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Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting) 
 
 
De toegevoegde waarde van accountantscontrole in een niet-wettelijke omgeving 
 
Waarom laten ondernemingen hun jaarrekeningen controleren door een 
accountant? Als we teruggaan in de geschiedenis blijkt dat de behoefte aan 
accountantscontrole vooral is ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van de 
moderne onderneming. De moderne onderneming kenmerkt zich door een 
scheiding tussen eigendom (kapitaal) en leiding. Als gevolg hiervan ontstonden in 
landen actieve financiële markten voor ondernemingen om kapitaal aan te 
trekken. Hoewel er tekenen zijn dat het begrip accountantscontrole al veel langer 
bestaat, is het vooral de ontwikkeling van de moderne onderneming en de 
hiermee gepaard gaande problemen die mede aanleiding zijn geweest voor het 
ontstaan van het accountantsberoep zoals wij deze vandaag de dag kennen. Waar 
in het begin van het ontstaan van de moderne onderneming het laten uitvoeren 
van accountantscontrole nog op vrijwillige basis geschiedde, is in de loop van de 
tijd in veel landen de accountantscontrole voor  groepen van ondernemingen door 
overheden wettelijk verplicht gesteld. De voornaamste reden voor wetgevers om 
de accountantscontrole verplicht te stellen, is dat accountantscontrole als één van 
de belangrijke controle mechanismen wordt gezien om het vertrouwen van het 
publiek in financiële markten te behouden. Het bestaan van deze wettelijke plicht 
bemoeilijkt het zicht op mogelijke andere aanwezige factoren die de vraag naar 
accountantscontrole beïnvloeden. Mogelijkerwijs heeft deze wettelijke plicht 
bijgedragen aan enerzijds het ontstaan van een ‘beeld’ in de hedendaagse 
samenleving dat ‘accountants slechts bestaan bij de gratie van de wetgever’ en dat 
er beperkt wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijke andere 
factoren die de vraag naar accountantscontrole bepalen. Daarnaast blijkt dat 
overheden, in reactie op ondernemingsschandalen, in de afgelopen decennia vaak 
aanvullende wettelijke eisen aan de accountantscontrole van ondernemingen 
opleggen om het vertrouwen van het publiek te herstellen. Tegelijkertijd worden 
overheden ook geconfronteerd met ‘druk’ vanuit de samenleving om met name 
voor MKB-ondernemingen en burgers de vanuit de overheid opgelegde 
administratieve lasten te verlichten. Eén van de mogelijkheden die de overheid 
heeft om de administratieve lasten te verlichten, is om meer ondernemingen 
(gedeeltelijk) vrij te stellen van bestaande wettelijke verslaggevingseisen, 
waaronder de verplichting tot accountantscontrole. Wanneer zich een dergelijke 
situatie voordoet, biedt het een mogelijkheid om onderzoek uit te voeren naar de 
factoren die een rol spelen bij het besluit van de onderneming om op vrijwillige 
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basis de accountantscontrole van de jaarrekening al dan niet voort te zetten. In 
Nederland heeft een dergelijke situatie zich in 2006 voorgedaan.  
De onderzoeksvraag van deze studie is dan ook: Wat zijn de factoren die de vraag 
naar accountantscontrole in een niet-wettelijke omgeving bepalen? 
 
De uitgangspunten van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de vraag 
naar accountantscontrole in deze studie zijn tweeledig. Ten eerste wordt 
accountantscontrole als een ‘sociaal controle mechanisme’ beschouwd. 
Accountantscontrole draagt bij aan het vertrouwen tussen participanten in een 
samenleving. Als zodanig wordt de inhoud, plaats en positie van 
accountantscontrole mede bepaald door veranderingen in de samenleving door de 
tijd heen, hetgeen periodiek en vergelijkend onderzoek naar de vraag naar 
accountantscontrole rechtvaardigt. Ten tweede volgt deze studie een ‘Kuhniaanse 
zienswijze’ op het beoefenen van wetenschap. Beoefening van wetenschap wordt 
hierbij gezien als een organisch en sociale gelegenheid. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd als een ‘puzzel-oplossende activiteit’ waarmee vooruitgang en groei in 
wetenschappelijke kennis wordt bereikt. 
 
Dit proefschrift bestaat uit twee delen, een literatuurstudie en een empirische 
studie. In de literatuurstudie (hoofdstuk twee en drie) wordt eerst de evolutie van 
de ontwikkeling van de theorie naar de vraag van accountantscontrole behandeld. 
Vervolgens wordt eerder empirisch onderzoek geanalyseerd om factoren die de 
vraag naar accountantscontrole bepalen te identificeren, waarna het conceptueel 
kader voor de uit te voeren empirische studie uiteen wordt gezet. Het empirisch 
gedeelte (hoofdstuk vier, vijf en zes) bestaat uit een beschrijving van de dataset, 
het uitvoeren van uni- en bivariate analyses en de presentatie van de resultaten 
van de logistische regressie van het onderzoeksmodel. Hoofdstuk zeven bevat de 
conclusie van het onderzoek alsmede aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Waarom is er een vraag naar accountantscontrole? Deze vraag wordt door 
ondermeer de agency theorie beantwoord. Agency theorie, en in het bijzonder de 
theorie van de onderneming (‘the theory of the firm’, Jensen and Meckling 
(1976)), wordt gezien als het heersende paradigma voor de verklaring van het 
bestaan van de vraag naar accountantscontrole. Agency theorie is voortgekomen 
uit het ontstaan van moderne ondernemingen en geeft een theoretische verklaring 
voor de principaal-agent verhouding binnen moderne ondernemingen die het 
gevolg is van de scheiding tussen eigendom (de principalen) en de leiding (de 
agent). Hierdoor delegeert de principaal verantwoordelijkheid naar de agent om 
namens hem te handelen. Echter, omdat de principaal geen toegang heeft tot alle 
beschikbare informatie op het tijdstip dat de agent namens hem een beslissing 
neemt (informatie asymmetrie) is hij niet in staat om vast te stellen of de 
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handelingen van de agent in het belang van de onderneming (en dus in het belang 
van de principaal) zijn. Om het ontstaan van mogelijke tegengestelde belangen 
tussen de belangen van de agent en de principaal te verkleinen, kan de principaal 
de agent beloningsprikkels toekennen en/of toezicht instellen. 
Accountantscontrole wordt gezien als een voorbeeld van de laatste. Agency 
theorie gaat uit van de vooronderstelling dat zowel de principaal als de agent 
maximaal nut nastreven, rationeel handelen en door eigen belang gemotiveerd 
worden. Daarnaast wordt in de theorie van de onderneming ervan uitgegaan dat 
de onderneming niets meer is dan een juridische fictie, een bundeling van 
contracten waar uitsluitend aandeelhouders zijn gerechtigd tot de winsten en de 
resterende vorderingen van de onderneming. Tegen deze vooronderstellingen zijn 
door wetenschappers uit andere (aanpalende) disciplines kritieken ingebracht, 
waarbij met name wordt aangegeven dat door het gebruik van deze 
vooronderstellingen de complexiteit van de verschijnselen onderschat wordt en 
voorbij gaat aan de werkelijkheid. Vanuit de “Kuhniaanse zienswijze’ is van 
belang om na te gaan in hoeverre deze kritieken kunnen bijdragen aan de 
vooruitgang in wetenschappelijke kennis met betrekking tot de vraag naar 
accountantscontrole en of deze andere zienswijze nieuwe factoren aan het licht 
brengt die de vraag naar accountantscontrole mogelijk beïnvloeden. Vanuit onder 
meer ‘stewardship’ theorie, ‘stakeholder’ theorie en de theorie van beperkte 
rationaliteit worden met betrekking tot deze kritieken argumenten aangedragen 
die kunnen bijdragen tot een verrijking van het inzicht in zowel de theorie van de 
onderneming als de theorie naar de vraag naar accountantscontrole. Uit analyse 
van de kritieken kan een ander gezichtspunt ten aanzien van de onderneming 
worden gehanteerd, waarbij de onderneming niet slechts een juridische fictie is, 
maar een zelfstandig instituut in de samenleving. Ook het onderkennen dat 
beslissingen niet altijd op uitsluitend rationele gronden worden genomen door de 
agent, maar dat perceptie een belangrijke rol speelt in de besluitvorming is een 
ander gezichtspunt. Het hanteren van verschillende gezichtspunten kan ertoe 
leiden dat de factoren die de vraag naar accountantscontrole beïnvloeden worden 
uitgebreid, dan wel dat hierdoor een beter zicht ontstaat op het belang van reeds 
onderkende relaties met de vraag naar accountantscontrole.  
 
Mogelijk mede veroorzaakt door bestaande wettelijke verplichtingen tot het 
uitvoeren van accountantscontrole in veel landen, is in de afgelopen decennia 
slechts beperkt empirisch onderzoek uitgevoerd waarbij de vraag naar 
accountantscontrole als variabele gebruikt is. Om meer inzicht te verkrijgen in de 
factoren die de vraag naar accountantscontrole beïnvloeden hebben 
wetenschappers dan ook gebruik gemaakt van surrogaat variabelen voor de vraag 
naar accountantscontrole, zoals de hoogte van de betaalde vergoeding voor 
accountantscontrole en/of de keuze voor de accountant. Uit het beperkte 
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empirische onderzoek, waarbij de vraag naar accountantscontrole als variabele is 
gebruikt, blijkt dat al deze studies agency theorie als kader gebruiken voor het 
bestaan van de vraag naar accountantscontrole. Consistent met de theorie van de 
onderneming zijn de eerste studies met name gericht op de factoren met 
betrekking tot de agency relatie tussen de aandeelhouder en management en de 
agency relatie tussen de verstrekkers van vreemd vermogen en de onderneming 
en de vraag naar accountantscontrole, de zogenaamde externe agency theorie 
relaties. In de tijd is echter een uitbreiding in het aantal factoren waar te nemen. 
Bestaande interne agency relaties binnen de onderneming, zoals een verminderde 
mogelijkheid om direct toezicht uit te voeren door management, de complexiteit 
en de vervanging voor het gebrek aan interne controle zijn factoren waarvan de 
relatie met de vraag naar accountantscontrole empirisch onderzocht wordt. De 
aandacht voor de vraag naar accountantscontrole in middelgrote- en kleine 
ondernemingen leert dat mogelijk ook andere factoren, welke niet ontleend 
kunnen worden aan de agency theorie, een rol spelen bij de vraag naar 
accountantscontrole. Vanuit voorgaande studies zijn in totaal negentien factoren 
geïdentificeerd die de vraag naar accountantscontrole mogelijk beïnvloeden en 
vanuit de analyse van de kritieken tegen de vooronderstellingen van agency 
theorie is voor deze studie additioneel nog een drietal mogelijke factoren 
toegevoegd. In totaal zijn vanuit de literatuurstudie 22 factoren geïdentificeerd. 
Deze factoren zijn vervolgens geclassificeerd, waardoor het onderzoeksmodel 
voor het empirisch deel van het proefschrift kan worden geschreven als: 
 
De vraag naar accountantscontrole = functie van (externe agency factoren, interne 
agency factoren, overige factoren)  
 
Deel twee van het proefschrift bestaat uit het empirisch onderzoek. Voor het 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een populatie van Nederlandse 
ondernemingen die, als gevolg van een deregulatie in 2006, niet meer voldoen 
aan de wettelijke omvangcriteria voor middelgrote ondernemingen. Een gevolg 
van deze deregulatie is dat deze ondernemingen worden geconfronteerd met de 
mogelijkheid om in aanmerking komen voor een aantal wettelijke vrijstellingen, 
waaronder de verplichting tot het laten uitvoeren van accountantscontrole. Ter 
duiding van de context van de in deze studie gebruikte populatie van 
ondernemingen wordt in het begin van hoofdstuk vier een korte schets gegeven 
van de historische ontwikkeling van het accountantsberoep, culturele aspecten en 
het ontstaan van de wettelijke verplichting tot het laten uitvoeren van 
accountantscontrole in Nederland. Accountantscontrole wordt gezien als een 
‘sociaal controle mechanisme’, waardoor de mogelijkheid aanwezig is dat 
culturele en historische ontwikkelingen invloed hebben op de mate waarin 
bepaalde factoren gekoppeld zijn aan de vraag naar accountantscontrole. De 
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steekproef bestaat in totaal uit 154 ondernemingen. De benodigde gegevens zijn 
verzameld middels publiek beschikbare gegevens en middels privé gegevens van 
de onderneming. De privé gegevens van de onderneming zijn verzameld door 
middel van het uitsturen van vragenlijsten. In hoofdstuk vijf zijn, op basis van de 
geïdentificeerde factoren vanuit de literatuurstudie, variabelen geselecteerd en 
individuele hypotheses geformuleerd. Middels bivariate analyse is nagegaan in 
welke statistische mate deze variabelen geassocieerd zijn met de vraag naar 
accountantscontrole. Om vast te stellen welke variabelen het meest bijdragen aan 
de beslissing naar accountantscontrole in een niet wettelijke omgeving is gebruik 
gemaakt van multivariate (logistische) regressie analyse. Door het beperkte aantal 
beschikbare observaties dient het aantal verklarende variabelen 
dienovereenkomstig te worden aangepast. Door middel van variabele selectie en 
factor analyse is het aantal verklarende variabelen in de uiteindelijke multivariate 
(logistische) regressie analyse aldus teruggebracht tot dertien verklarende 
variabelen. 
 
De resultaten laten zien dat bij afwezigheid van een wettelijke controleplicht 62% 
van de ondernemingen alsnog een accountantscontrole laat uitvoeren. Deze 
beslissing wordt met name beïnvloed door de relatie tussen de aandeelhouder en 
het management, het bestaan van een vereiste tot het laten uitvoeren van 
accountantscontrole in leningsovereenkomsten, de perceptie van management dat 
accountantscontrole toegevoegde waarde heeft op de kwaliteit van de interne 
administratie en de financiële rapportage, de omvang van het personeelsbestand 
van de onderneming en de relatie tussen de onderneming en de accountant. 
Consistent met agency theorie kan op basis van de resultaten worden 
geconcludeerd dat het bestaan van externe agency factoren de belangrijkste 
drijvende kracht is voor de vraag naar accountantscontrole. Ook blijkt uit de 
resultaten dat de aard van de aandeelhouder-management relatie van meer invloed 
is dan het feitelijke aandelenbelang. De situatie waarin het voorkomt dat de 
ondernemer aandeelhouders heeft die geen directe toegang tot de financiële 
administratie hebben, weegt zwaarder in de besluitvorming dan het aantal 
aandeelhouders of het percentage aandelenbezit wat door management wordt 
gehouden. Echter, de resultaten laten ook zien dat met name de perceptie van de 
‘agent’ dat bestaande aandeelhouders behoefte hebben aan accountantscontrole 
sterk geassocieerd is met de vraag naar accountantscontrole. Dit laatste is 
consistent met de theorie van beperkte rationaliteit. De theorie van beperkte 
rationaliteit gaat uit dat de beslissing wordt genomen, gebruik maken van een 
gesimplificeerd model van de werkelijkheid en waarbij perceptie een rol speelt. 
Daar deze studie gebruik maakt van Nederlandse data, kunnen de gepresenteerde 
resultaten beïnvloed worden door bestaande historische en culturele 
ontwikkelingen in Nederland. Om een indruk te krijgen van de 
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generaliseerbaarheid van de resultaten, is voor een aantal factoren een 
vergelijkende analyse gemaakt met twee eerdere empirische studies. Op basis van 
deze analyse blijkt, dat hoewel verschillen bestaan die mogelijk kunnen worden 
verklaard  door  bestaande historische en culturele verschillen, dat  er een   zekere 
mate van gelijkheid bestaat tussen de factoren die de vraag naar 
accountantscontrole beïnvloeden. 
 
In hoofdstuk zeven wordt geconcludeerd dat in een niet wettelijke omgeving, de 
vraag naar accountantscontrole in belangrijke mate kan worden verklaard aan de 
hand van het huidige paradigma: agency theorie. Echter de resultaten bevestigen 
ook de bewering vanuit eerder empirisch onderzoek, dat ook andere factoren voor 
MKB-ondernemingen van waarde zijn om te kiezen voor accountantscontrole. In 
de beslissing om wel of niet te kiezen voor een niet-wettelijke controle speelt de 
door de besluitvormer gehouden perceptie een belangrijke rol. De aan deze 
perceptie ten grondslag liggende determinanten zijn niet onderzocht in deze 
studie. Toekomstig onderzoek naar deze determinanten kan bijdragen aan het 
verkrijgen van verder inzicht. De resultaten van deze studie laten ook zien dat een 
te enge focus op uitsluitend agency theorie het risico in zich herbergt dat mogelijk 
andere factoren die de vraag naar accountantscontrole bepalen over het hoofd 
worden gezien en door wetenschappers daardoor mogelijk worden uitgesloten in 
onderzoek. Rekening houdend met een verhoogde complexiteit van de context 
waarin de onderneming opereert (denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van 
netwerkeconomieën) en het incorporeren van een ‘sociale-context’ variabele zijn 
elementen die kunnen worden meegenomen in toekomstig onderzoek. Aangezien 
(alsnog) bijna twee derde van de ondernemingen in deze studie kiest voor een 
niet-wettelijke accountantscontrole kan worden afgevraagd of een verdere 
verlichting van het huidige wettelijke controleregime voor een grotere groep van 
private ondernemingen aan de orde kan zijn. Aanbevolen wordt om toekomstig 
onderzoek hier naar uit te voeren. Tenslotte wordt de aanbeveling gedaan om 
deze studie naar de factoren die de vraag (lees: toegevoegde waarde) naar 
accountantscontrole bepalen door te zetten in een longitudinaal onderzoek om de 
invloed van de ontwikkeling in de maatschappij (context) op de vraag naar 
accountantscontrole.  
 

207




