Reactie op de Consultatie Voorlopige Bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector
Met belangstelling heeft Euronext kennisgenomen van de Consultatie Voorlopige Bevindingen Commissie
Toekomst Accountancysector (“de Consultatie”). Graag maken wij een aantal opmerkingen.

1. Over Euronext
Euronext is een pan-Europese beurs, bestaande uit België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen,
Portugal en de UK met ongeveer 1.500 genoteerde ondernemingen die samen goed zijn voor een
beurswaarde van € 4300 miljard per eind september 2019. Euronext exploiteert gereguleerde en
transparante effecten- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, FX,
ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar
marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren.

2. Beschikbaarheid OOB Accountant
Nederlandse ondernemingen die aan Euronext staan genoteerd, zijn op grond van de Wet toezicht
accountantsorganisaties OOB-organisaties (organisaties van openbaar belang). De jaarrekeningen van deze
ondernemingen dienen te worden gecontroleerd door een OOB-accountant. Uit het overzicht van de NBA1
begrijpen wij dat 3 van de 9 OOB accountantskantoren recentelijk hebben aangekondigd hun OOBvergunning om te zetten naar een reguliere Wta vergunning.
Reeds in maart dit jaar heeft de NBA haar zorgen geuit over de beschikbaarheid van de accountant in het
OOB-segment.
Als houder van de gereglementeerde markt in Nederland waaraan 141 ondernemingen zijn genoteerd, is het
voor Euronext van groot belang dat haar genoteerde ondernemingen toegang hebben tot een OOBaccountant.
Wanneer die toegang wordt gehinderd vanwege een gebrek aan aanbod, kan dat leiden tot ongewenste
gevolgen: indien een onderneming in het algemeen niet in staat is op tijd haar goedgekeurde jaarrekening
bekend te maken, is het van belang dat de markt hiervan op de hoogte is. Euronext kan dan een
noteringsmaatregel nemen en de onderneming op ‘het strafbankje’ plaatsen. De onderneming wordt op zo’n
moment in een andere handelsgroep geplaatst. Dergelijke noteringsmaatregelen zijn bedoeld om te
waarschuwen dat er bij een beursgenoteerd bedrijf ingrijpende gebeurtenissen zijn.
Tijdige informatieverschaffing van beleggers is essentieel voor de efficiënte werking van de kapitaalmarkt.
Bedrijven moeten in staat zijn te kunnen voldoen aan haar wettelijke (informatie)verplichtingen. Om die
reden is het van belang dat het aanbod van beschikbare accountants voldoende is om alle bedrijven (en
andere OOB-organisaties) te bedienen.
De Commissie Toekomst Accountancysector heeft in haar rapport aandacht besteed aan het beperkte aantal
accountantsorganisaties met een OOB-vergunning en komt met een aantal aanbevelingen. Euronext
ondersteunt de signalering van het probleem en de mogelijke gevolgen voor ondernemingen en beleggers
daar waar het de tijdige en juiste informatieverschaffing betreft en neemt graag deel aan de discussie over
mogelijke oplossingen. Daarbij merkt Euronext op dat het voortduren van een dergelijke situatie (negatieve)
_________________________________________________________________________________________________________________________
1

Inzicht in de Nederlandse accountancysector, OOB-segment, factsheet, september 2019..
1

impact kan hebben de aantrekkingskracht van de kapitaalmarkt voor wat betreft de invulling van de
financieringsbehoefte.
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