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1 Inleiding 
Met het oog op de wens om een toezichthoudend orgaan in te stellen op het niveau van Ernst & 

Young Nederland LLP dat zich richt naar het belang van Ernst & Young Nederland LLP, de met haar 

verbonden onderneming en beroepspraktijken (hierna: EYNL) en ook het publieke belang om de 

kwaliteit van wettelijke controles te borgen, heeft EYNL met ingang van 1 juli 2015 een raad van 

commissarissen (hierna: de rvc EYNL) ingesteld. 

 

Nadien is een tweede rvc ingesteld op het niveau van Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EYA). 

De leden van de rvc EYNL en de raad van commissarissen van EYA (hierna: de rvc EYA) vormen een 

personele unie. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in twee reglementen van de rvc EYNL 

respectievelijk rvc EYA.1  

 

De taken van de rvc zijn er op gericht de drie rollen van een rvc (de toezichthoudende rol, de 

werkgeversrol en de adviserende rol) in te vullen en is in overeenstemming met de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (hierna: Wta). De bevoegdheden hebben onder meer betrekking op de 

benoeming van de beleidsbepalers (EYNL en EYA), een marginale toets op de benoeming van externe 

accountants (EYA), de goedkeuring van het kwaliteitsbeleid en de beoordeling van de toereikendheid 

van het budget voor kwaliteitsinvesteringen (EYNL en EYA). 

 

De rvc EYNL heeft een Audit & Risk Committee (‘ARC’) en een Talent & Remuneration Committee 

(‘TRC’). De rvc EYA heeft vier commissies, naast een Audit & Risk Committee en een Talent & 

Remuneration Committee ook een Public Interest Committee (‘PIC’) en een Assurance Quality 

Committee (‘AQC’). 

 

De rvc’s zijn zoals aangegeven in een personele unie verenigd en vergaderen, ook in de commissies, 

gezamenlijk. De specifieke positie van EYA die vergunning houdend is op grond van de Wta komt tot 

uitdrukking niet alleen in de agendering van met name laatstgenoemde twee committees maar ook in 

de separate vergaderingen van de rvc met het bestuur van EYA (naast die met de raad van bestuur 

van EYNL). Bezien vanuit de Wta ligt de samenhang in het intern toezicht op EYNL en EYA er daar in 

dat de raad van bestuur van EYNL mede beleidsbepalers zijn voor EYA en dat de kwaliteitsbeheersing 

voor EYA mede steunt op de daartoe ingerichte kwaliteitsorganisatie van EYNL en de kwaliteitseisen 

van EY Global. Onderhavige toezichtvisie ziet in deze context in het bijzonder toe op EYA. Maar niet 

uitsluitend. Bezien vanuit de onderneming is er een verantwoordelijkheid van EYNL voor de purpose 

van de organisatie, in wereldwijd en Europees netwerkverband, voor de reputatie van EY in zijn 

geheel en voor afstemming van gemeenschappelijke middelen en structuren. 

 

Na de oprichting van de rvc en de eerste jaren van haar functioneren, neemt de rvc een volgende 

stap in haar ontwikkeling door in dit document haar visie op haar toezichtfunctie uitgebreider te 

expliciteren. Zij is zich daarbij in het bijzonder bewust van de dualiteit van EYNL en EYA zoals 

hiervoor geduid. 

 
  

 
1 Zie www.ey.com/nl_nl.  

http://www.ey.com/nl_nl
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Het toezichtkader waarbinnen deze toezichtvisie moet worden geplaatst, wordt gevormd door vier 

uitgangspunten: 

• De global purpose van EY, building a better working world, waarin het belang van klanten en 

stakeholders tot uitdrukking komt naast het publiek belang in algemene zin, zoals nader 

uitgewerkt in de global strategie NextWave. 

• Het voor EYA specifieke publiek belang om de kwaliteit van wettelijke controles te borgen op grond 

van de Wta en overige geldende wet- en regelgeving en het in overeenstemming daarmee 

realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen van een organisatie van openbaar belang. 

• De Nederlandse corporate governance code, rekening houdend met de rechtsvorm van EYNL en 

EYA. 

• De strategie en prioriteiten van de raad van bestuur van EYNL en het bestuur van EYA om aan 

voornoemde uitgangspunten te voldoen. 

 

De rvb van EYNL en het bestuur van EYA voorzien de rvc in de informatie die nodig is om binnen dit 

kader haar toezichtfunctie uit te oefenen op basis van een jaaragenda. De rvc doet al jaarlijks 

(openbaar) verslag van haar werkzaamheden. Vanaf het boekjaar 2021-2022 zal de rvc deze 

toezichtvisie meenemen in haar jaarlijkse rapportage en onder andere ingaan op de wijze van impact 

van de rvc. 

 

Deze toezichtvisie is opgebouwd uit vier meerjarige aandachtsgebieden en sluit af met prioriteiten 

voor boekjaar 2021-2022. Dit document in die zin een eerste proeve dat de rvc de ambitie heeft om 

na twee jaar ervaring te hebben opgedaan met deze toezichtvisie, zij de werking daarvan zal 

evalueren en op grond daarvan verder zal ontwikkelen. 

2 Bevorderen goed bestuur EYNL en EYA 
EY is een wereldwijd opererende netwerkorganisatie met een gemeenschappelijke strategie en 

executie – het is geen verzameling van nationale praktijken. Elke lidfirma is wel een zelfstandige 

juridische entiteit. De lokale lidfirma’s zijn in regio’s geclusterd en worden op dat niveau 

gecoördineerd aangestuurd op marktbewerking en synergievoordelen. De Global Executive is 

verantwoordelijk voor mondiaal leiderschap en governance en houdt toezicht op de wereldwijde 

strategie van EY, het merk, de investeringen en de prioriteiten. EY heeft gekozen voor deze 

gestroomlijnde structuur om goed te kunnen inspelen op wereldwijde trends, snel te kunnen beslissen 

en overal onze strategie te kunnen uitvoeren. Landen en bedrijven over de hele wereld zijn met elkaar 

verbonden via kennis, technologie, handel en investeringen. Cliënten kunnen dankzij EY’s fijnmazige 

structuur rekenen op consistente hoogwaardige dienstverlening in alle landen waar zij zaken doen.  

 

EY bestaat in Nederland uit verschillende juridische entiteiten. De belangrijkste zijn: 
• Ernst & Young Nederland LLP (“EY Nederland/ EYNL”, deze entiteit borgt de gemeenschappelijke 

belangen en de samenwerking tussen de service lines).  

• Ernst & Young Accountants LLP (“EYA”, met de service line Assurance).  

• Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (“EYB”, met de serviceline Tax & Law).  

• EY Advisory Netherlands LLP (“EYAN”, met de service lines Consulting en Strategy & 

Transactions). 

 

De laatste drie entiteiten zijn eigendom van de beroepsvennootschappen van de partners 

(“members”) uit de betreffende service lines van EY in Nederland. Deze members zijn tevens 

members van EYNL. EYNL coördineert en faciliteert de activiteiten van EY in Nederland, maar 

verleent zelf geen diensten aan cliënten. 
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Ernst & Young Accountants LLP heeft een vergunning van de Nederlandse Autoriteit Financiële 

Markten om wettelijke controles uit te voeren, inclusief wettelijke controles van organisaties van 

openbaar belang. 

 

De rvc richt zich in het bijzonder op de interactie tussen EYA en de andere activiteiten van EY in 

Nederland, waarbij toezicht wordt gehouden op de gevolgen voor de kwaliteit van de 

accountantscontroles door EYA, de waarborging van het publieke belang door EYA en de integere en 

beheerste bedrijfsvoering. De rvc heeft daarbij formele (goedkeurings)bevoegdheden. 

 

De raad van bestuur (“rvb”) van EYNL is verantwoordelijk voor het beleid en de reputatie van EY in 

Nederland. Het coördinerend leiderschap van de rvb is gericht op optimalisatie en uitvoering van de 

gezamenlijke koers van de onderneming en het stimuleren van de gemeenschappelijke prestaties van 

de service lines en samenwerking.  

 

Met nu ongeveer 4500 medewerkers, vier service lines (Assurance, Tax & Law, Consulting, Strategy & 

Transactions), behorend tot een wereldwijd netwerk bedient EY Nederland een breed en divers geheel 

aan bedrijven en organisaties, non-profit en profit, groot en klein, in binnen- en buitenland.  

 

De verantwoordelijkheid van de service lines in Nederland ligt bij de managementteams van de 

service lines en uiteindelijk bij de rvb van EYNL. Die verantwoordelijkheid is, gegeven de omvang en 

veelzijdigheid van de onderneming en het publiek belang, intern en extern substantieel.  

 

Het bestuur van EYA heeft een bijzondere verantwoordelijkheid, namelijk voor de 

accountantsorganisatie als bedoeld in de Wta. De leden het bestuur van EYA zijn dagelijks 

beleidsbepaler als bedoeld in de Wta. De leden van de rvb en rvc zijn (mede-)beleidsbepalers.  
 

De rvc geeft zich rekenschap van deze bestuursstructuur, inclusief internationale inbedding, en ziet het 

als haar verantwoordelijkheid om het goed functioneren van de rvb EYNL en het bestuur EYA te 

bevorderen en daarop toe te zien, ook in verband met haar verantwoordelijkheid voor benoeming, 

schorsing en ontslag, en in haar adviserende rol. In het bijzonder zal de rvc intern toezicht houden op het 

bestuur EYA in diens verantwoordelijkheid voor de relaties met toezichthouder, en zowel de rvb EYNL als 

het bestuur EYA in hun relaties met (publieke) stakeholders.  

 

De eisen van betrouwbaarheid en geschiktheid die voor de leden van de rvc wettelijk gelden zijn vertaald 

in het profiel van de rvc. Onafhankelijkheid en transparantie in positie en oordeel zijn kern van dit profiel. 

De rvc draagt betrouwbaarheid, geschiktheid, onafhankelijkheid en transparantie in- en extern actief uit: 

“tone at the top”.  

3 Publiek belang accountantsorganisatie EYA en lange 
termijn waarde creatie gehele onderneming EYNL 

De publieke functie van EYA wordt in de kern gevormd door onafhankelijkheid van en vertrouwen in 

de assurance-werkzaamheden en accountantsverklaringen (overeenkomstig de Wta). De afgelopen 

jaren is daartoe de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole verstevigd en versterkt 

op grond van interne kwaliteitsprikkels en initiatieven, wet- en regelgeving, AFM-onderzoeken en 

relevante sectorrapporten zoals In het publiek belang van de NBA.  

 

Dit is een essentieel onderdeel van lange termijn waarde creatie voor de samenleving, voor de 

organisaties die door EY worden bediend en voor de EY-onderneming zelf. 
 

De rvc houdt toezicht op de verwezenlijking van het publiek belang van de accountantsorganisatie.  
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Het bevorderen van het publiek belang van de accountantsorganisatie ontwikkelt zich verder de 

komende jaren. Zo is er binnen Assurance  nadrukkelijk aandacht voor niet-financiële informatie en 

niet-financiële indicatoren, vergt advisering (Consulting) en fiscale en juridische advisering (Tax & 

Law) het voldoen aan zich verder uitkristalliserende standaarden van integriteit  en transparantie, en 

zal het voortschrijden van de Europese regelgeving op velerlei terreinen dwingender richting geven 

aan nationale wetgeving voor sectoren waar EYNL en EYA werkzaam in zijn.  

 

De al geruime tijd lopende discussie over de toekomst van de accountancy sector (Commissie 

Toekomst Accountancy, Kwartiermakers) zal - ook in andere landen en in het verband van de 

Europese Unie - voortgaan of komen. Dit vraagt om een robuuste visie op de ontwikkeling van de 

toekomst van het vakgebied en van de organisatie van de business.  

 

De rvc zal bevorderen dat daar bij de rvb van EYNL en het bestuur van EYA voldoende aandacht voor 

is, gericht op de langere termijn, en gericht op fundamentele bezinning op uiteenlopende mogelijke en 

gewenste ontwikkelingen. 

 

EY richt zich in zijn strategie van lange termijn waardecreatie (building a better working world) op 

client value, people value, social value en financial value. EYNL zet zich in dat kader in voor publieke 

thema’s als diversiteit, sociale inclusie en sustainability  in haar werk en in de eigen organisatie. 

EYNL richt zich op diverse  economische sectoren, waaronder begrepen organisaties in de 

semipublieke en overheidssector zoals naar voren komt in het op deze sectoren gerichte initiatief 

onder de naam EY Society (netwerk en platform). Inzet van EY’ers voor maatschappelijke activiteiten 

wordt nadrukkelijk gestimuleerd. 

 

De rvc steunt de rvb in deze publieke thema’s binnen EYNL breed, en binnen EYA in het bijzonder en 

houdt toezicht op voldoende beschikbaarheid van tijd en financiële middelen hiervoor en op 

voldoende interne en externe kenbaarheid. 

 

Al deze zaken van public interest kunnen worden voorbereid in de Public Interest Committee, en zijn 

onderwerp van gesprek van de rvc met beide besturen.  

4 Toezien op kwaliteitsbeleid, risicobeheersing, 
beheerste en integere bedrijfsvoering EYA in 
samenhang met EYNL 

Een stelsel van kwaliteitsbeheersing is er voor EYNL als geheel. Voor EYA is deze in overeenstemming 

met de Wta en het Bta in het bijzonder aanwezig, en is deze vastgelegd in een Kwaliteitsbeleid. Daarin 

zijn onder meer de kwaliteitsagenda, het kwaliteitssysteem, governance en leiderschap, risicoanalyse 

ethische normen en monitoring uitgewerkt. Dit geheel is gebaseerd op internationale 

kwaliteitsvereisten (ISQM), zorgplicht op grond van de Wta en nadere voorschriften 

kwaliteitsvereisten (NVKS) van de beroepsorganisatie. 

 

De rvc heeft bevorderd dat binnen EY Nederland het three lines of defense model nader is ingevuld.  

Dit model vormt de structuur om tot behoorlijk bestuur en compliance door de organisatie te borgen . 

De rvc stimuleert en bewaakt dat het kwaliteitsbeleid volgens dit model wordt onderhouden  en dat 

primair de service lines en daarin werkzame partners het stelsel van kwaliteitsbeheersing uitvoeren 

(eerste lijn), ondersteund door de expertise van de tweede lijn bestaande uit onder meer Risk 

Management, Independence, AML Office, Data Protection Office en binnen EYA ook Quality 

Assurance (tweede lijn). De derde lijn, Internal Audit heeft een rechtstreekse lijn met de rvc.  
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Naast toezicht op het stelsel, laat de rvc zich structureel informeren over signalen en incidenten , 

ondersteund door deep dives en root cause analyse waar opportuun. 

 

De rvc blijft erop toezien dat de verdere ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de assurance 

praktijk, ook als onderdeel van de discussies over de toekomstige ontwikkeling van de accountancy 

sector, door bestuur en partners worden gesteund en geïmplementeerd.  

 

Accountantsorganisaties moeten hun bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze beheerst en integer 

is. Het tegengaan van integriteitsschendingen en wetsovertredingen zoals witwassen, fraude en 

verdachte (financiële) transacties (in lijn met Wwft en Wft) zijn prioritair. De rvc zal met het bestuur 

EYA de stand van de beheerste en integere bedrijfsvoering in het algemeen en deze prioriteiten in het 

bijzonder stelselmatig doorspreken.  
 

Naast deze prioriteiten voor EYA, bevordert de rvc het kwaliteitsbeleid van EYNL als geheel. 

 

Het Assurance Quality Committee van de rvc richt zich met name op kwaliteit van de Assurance 

dienstverlening aan cliënten; het Audit & Risk Committee richt zich op de EY interne integere 

bedrijfsvoering en risicobeheersing. 

5 Zorg voor mensen, ontwikkeling, cultuur en gedrag, 
diversiteit en inclusiviteit EYNL en EYA 

Het zijn de mensen van EY - op alle niveaus, in verbinding met elkaar in EYNL en in het wereldwijde 

netwerk van EY - die het verschil maken. Zij voegen aan de klanten van EY-waarde toe, zij bouwen in 

woord en gedrag aan het publiek belang, zij geven vorm aan de inclusieve en diverse waarden van EY. 

In een organisatie van ongeveer 4500 mensen, met jaarlijks een grote in-, door-, en uitstroom, met 

zowel een gemiddeld jonge leeftijd van medewerkers als een hoge ervaring van (associate) partners, 

vergt dit continu aandacht en ontwikkeling. Talent (HRM) is daarom op het niveau van de rvb van 

EYNL als het bestuur van EYA verzekerd. Er is een doordachte cyclus van opleiden, ontwikkelen en 

beoordelen.  

 

Cultuur en gedrag is wezenlijk voor een kwaliteitsgerichte organisatie van EYNL in het algemeen en 

voor borging van het publiek belang van de kwaliteit van wettelijke controles door EYA in het 

bijzonder. Dit wordt binnen EYNL en EYA bevorderd en bewaakt door het Pulse-programma. 
 

De rvc agendeert stelselmatig het thema cultuur en gedrag, het programma Pulse. De rvc houdt toezicht 

op het bestuur bij het Talent-beleid van EYNL; zij vraagt in het bijzonder aandacht voor diversiteit & 

inclusiviteit en voor cultuur. De rvc bespreekt leadership ontwikkeling voor het niveau van (associate) 

partner mede met het oog op tijdige beschikbaarheid van kandidaten voor bestuursopvolging. Dit 

aandachtsgebied is het onderwerp van het Talent & Remuneration Committee. 

6 Jaarlijkse prioriteiten  
De toezichtvisie geldt, uit zijn aard, in beginsel voor langere tijd, meerjarig. De rvc heeft een jaarkalender 

voor haar vergaderingen en andere activiteiten, waarbinnen de onderwerpen uit de hierboven geschetste 

vier uitgangspunten worden behandeld  (gespiegeld aan de prioriteiten van de rvb van EYNL en het 

bestuur van EYA, in lijn met de targets voortvloeiend uit NextWave), evenals onderwerpen die op grond 

van wet- en regelgeving en op grond van corporate governance richtlijnen aan bod dienen te komen. 
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Voor het boekjaar 2021-2022 zal de rvc daarbinnen me nadruk aandacht besteden aan het functioneren 

van de nieuwe besturen na de bestuurswisselingen met ingang van dit boekjaar, aan de opvolging van en 

rapportage over de prioriteiten van de besturen, aan ontwikkelingen die samenhangen met post Covid-

vraagstukken zoals het hybride werken en het blijven voeren van financieel prudent beleid waar nodig, 

aan de ontwikkelingen in de accountancysector (mede op basis van bevindingen van de AFM en adviezen 

van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector), aan de executie van het kwaliteitsbeleid en van 

risicobeheersing (implementatie ISQM1, programma Signalen & Incidenten), aan diversiteit, sociale 

inclusie en ESG, en tot slot aan de positie van EYNL en EYA binnen de in EY Global nieuw gevormde regio 

Europe West . 

### 


