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16 september 2013

Betreft:

Reactie consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015

Geachte heer/ mevrouw,
Wij hebben kennis genomen van de consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015 d.d. 14 augustus 2013 (het
wetsvoorstel). Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op de daarin voorgestelde wijzigingen
van de Wet toezicht accountants (Wta) en de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra).
Wta (artikel III van het wetsvoorstel)
De voorgestelde wijzigingen in artikel 24b Wta zien op een verduidelijking van de reikwijdte van het verbod
op het verlenen van andere diensten door de accountantsorganisatie die een wettelijke controle verricht bij
een organisatie van openbaar belang (OOB). In het wetsvoorstel is nu opgenomen dat het verbod op het
verlenen van andere diensten ook geldt voor andere netwerkonderdelen van de accountantsorganisatie en niet
alleen van toepassing is ten aanzien van de betreffende OOB, maar ook ten aanzien van aan de OOB gelieerde
entiteiten. Het voorstel tot wijziging van artikel 24b Wta schept daarnaast duidelijkheid omtrent de
extraterritoriale werking van art. 24b. De voorgestelde uitbreiding van artikel 24b geeft een wettelijke
invulling in lijn met de interpretaties en standpunten van de NBA zoals in december 2012 gepubliceerd door
de NBA in NBA Alert 27: Scheiding controlediensten & andere werkzaamheden en verplichte kantoorroulatie
(de Alert). PwC onderschrijft deze voorgestelde wijzigingen. Ten aanzien van het begrip ‘gelieerde entiteiten’
maken wij wel de kanttekening dat deze afwijkt van het begrip ‘verbonden derden’ zoals gehanteerd in de
Alert (en de thans geldende Nadere voorschriften onafhankelijkheid en de voorgestelde Verordening inzake
de onafhankelijkheid (ViO)).
 Tegen de voorgestelde opheffing van de Chinese Walls tussen de AFM en DNB (artikel 63b Wta) hebben
wij geen bezwaar.
Wtra (artikel IV van het wetsvoorstel)
 Het voorgestelde (nieuwe) artikel 25a Wtra, ziet op een regeling voor de samenloop van klachten ingediend
bij de accountantskamer. PwC deelt de mening van de wetgever dat dit goede en efficiënte, maar ook
consistente tuchtrechtspraak bevordert.
 Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde regeling ten aanzien van de geheimhoudingsplicht bij uitwisseling
van vertrouwelijke informatie (artikel 29a Wtra).
Tegen openbaarmaking van onze reactie hebben wij geen bezwaar.
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