebben meegewerkt, is uitgevoerd in het kader
van de ‘16e Dag van het Familiebedrijf’ die op 11 november 2013
plaats heeft gevonden.
(www.bakertillyberk.nl/goedbestuur)
•	Baker Tilly Berk heeft in een brief
aan het NBA-bestuur de zorgen
van de organisatie, over de ontwikkelingen in het accountantsberoep,
samengevat. In de brief doet Baker
Tilly Berk een aantal aanbevelingen aan de beroepsorganisatie.
Het bestuur heeft, na overleg met
de Commissie Publiek Belang,
besloten om mee te werken aan
de wens van de NBA om de briefwisseling publiek te maken om
zodoende een brede discussie op
gang te brengen over de genoemde
punten. De NBA heeft over deze
briefwisseling een nieuwsbericht
uitgedaan. Het bericht is te vinden
op www.accountant.nl. (http://
www.accountant.nl/Accountant/
Nieuws/Baker+Tilly+Berk+7+
zorgpunten+over+beroep.aspx).
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Commissie Publiek Belang: v.l.n.r.:
Coert Beerman, Peter van der Zanden,
Arno van der Heijden

•	De CPB heeft aangegeven dat de open cultuur bij Baker Tilly Berk verankerd
dient te zijn in ons dagelijks handelen. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat wij in 2013 uitgevoerd hebben (de cultuurmeter, zie pagina 39)
was hier ook op gericht.
•	Onze merkwaarden sturen ons bij onze dagelijkse werkzaamheden voor onze
klanten en elkaar. Met onze merkwaarden kunnen we scherper kiezen in wie
we zijn, in wat we wel en ook juist niet zijn. Door de merkwaarden als leidraad te gebruiken bewerkstelligen wij, dat wij waar kunnen maken wat wij
beloven. In 2013 is er op iedere vestiging een merksessie georganiseerd door
de kantoorleiding in samenwerking met het bestuurscentrum. Hierin stonden
de open dialoog en het formuleren van verbeteracties ten aanzien van de
merkwaarden centraal.
•	De CPB heeft aangegeven in 2014 de dialoog met de partners van
Baker Tilly Berk te zoeken in een gestructureerde vorm om ook op die wijze
toezicht te kunnen houden op het publieke belang bij de uitvoering van de
werkzaamheden.
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Baker Tilly Berk heeft 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, is een gedragscode opgesteld. 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 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 we
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:
• Ondernemend
• Kwaliteit
• Direct
• Verbindend
• Scherpzinnig
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De gedragscode van Baker Tilly Berk
naar klanten

naar elkaar

naar de
maatschappij

Scherpzinnig

Professionaliteit
Integriteit
Objectiviteit
Vakbekwaamheid en
zorgvuldigheid
Vertrouwelijkheid

Verbindend

Direct

Kwaliteit

Ondernemend

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

	Ondernemend

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 waarbij het publiek
belang geborgd is en waar we met z’n
allen trots op kunnen zijn.

Kwaliteit

Ondernemend >
Naar onze klanten

Kwaliteit >
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.

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

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.

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.

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.

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.
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Direct
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.

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.

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.

Verbindend

	Scherpzinnig

Verbindend >
Naar onze klanten

Scherpzinnig >
Naar onze klanten

We zijn meer dan enkel betrokken.
We zijn verbindend naar elkaar, naar
onze klanten en naar de maatschappij.
Voor klanten halen we 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.

Vanuit een helicopterview geven we
onze klanten pragmatische adviezen
en dagen we uit. We kijken verder
dan het meest voor de hand liggende.
We leveren vandaag en morgen de
kwaliteit die klanten op koers brengt
en houdt.

Verbindend > Naar elkaar
Wij spreken liever met elkaar dan over
elkaar, zeker als we kritiek hebben op
een ander. Het tonen van kwetsbaarheid en het uiten van twijfels zien wij
niet als zwakte, maar als kracht. We
stellen misstanden aan de orde, zonder vrees voor de gevolgen te hoeven
hebben. We werken in teamverband
en voelen ons verantwoordelijk voor
alle teamleden. We 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 we ons niet
verleiden om onze objectiviteit en integriteit te degraderen ten gunste van
het resultaat van de ondernemer.

Scherpzinnig > Naar elkaar
Wij dagen elkaar uit om het maximale
uit onze talenten en kennis te halen.
We gaan met elkaar in discussie en
houden elkaar scherp ten gunste van
onze professionaliteit, integriteit en
objectiviteit. Wij passen het vierogenprincipe 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.
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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 is een afgeleide
van het strategische plan van Baker Tilly Berk. Hoewel er
geen sprake is van grote wijzigingen in de koers, wordt het
accent hier en daar verlegd.

In 2013 is het merk Baker Tilly Berk vastgelegd in een ‘merkhuis’. De merkwaarden vormen het kader voor alles wat we doen binnen Baker Tilly Berk. Het stuurt
het WAT (activiteiten, processen en middelen) en het HOE (gedrag) in één en
dezelfde richting. Dit houdt concreet in dat we van alle Baker Tilly Berk medewerkers verwachten dat zij ‘merkwaardig’ handelen. Door merkwaardig te handelen
zijn wij in staat om nog meer waarde toe te voegen aan onze dienstverlening.

Aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel
Hoewel er gesproken wordt over ‘the war for talent’ die in de toekomst uitbreekt,
willen wij geen concessies doen aan de kwaliteit van onze (nieuwe) medewerkers. De selectie aan de poort is daarom streng; wij verwachten immers van
alle medewerkers van Baker Tilly Berk dat zij in staat zijn om ‘merkwaardig’ te
handelen.
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 managersniveau vindt daarnaast ook een gesprek plaats met
leden van de benoemingsadviescommissie. Een diplomacheck en een verklaring
betreffende gedrag (VOG) maken deel uit van de indiensttredingsprocedure.
Iedere nieuwe medewerker krijgt een mentor toegewezen. Een mentor begeleidt
een nieuwe medewerker in de meest ruime zin. De mentor volgt de voortgang
van de betrokken medewerker, stuurt in noodzakelijke gevallen bij en fungeert
als vraagbaak en klankbord teneinde optimaal functioneren te kunnen bereiken.
Twee maal per jaar organiseren wij een uitgebreid introductieprogramma voor
nieuwe medewerkers. 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.
Hierdoor ontstaat eenheid in het gebruik van applicaties en wordt onze cultuur
versterkt.
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Vergroten toegevoegde
waarde van onze dienstverlening
We zijn er bij Baker Tilly Berk van
overtuigd dat vooruitgang begint met
inzicht. We investeren daarom veel in
de opleiding en ontwikkeling van onze
professionals, waarbij ook de gedragsaspecten voor een goed functioneren
als accountant aandacht krijgen.
Jaarlijks wordt het opleidingsprogramma vastgesteld, waarin trainingen op
zowel vaktechnisch gebied als persoonlijke ontwikkeling zijn opgenomen.
Ieder voorjaar wordt het opleidingsaanbod geactualiseerd. Bestaande cursussen worden verbeterd op basis van
feedback van de cursusdeelnemers.
Het bestaande cursusaanbod wordt
zo nodig uitgebreid. In het jaarlijkse
loopbaangesprek wordt de opleidingsbehoefte van de medewerker concreet
ingevuld. In een curriculum is per functieniveau aangegeven welke gedragsgerichte trainingen gevolgd moeten worden. Per training is aangegeven welke
competenties centraal staan, 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. Actuele ontwikkelingen in de
accountancy staan centraal in deze
meerdaagse training.

Talent Development
programma
Het Talent Development programma
waarborgt dat medewerkers zich
blijven ontwikkelen en draagt bij aan

het behouden van goed personeel. Het
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.

Management Development
programma
Om de managementvaardigheden
van onze professionals goed te ontwikkelen, bieden wij verschillende
trajecten aan op managementniveau.
Voor toekomstige partners is er een
programma ‘leiders in ondernemerschap’ opgezet, in samenwerking met
een extern trainingsbureau. Doel van
het programma is het ontwikkelen
van leiderschapscompetenties. Denk
hierbij ook aan het uitdragen van onze
normen en waarden, het behouden
van onze cultuur 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 we ook een internationaal Leadership Development
Programme aan. Dit programma is
ontwikkeld in het Baker Tilly netwerk
en betreft een aantal modules, die
afwisselend in Londen, Singapore en
Chicago worden aangeboden. In 2013
hebben twee partners deelgenomen
aan dit internationale programma.

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 bestede uren, volgens
de richtlijnen die hiervoor door de beroepsorganisaties zijn opgesteld. Voor
de registeraccountants verzorgt Bureau
Vaktechniek Accountants de upload
naar PE-registratie van de NBA. Vanaf
2014 worden ook de PE-registraties
van de accountants-administratieconsulenten geüpload naar de NBA. Baker
Tilly Berk is een door de NBA erkende
onderwijsinstelling. Wij mogen daarom
onder voorwaarden PE-punten toekennen aan de door ons georganiseerde
opleidingen.

Robuuste accountant
Door de ontwikkelingen in de accountancy, is de behoefte gegroeid aan
accountants met sterke principes en
goede sociale vaardigheden. Nyenrode Business Universiteit en Baker
Tilly Berk hebben in 2011 de handen
ineen geslagen om in die behoefte te
voorzien, door een nieuwe opleiding
tot registeraccountant te ontwikkelen.
De term Robuuste Accountant verwijst naar uitmuntende accountants
die karakter en veerkracht tonen.
Met andere woorden: ze blinken uit
als academicus, maar 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.

38

Baker Tilly Berk
Transparantieverslag 2013

Elf medewerkers van Baker Tilly Berk
volgen momenteel de opleiding tot
Robuuste Accountant.

begeleid. De vorderingen die de trainees maken in hun praktijkopleiding
worden meegenomen in de reguliere
medewerkersbeoordelingen.

Accountants met karakter
Nyenrode stimuleert studenten om
een professionele beroepshouding te
ontwikkelen, inclusief het vermogen
om de eigen rol en de belangen van
de klant kritisch te beoordelen.
Daar is durf voor nodig. Om dat te ondersteunen, besteedt de universitaire
opleiding, naast vaktechnische
onderwerpen en regelgeving, ruime
aandacht aan het omgaan met
ethische vraagstukken en het ontwikkelen van communicatieve en sociale
vaardigheden.

Theorie en praktijk komen samen
Aangezien de eigenschappen van een
robuuste accountant pas in de praktijk tot uitdrukking komen, biedt het
programma studenten de mogelijkheid
om bij Baker Tilly Berk de theorie
direct in de dagelijkse praktijk toe
te passen. De kracht van het programma zit in het naadloos op elkaar
laten aansluiten van de theoretische
opleiding, de praktijkopleiding en het
werken in een accountantspraktijk,
zodat daartussen een optimale wisselwerking ontstaat.

Stagebureaus
Om de (praktijk)opleiding van onze
accountants te faciliteren, heeft Baker
Tilly Berk een stagebureau AA en een
stagebureau RA. Per 1 januari 2014
zijn beide stagebureaus geïntegreerd.
Het stagebureau is ondergebracht bij
Bureau Vaktechniek Accountants.
Vanuit het stagebureau worden
trainees tijdens hun praktijkopleiding

Om tegemoet te komen aan de eisen
van de Raad voor de Praktijkopleidingen is vanaf 1 januari 2014 een
competentieprofiel voor de praktijkbegeleider opgesteld, waaraan alle
nieuwe praktijkbegeleiders moeten
voldoen. Het stagebureau is belast met
de benoemingsprocedure. De huidige
praktijkbegeleiders moeten uiterlijk
1 januari 2017 aan dit profiel voldoen. In het reguliere beoordelingsformulier wordt de praktijkbegeleider op
dit onderdeel beoordeeld.

Secondment programma
Sinds 2009 neemt Baker Tilly Berk
actief deel aan het secondment programma van Baker Tilly International.
Dit houdt concreet in dat onze mensen
mogen deelnemen aan het uitwisselingsprogramma van Baker Tilly International waardoor zij ervaring kunnen
opdoen buiten onze landsgrenzen. Wij
ontvangen ook collega’s van lid-firma’s
uit het buitenland voor een uitwisseling. In 2013 kwamen de secondees
uit Nieuw-Zeeland, China, Zuid-Afrika
en Oekraïne. Medewerkers van Baker
Tilly Berk reisden op hun beurt af naar
Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië.

afspraken gemaakt over te verbeteren
competenties. In het beoordelingsgesprek ligt het accent op het maken van
afspraken over te realiseren resultaten
en het oordelen over het algehele functioneren van de medewerker. Dit betekent dat zowel geoordeeld wordt over
de competenties, als over de mate
waarin de resultaten zijn behaald.
Voor medewerkers in de functieniveaus assistent tot en met junior manager worden naast de halfjaarlijkse
gesprekken, gedurende de eerste twee
dienstjaren tevens enkele opdrachtevaluaties uitgevoerd, waarbij de
medewerker op een aantal specifieke
vaktechnische- en gedragsgerichte
aspecten wordt beoordeeld.
Naar aanleiding van het formuleren
van de merkwaarden is ook ons beoordelingsformulier aangepast, waarbij
het accent is gelegd op de merkwaarden: ondernemend, kwaliteit, verbindend, direct en scherpzinnig.

Exit
Wij nemen een exitinterview af met
iedere medewerker die onze organisatie vrijwillig verlaat. 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.

Beoordeling

BTBinnen

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. In dit gesprek worden

BTBinnen, ons intranet, is het voornaamste platform voor het delen van
informatie met alle medewerkers.
Informatie om je werk goed te kunnen doen (vaktechnische informatie,
nieuwe klanten), maar ook om je
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onderdeel te voelen van de organisatie
(sociale informatie, zoals verjaardagen,
het voorstellen van medewerkers en
vestigingsnieuws).

Cultuurmeter
Periodiek vindt er een onderzoek
plaats onder onze medewerkers. In
2013 is op verzoek van het bestuur de
cultuur van de organisatie onderzocht.
Hoe ervaren partners en medewerkers
de bedrijfscultuur bij Baker Tilly Berk?
De respons op de internetenquête, de
cultuurmeter, was 69%, wat ten opzichte van vergelijkbare onderzoeken
bij andere organisaties als hoog mag
worden beschouwd. De vragen waren
ingedeeld naar de volgende categorieën: belang en naleving regels, toon
aan de top, personeel en organisatie,
samenwerking en omgangsvormen,
perceptie Vaktechniek en compliance
en tot slot incidenten. Enkele opvallende uitkomsten zijn:
•	De regelingen betreffende vertrouwenspersonen, meldingen van
incidenten en klokkenluidersregelingen zijn minder goed bekend
dan andere regelingen;
•	De leiding die het dichtst bij de

2,6%

medewerker staat - de direct
leidinggevende - wordt gezien als
een leidinggevende die het goede
voorbeeld geeft;
•	Een kritische houding naar elkaar
wordt gewaardeerd, iedereen
mag zijn eigen mening ventileren,
dilemma’s worden redelijk gemakkelijk besproken en er is een
cultuur van elkaar aanspreken op
oneerbaar gedrag;
•	De perceptie in de organisatie over
Bureau Vaktechniek en compliance is positief;
•	Incidenten zoals gebruik van
organisatiemiddelen voor privédoeleinden, pesterijen en roddelen
hebben zich zeer beperkt voorgedaan, waarmee het ook daadwerkelijk incidenten zijn.
De uitkomsten van de cultuurmeter
stemmen in het algemeen tot tevredenheid over de cultuur en toon aan de
top in onze organisatie. Wat opvalt is
dat er soms belangrijke verschillen tussen vestigingen bestaan op punten als
incidenten, omgangsvormen, toon aan
de top, personeelsbeheersing en striktheid in de naleving van regels. Hierop
wordt gericht actie ondernomen.

ziekteverzuim

Verzuimfrequentie

1,24%

In 2014 vindt een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats op basis van
de merkwaarden van Baker Tilly Berk.

Gezonde medewerkers
De gezondheid van onze medewerkers
is een groot goed. Wij voeren een
actief gezondheidsbeleid, om op een
positieve manier bij te dragen aan de
gezondheid van onze medewerkers.
Op alle vestigingen wordt periodiek
een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Alle vestigingen hebben de beschikking over een
defibrillator. Daarnaast hebben we een
contract afgesloten met een gecertificeerde arbodienst. In de kantine wordt
gezond eten gestimuleerd.
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Wij hechten als organisatie grote waarde aan helderheid en
duidelijkheid betreffende de beloning van bestuur, partners,
externe accountants, medewerkers en Commissie Publiek
Belang. Bij beloning van allen geldt dat kwaliteit een alles
overheersend uitgangspunt is. Op dat gebied willen wij geen
concessies doen.
Bestuur en partners
Partners ontvangen een vaste managementvergoeding, die kan worden verhoogd
(bonus) of verlaagd (malus) afhankelijk van de financiële performance van de
vestiging waaraan de betreffende partner is verbonden. Deze verhoging of
verlaging vloeit voort uit de beoordeling van de performance en betreft minder
dan tien procent van het totale partnerinkomen. Indien op grond van financiële
performance recht bestaat op een bonus, kan toekenning daarvan geheel of
gedeeltelijk achterwege blijven wanneer sprake is van schending van de
kwaliteitsregels.
Naast de managementvergoeding, ontvangen partners een vergoeding naar evenredigheid van hun gerechtigdheid in de aandelen van Baker Tilly Berk N.V. 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 in loondienst ontvangen een vast salaris en in sommige
gevallen een bonus, afhankelijk van specifiek overeengekomen prestatiedoelen.
Het vaste salaris wordt bepaald aan de hand van een jaarlijkse beoordeling die
wordt uitgevoerd op basis van vaste criteria en normen per functie. Bij deze
beoordeling wegen vaktechnische kwaliteiten zwaar. Voordat een bonus kan
worden toegewezen op grond van specifiek overeengekomen prestatiedoelen,
dienen eerst de voor het functieniveau vereiste vaktechnische competenties met
een voldoende te worden beoordeeld.

Medewerkers
Alle functies die zijn vastgelegd in het Talent Development programma zijn in
een transparant beloningsgebouw ondergebracht, dat voor elke medewerker
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toegankelijk is. Er geldt per discipline en per loonbaanfase een beloningsbandbreedte. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een
digitale database en kunnen door alle medewerkers worden geraadpleegd.
Periodiek wordt getoetst of de beloning marktconform is.

Commissie Publiek Belang
De leden van de Commissie Publiek Belang ontvangen jaarlijks een vaste
vergoeding voor hun diensten.
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Omzet
Omzet (x 1.000)
			2013		2012
Wettelijke controles
Baker Tilly Berk N.V.

€ 12.800

€ 12.300

Overige dienstverlening
Baker Tilly Berk N.V.

€ 64.600

€ 67.000

Geconsolideerde deelnemingen
Baker Tilly Berk N.V.

€ 3.700

€ 3.500

Geconsolideerde omzet
Baker Tilly Berk N.V.

€ 81.100

€ 82.800

Overige onderdelen van
het Nederlandse netwerk

€ 2.100		

€ 2.900

Totale omzet van het netwerk
in Nederland

€ 83.200

€ 85.700

Organisaties van Openbaar Belang
Bij onderstaande organisaties van openbaar belang zijn in 2013 wettelijke
controles verricht:
Naam 					Vestigingsplaats
Bovemij Verzekeringsgroep NV		
Nijmegen
Ovostar Union NV			
Amsterdam
Finance & Credit Ukraine BV		
Amsterdam
Vivenda Media Groep NV			
Hilversum
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Totale omzet van het netwerk in Nederland

Overige onderdelen van het Nederlandse netwerk

3%

Geconsolideerde deelnemingen Baker Tilly Berk N.V.

4%
15%

Wettelijke controles Baker Tilly Berk N.V.

2013

Overige dienstverlening Baker Tilly Berk N.V.
78%

Overige onderdelen van het Nederlandse netwerk

4%

Geconsolideerde deelnemingen Baker Tilly Berk N.V.

4%
14%

Wettelijke controles Baker Tilly Berk N.V.

2012
Overige dienstverlening Baker Tilly Berk N.V.
78%
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Het bestuur van Baker Tilly Berk N.V. erkent zijn verantwoordelijkheid voor het
inrichten en onderhouden van een stelsel van kwaliteitsbeheersing en interne
kwaliteitsbewaking. Het bestuur verklaart dat in 2013:
•	Het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet aan de
daaraan te stellen eisen, zodanig dat een redelijke mate van zekerheid is
verkregen dat assuranceopdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming
met de vaktechnische richtlijnen en de door wet- en regelgeving gestelde
eisen waarbij de interne werkinstructies zijn nageleefd;
•	Dat 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, 28 maart 2014

Bestuur Baker Tilly Berk N.V.
drs. R.F. van der Veen RA (voorzitter)
Th.A. Verkade RA
mr. R.H.M. Loves
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Bijlage 01

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.
Het bestuur van Baker Tilly Berk ondersteunt actief de vijf fundamentele beginselen van de individuele accountant:
• Professionaliteit
• Integriteit
• Objectiviteit
• Vakbekwaamheid & zorgvuldigheid
• Vertrouwelijkheid
Het bestuur stimuleert, met inachtneming van deze beginselen, een cultuur van
openheid en dialoog. We willen daarbij verbindend zijn: naar de klant, naar
elkaar en naar de maatschappij.

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 hoofdstukken 1,
2 en 5).

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
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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 7).

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 1 en bijlage 2).

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 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 strategische 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.

1.2 B
 enoeming, 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’s 6 en 40).

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 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 hoofdstuk 4 en 5).

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 pagina 36), inclusief
het belonings- en sanctiebeleid (zie
pagina’s 23 en 40). De tevredenheid
van medewerkers is van invloed op de
kwaliteit van de opdrachtuitvoering.
Daarom hebben we ook de uitkomsten
van onze Cultuurmeter opgenomen
(zie pagina 39).

1.5 Risicomanagement
Risicomanagement is, net als kwaliteitsbeheersing, verweven met alle facetten van de bedrijfsvoering. Het bestuur van Baker Tilly Berk draagt zorg
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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 de strategie van Baker Tilly Berk
(zie hoofdstuk 5), 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 vermeld 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 23).

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 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 28).

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.
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2.4 Beoordelen en belonen

3.2 Transparantieverslag

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.

Baker Tilly Berk beschrijft in het transparantieverslag 2013 op welke wijze
de in de Code genoemde waarden
(onderdeel 0) en principes (onderdelen
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
pagina’s 19 t/m 21) en vermelding
van het aantal ontvangen meldingen
en klachten (zie pagina 23).

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
met betrekking tot de waarborging van
het publieke belang binnen Baker Tilly
Berk (zie pagina 28).

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 2014
naast dit transparantieverslag, een door
een externe accountant gecontroleerde
jaarrekening en een jaarverslag.

3.3 Vermelding van bevindingen
Met ingang van het verslagjaar 2013
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 (zie pagina’s 28 t/m 31). Specifiek wordt hier
ook de betrokkenheid van de Commissie Publiek Belang beschreven.
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Relevante persoonsgegevens en
nevenfuncties bestuurders

Bijlage 02

Bestuur
Drs. Romke van der Veen RA (voorzitter)
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Directievoorzitter Cevance Groep B.V.

Mr. Rob Loves
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Directeur Cevance Groep B.V.

Ted Verkade RA
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Director Baker Tilly International Ltd.
• Directeur Cevance Groep B.V.

Raad van Commissarissen
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.
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Mr. Bart Bos
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Commissaris Cevance Groep B.V.
• Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie WormerWonen

Drs. Ronald Hoeksel RA
• Partner Baker Tilly Berk N.V.
• Commissaris Cevance Groep B.V.

Commissie Publiek Belang
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
• Directievoorzitter Rabobank Rotterdam
• Commissaris De Efteling Kaatsheuvel
• Voorzitter Raad van Commissarissen P.A. v.d.Kooij Automobielbedrijven

prof. dr. mr. Peter van der Zanden RA
• Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
• Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven

51

Baker Tilly Berk
Centrale Diensten
Stavorenweg 6
2803 PT Gouda
T (0182) 56 32 00
F (0182) 57 11 13
info@bakertillyberk.nl

www.bakertillyberk.nl

