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Slummary in Dutch 
mederlandse samenvatting) 

Tbe ecoitaomlcs of auditor careers niiid audit markets 
(Een economische analyse van carrières van accountants en van de mwkt vaoor 
accountmtscontr01e) 

Dit proefschrift presenteert een economische analyse van cal-rieres van individuele 
accountants en van de markt voor account~intscontro1e~ Hiertoe zijal drie 
empirische studies verricht. Carrieres van accountants worden onderzocht door 
middel van een studie nam de carrikre-voortgang van accountants b~nnen 
accountantskantoren, alsmede door middel van een studie naar de mobiliteit van 
accountants tussen verschillende werkgevers. De analyse van de markt voor 
accieuntantscontrole heeft betrekking op een studie naar de structuur van de 
accountantsmarkt in drie landen (België, Duitsland en Nederland). 

Met doel van dit onderzoek is tweeledig. (1) Ten aanzien van canrikres van 
accountmts tracht dit proefschrift een bijdrage te leveren aan de empirische 
literatuur door accouniantska~~toreri ie benaderen als verzamelingen van 
individuele accountants in plaats w a n  als zelfstmdige organisaties, Zodoende is het 
mogelijk om vraagstukken ten aanzien van de prodisctie van accountantsdiensten, 
zoalls het effect van clignl-specifieke investeringen of het bestaan van 
kwaliteitsve~schillen tussen accountantskantoren, te benaderear vanuit de optiek 
van de individuele accountant. (2) Ten aanzien van de m a k t  voor 
accountantscontr~lei tracht dit proefschrift een bijdrage te leveren aai] het meten 
van concurrentie op die markt door het inrrodiicercn van een dynamische analyse 
wan markistructuur. 

Dit proefschrift omvat dus zowel onderzoek naar individuele carrieres als 
naar concumenz;ie op de markt voor accountan&scontrole. Aangezien menselijk 
kapitaal de belangrijkste productiefactor is bij de accountantscoi~trole, zijn belde 
ondenverpsn nauw gerelateerd. 13e capaciteit van een kantoor om controYec te 
verrichten wordt gevormd door de gezamenlijke capaciteit vain de individuele 



wcounQnts [vgl. Gilson en moak in  (1985)]. Indien accounitan& vm werkgever 
veranderen nemen zij dus een deel van de capaciteit w a n  het accountmtckantm 
mee. Dit belnvloedt de concunentiepositie wan bet kantoor op twee mmierepr. 
Enerzijds gaat een deel van de productiecapaciteit verloren. Anderzijds kunnen 
accountants die het kantoor verlaten eenvoudig hun eigen kantoor oprichten en 
daarmee een clanicurrcrit warden van hun vroegere werkgever. De d~~rrarniek in de 
accountantsmarkt wasdt dus voor een deel bepaald door carrière-beslissingen wan 
individuele accountants. Hlerdoar is de markt waar accountantskmtoren diensten 
leveren aan cliënten (product markt) nauw verbonden met de markt w m  men 
abeidsbachten werfi (factor  nark kt). 

Deze interactie russen de product markt en de factor mmkt is in hoofdstuk I 
gebruikt als basis voor een beknopt caverzicht vara de empirische 
onderzoeksliteratuur op het gebied van accowntmtsconltsole. Aangezien dit 
proefschrift een economische benadering hanteert wordt slechts economisch getint 
onderzoek besproken. Geconstateerd wordt dat vanuit dit oagpuizt weinig 
onderzoek is verricht naar carrikres vm individuele accountants. Zodaenide bevat 
hoofdstuk 2 een onderzoek naar de cmlère-voortgang van accountmts binnen 
accountantskanioren en onderzoekt hoofdstuk J de mobiliteit van accc?lunitanls 
tussen verschillende werkgevers. Voorts bli-\kt dat bestraande studies over de markt 
voor ac~auntantsccpntro1.e slechts een statische analyse hebben gehanteerd in plaats 
van een in de industriële organisatie Literatuur gebruikelijke dynamische analyse. 
Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar de dynamiek van de accountantsmarkt 
In drie Imden. Deze drie empirische studies worden navolgend besproken. 

In hoofdstuk 2 wordt de studie nam de camiere-voostgang van accauntants binnen 
accountmainlskmtorem besproken, Deze studie analyseert de invloed van een viertal 
factoren op de cmière-voartgmg van accountmts. Canière-vaos~gmg wordt 
gemeten aiar? de hand valati twee criteria: het al dm niet bereiken van de positie van 
partner in een accou~ztantskmloor en de snelheid waarmee deze positie bereikt 
wordt. Als verklarende variabelen VOOP cmière-voortgang warden opleiding, 
leeflijd op het tijdstip waarop men accountant wordt (als benadering voor 
studieduur), oinvmg van her accountnntskantaor en het tussentijds veranderen van 
accooisirmtskantoor gelianteerd. De gegevens over de ca~ i è r e s  van accountants 
zijn verhege11 aan de hmd van ledenlijsten van het Koninklijk Nederlands 
Lnstituilt van Registeracc~untmts WIVR.4). Deze ledeizlijsten worden 
(twee)jaas'lijks gepubliceerd en bevatten van iedere registeraccountmt de 
werkgever en functie. Be carrières v m  accountants worden geanalyseerd v m  
1970 tot 1948. 



Uit voorgamd onderzoek bllijkt dat opleiding een belangrQke variabele Is 
bij het verklaren v m  cmikre-voortgmg bij accountants. Echter, dit iondenaak is 
verricht in de Verenigde Shten waar slechts het or~derscheid bestaat tussen een 
driejarige en een vierjarige acade~mische opleiding tot accountant. Zodoende is dit 
onderzoek slechts beperkt gebleven tot het meten vaia het effect van een 
additioneel j a  acadeiriische studie. Nederland biedt in dit geval een unieke 
mogelijkheid tot het vergelijken van de effecten van een academische opleidlrng en 
een praktijkopleiding IrJTVM-opleiding). De resultaten van deze vergelijking 
tonen aan dat academisclz opgeleide accountmts een gr0tei.e kans hebben oin 
partner te worden van een accountanrskantoor en dat zij bovendien sneller p m e r  
worden dm niet-academisch opgeleide accountants. Een inullivwiale analyse 
toont verder aan dat een langere studieduur de kansen op een pxtnerschap 
verlaagt, ongeacht de aard van de opleiding. Hieruit kan worden afgeleid dal de 
betere carrikre-perspectieven van academisch opgeleide accountants niet het 
gevolg zijn van de aard van de opleiding, maar van de jongere leeftijd w m o p  zij 
registeraccountant worden. 

Ten aanzien wan de andere verklarende variabelen wondt gecaneludeerd dat 
de omvang van het accountantskantoor en het tussentijds veranderen van 
aecountantskmtoor negatief zijn gerelateerd aan cmière-voolltgmg vm 
accountants. Bovendien wordt geconcludeerd dat accountants die de accountants- 
opleiding relatief snel krebben doorlopen daardoor niet sneller partner worden. 

Tenslotte wordt geconcludeerd dat academisch opgeleide accountmts 
vergeleken met niet-academisch opgeleide accountants sneller en vaker een 
accountantskantoar verlaten indien ze daar geen partner kunnen worden. Blijkbaar 
vergroot hun meer algemene opleiding de .kans op een functie buiten het 
accoiunilasrtsberoep. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de mobiliteit van accountants tussen verschillende 
werkgevers. Een dergelijk anderzoek verschaft inzicht in de productie w a n  
accountantsdienstlen, bijvoorbeeld tien aanzien van het effect van cllient-speciiieke 
investeringen, het bestaan van kwaliteitsversehi3len tussen accountarztskantcrrlen en 
het hanteren van een up-or-oud prarnotiecysteem. Cliënt-specifieke kennis, 
verkregen door specialisatie of her bedienen van een beperkt aantal grotere 
cliënten, is minder toepasbaar op andere cliEnten. Hierdoor kunnen accountants 
optimaal fanctionleren bij clienten waarvan ze cliEnt-specifieke kennis beziil%a~, 
inaar zijn zij minder effectief bij andere cliEnten. Ervan uitgaande dat accountants 
cliënten niet eenvoudig mee kunnen nemen indien zij veranderen van 
accountantskantoor, kan gesteld worden dat dergelijke kennis de mobiliteit van 
accountmts verlaagt. In, het geval van kwaliteitsverschi11en tussen 
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zcowntmtskmtoren zuIIen deze weerspiegeld worden In het rnobiliteSeitspa;lraon 
van individuele accountants. Vewacht k m  worden dat mobiliteit van kmtoren 
met een, hoge kwaliteit naar kantoren met een lage kwaliteit eenvoudiger zal 
verlopen dan omgekeerd. Wal betreft up-ar-=.out promotiesystemen kan verwacht 
warden dat deze voornamelijk worden gebruikt door grotere accountmtskmtoren 
aaingezien zij daartoe de schmlvoordelen beziaen. Accountants van gotere 
accat;anmtskant&iren sullen hierdoor ten tijde van de beslissing of ze wel of gem 
p a n e r  kunnen worden een grotere mobiliteit vertonen. 

Om de mobiliteit van accountmts te analyseren is de statistische techniek 
even[ ylsistory analpis gebrnikt. Deze techniek is bij uitstek geschikt vo1or 
onderzoek n a r  mobiliteit aangezien zij de mogelijkheid biedt om het tijdstip 
waarop mobiliteit plaatsvindt in de analyse mee te nemen. Dlaamaast biedi deze 
techniek de mogelijkheid om variabelen die gedurende een capikre veranderen in 
de znalyse op te nemen. Evenals de studie naar de camiiere-voortgang van 
accountants (hoofdstuk 21, zijn de gegevens over de mobiliteit van accountants 
verkregen aan de hand van ledenlijsten van het Koninklijk W I Q M  en wordt de 
mobiliteit van accountants geanalyseerd van 1970 tot 1998. 

Allereerst is een model geschat v m  de mobiliteit van alle accountants. De 
resultaten tonen aan dat de mobiliteit in het begin van een asbeidsselatie toeneemt 
en na drie jam geleidelijk afneemt. Daarnaast laat deze analyse onder meer zien 
dat acaden~dsche opgeleide accowsu~ts meer mobiliteit vertonen dan praktisch 
opgeleide accountants. De mobiliteit daalt sterk indien accountants een eigen 
kantoor hebben opgericht of indien ze partner zijn geworden in een 
accountantskmtocar. 

Vervolgens zijn specifieke voiinien van mobiliteit onderzocht om de 
effecten van dient-specifieke investeringen, kwaliteitsverschillen tussen kantoren 
en het bestam Y ~ U I  ?~7-0r-0~1 promotie systemen te testen. De bevindingen tonen 
aan dat2 zoals vewaclit kon warden op basis van de Siumnn capita/-theorie, de 
mobiliteit daalt naarmate accountants meer cliënt-specifieke kennis bezitten. Als 
gevolg van een grotere specialisatie of meer cliEi~t-specifieke investeringen 
verminderen accountants zodoende hun mobiliteit. 

Daarnaast geven de resuhaten aan dat accountants wel overstappen vain 
kantoren met een hoge kwaliteit nam trcaicoiun~tskmtoren met een lagere 
kwaliteit, maar dat dil proces zich natiwelijks voltrekt in omgekeerde rjiclntinp. 
Hieruit k m  afgeleid worden dat kwaliteitsvesschiI1en tussen accountantskantarm 
tevens tor uitdnnl3cing kamem in mobiQiteitspawonen van individuele accountmts. 

Tecislotte wordt geconcludeerd dat up-ar-aut pronzotie systemen vaker 
worden gehmteerd door grore kantoren dm door kleine kmtosen. Hierdoor 
ontstaat bij de grotere kmtoreri. ten tijde van de partner beslissing (na een zeven- 



tot tien-j~arige evaEuatieperiodleJi een uitstroom van accowntmts die geen partner 
kurrnen wordm. Dit effect is niet zichtbaar bij kleinere accouin~tskmtore~~.  Naar 
verwachting k m e n  zij vanwege hun kleinere omvang nzlnder gem&kelij,k een 
dergelijk sy steern hanteren. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een vergelijkend onderzoek naar de structuur van de markt 
voor saccountantscontsole In België, Duitsland en Nederland. De accountmtsmarkt 
wordt In deze drie landen onderzocht door middel van zowel een statische analyse 
als een dynamische analyse. Een statische analyse meet de concentratie op de 
markt op &&n moment in de tijd, terwijl een dynmisctze analyse kijkt naar 
werschillen In marktaandeel tussen twee perioden. Om verschille~ii in 
inarktstmctuur tussen de drie Ianden te kunnen verklaen wordt tevens de 
regelgeving op het gebied van accountantscon@ale in deze landen geanalyseerd. 
Ilet aantal accountants per accauntantskmtoor is in deze studie als maatstaf 
gehanteerd om het aandeeli van een kantoor in de markt te meten. Deze gegevens 
zGn afkomstig van ledenlijsten van het Instit~lut der Bedrijfsrevisoren in Belgit?, de 
Wirtschafispr~ferkam~aier in Duitsland en het Koninklijk NIVRA in Nederland. 
De analyse heeft betrekking op de periode 1970 tot 1994. 

Op basis vm een vergeli-iking van regelgeving zal de Nederlandse markt 
voor accountantsconh:o1e n m  verwachting het meest competitief zijn. VergcJeken 
met de Belgische en Duitse regelgeving op het gebied van accoilantmtscantrole 
zijn er in Nederland minder strii~gente toelatingseisen tot het beroep, is reelaine 
toegestaan, PS er geen minimale periode waarin clignten niet v m  accountant 
mogen wisselen en zijn er geen restricties bij het vaststellen van de prijs voor een 
accountantscontrole. De Belgische en Duitse markt voor accountantscontrole 
hebben in vergeldking inet elkaar een ongeveer even stikte regelgeving. 

De analyse van de structuur van de markt voar accauntmtci*arztrole in 
België, Duitsland en Nederland laat zien dat de minder sterk gereguleerde 
Nederlandse markt de hoogste dynamiek vertoont maax tevens de hoogste 
(statische) eoncentratiegraad heeil. Hieruit kan worden afgeleid dat een iwge 
concentratiegaad niet aiut~msa.tisclii beltekent dat de markt minder competitief is. 
Immers, de Nedlerlandse markt heeft tevens de poolste verschuivingen in 
marktaandeel over tijd. Zodoende wordt geconcludeerd dat een dynamische 
analyse van  de structuur van de markt voar accountantscontrole een beter beeld 
geeft van de mate van competitie in occo~nntantsmarkten dan de tot nu toe 
gehanteerde statische analyse. 

Tenslotte bevat hoofdstuk 5 een sarneiivattlng van dit proefschrift en een reflectie 
op de verrichte studies. Deze reflectie bevat een bespreking van de relatieve 



sterkten en zwakten van het onderzoek. Tevens worden de praktische implicaties 
van de conclusies vim dit proefschift bespraken. Zo kan bijvoorbeeld de huidige 
trend tot meer PndustrJe-specialisatie bimlen accoun~ntskmtoren leiden tot minder 
mabieie accountants. Bovendien kan informatie over de timing van mobiliteit vain 

accawinknts werkgevers inzicht geven in hoe lang accounwnts behouden blijven 
voor de organi~atie. Daarrrmt geeft de analyse van de markt voos 
accowntantscanlrole aan dat regulerende hsbnries, zoals de Europese Commissie, 
competitie in de ac~ountantsmakt moeten beoordelen op basis van een 
dynamische analyse. Tenslotte worden enkele aanbevelingen g e d a n  voor verder 
onderzoek naar cxri&ú-es van accountants en de markt voor ac;couai.tmtccon.Rkole. 




