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Anchoring, framing 
en accountantscontrole
De kwaliteit van de accountantscontrole bij assurance-opdrachten is een 

veelbesproken onderwerp. Een belangrijk aspect van deze kwaliteit is de 

onafh ankelijkheid van de accountant. De controller kan hier een positieve invloed 

op uitoefenen. In dit artikel bespreken de auteurs twee determinanten die invloed 

hebben op de onafh ankelijkheid van de accountantscontrole en geven handvatten 

voor verbetering. Mede ingegeven door de publieke opinie, de verscherpte wet- 

en regelgeving, de politieke debatten en discussies binnen de beroeps- en 

accountantsorganisaties over de kwaliteit van de accountantscontrole zijn de 

determinanten – anchoring en framing – middels een experiment nader onderzocht.
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De kwaliteit van de accountantscontrole bij 
assurance-opdrachten, zoals de jaarrekening 
is van groot maatschappelijk belang. Deze 

kwaliteit heeft een duidelijk verband met de vaktech-
nische kennis van de accountant en de waarborgen 
rondom zijn onafhankelijkheid. De vaktechnische 
kennis is er onder andere op gericht om fouten in de 
jaarrekening op te sporen. De onafhankelijkheid moet 
waarborgen bieden voor zaken zoals belangenconfl ic-
ten en druk. Het borgen van de onafhankelijkheid is 
daarbij evident. Een professioneel oordeel wordt onaf-
hankelijk genoemd als het oordeel redelijk, objectief 
en vrij is van belangenconfl icten. Een assurance-op-
dracht krijgt waarde als deze onafhankelijk wordt uit-
gevoerd. De controller kan hier een positieve invloed 
op uitoefenen door zich bewust te zijn van de onbe-
wuste fouten die gemaakt kunnen worden.

Onafhankelijkheid
Om de onafhankelijkheid te borgen dienen de 
gedrags- en beroepsregels te worden nageleefd. Deze 
regels zijn blijkbaar niet altijd even duidelijk. Zo con-
stateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat 
er vele situaties zijn waar de huidige regelgeving nau-
welijks expliciete geboden en verboden kent. De AFM 

beargumenteert dat dit onwenselijk is. Zij geven aan 
dat de onafhankelijkheidsbeoordeling in de accoun-
tantspraktijk per situatie sterk verschilt. Ze pleiten 
daarom voor meer eenduidigheid. 
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
(NBA) heeft deze handschoen opgepakt. In de 
Conceptverordening inzake de Onafhankelijkheid 
van Accountants bij Assurance-Opdrachten (ViO) 
beschrijft de NBA diverse bedreigingen die de 
 professionele oordeelsvorming van de accountant in 
gevaar kunnen brengen. Per bedreiging noemt de 
NBA de mogelijk te nemen maatregelen. Een voor-
beeld hiervan is een te laag honorarium vragen voor 
een opdracht. Accountants mogen uiteraard met 
 elkaar concurreren, maar wel binnen grenzen. Een 
mogelijke maatregel kan zijn het maken van een 
 realistische urenplanning. Interessant in de verorde-
ning zijn enkele zaken die niet worden genoemd als 
bedreigingen. Zo wordt het betaald worden van de 
accountant door de opdrachtgever niet als bedrei-
ging vermeld. Blijkbaar is dit een onontkoombaar 
gegeven. Hier moet de professioneel kritische 
 instelling van de accountant uitkomst bieden. 
Verder valt op dat voorbij wordt gegaan aan een 
reeks recente internationale publicaties die een 
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Doe de zelftest. (zie tabel 1.) De sleutel van de zelftest: 
1d, 2a en 3a. De verklaring van de door u gemaakte on-
bewuste fouten (indien van toepassing) zit voorname-
lijk in de ‘luiheid’ van ons denken. Bij de zelftest dringt 
zich telkens op suggestieve wijze een antwoord op. Bij 
vraag 1 is de suggestie 24 dagen, bij vraag 2 is de sugges-
tie 100 minuten en bij vraag 3 is de suggestie 10 cent. 
Deze suggesties moeten we echter zien te weerstaan. 
Dat kunnen we doen door een inspanning te leveren 
waarmee we de natuurlijke ‘luiheid’ verdrijven en de 
gesuggereerde antwoorden na rekenen. Dan komen we 
snel achter de onbewust gemaakte fout. Onbewuste 
fouten kunnen optreden doordat we gemakkelijk op 
suggesties ingaan. Hoe onzekerder een situatie is, des te 
vatbaarder we zijn voor onbewuste fouten.

Anchoring en framing
Bij het maken van onbewuste fouten spelen ancho-
ring en framing een belangrijke rol. Uit de literatuur 
en diverse onderzoeken blijkt dat zij een negatieve in-
vloed hebben op de onafhankelijkheid en daarmee 
uiteindelijk op de kwaliteit van een assurance-op-
dracht, zie fi guur 1. Immers, bij het maken van onbe-
wuste fouten kan men niet langer spreken van een 
redelijk en objectief oordeel.

 verband leggen tussen de onafhankelijkheid en de 
onbewuste fouten die een accountant kan maken. 
Uit andere onderzoeken naar professionele oordeels-
vorming blijkt ook dat niet alleen accountants maar 
ook andere onafhankelijke professionals als medici, 
beursanalisten, docenten, makelaars, vrij eenvoudig 
betrapt kunnen worden op het maken van onbe-
wuste fouten. 

Onbewuste fouten
De onafhankelijkheid van de accountant - de focus 
van dit artikel - is nooit 100 procent zeker. In 
het proces waarin de accountant tot een onafhan-
kelijk oordeel tracht te komen, heeft ook de con-
troller te maken met confl icterende belangen. Een 
voorbeeld hiervan is de verantwoordelijkheid voor 
de ondersteuning van het management naast de 
verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van 
de fi nanciële administratie. De controller verte-
genwoordigt vaak het geweten van de onderne-
ming. Tegelijkertijd is de controller, vanuit zijn 
beroepscode, gehouden betrouwbare informatie 
aan te leveren aan de accountant. Maar net als de 
accountant is ook de controller gevoelig voor on-
bewuste fouten.
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kiezen voor de zekerheid van tweehonderd reddingen 
en in het tweede frame de zekerheid van vierhonderd 
doden te vermijden. Framing kan zich in de accoun-
tantspraktijk in vele gedaanten voordoen. Zo kan het 
ene frame bestaan uit het nemen van een groot boek-
houdkundig verlies in het eerste jaar om vervolgens 
in de drie daaropvolgende jaren een bescheiden winst 
te kunnen tonen. Het alternatieve frame kan bestaan 
uit het in drie jaren rapporteren van een klein verlies 
met in het tussenliggende jaar een grote winst. Over 
de periode van vier jaren gezien wordt hetzelfde resul-
taat behaald. Uit onderzoek blijkt echter dat het eer-
ste frame aantrekkelijker is.

Het experiment (assurance-opdracht)
De aanname in ons Haagse experiment is dat ancho-
ring en framing een negatief effect hebben op de on-
afhankelijkheid. In totaal namen twintig proefperso-
nen (accountancy studenten) deel die in tien 
tweetallen werden verdeeld. Ieder tweetal uit be-
stond een ‘manager’ van een onderneming en een 
‘externe accountant’. Hen werd een kleine container 
met een onbekende hoeveelheid TicTac’s (waarde-
ringsprobleem) voorgelegd (zie foto). De opdracht was 
te rapporteren hoeveel TicTac’s in de afgesloten con-
tainer zaten. Aan de groep 1 werd de container gepre-
senteerd/geframed als een bezitting (activapost), aan 
groep 2 als een schuld (passivapost). Omdat in de 
praktijk de belangen van de ‘manager’ en ‘accoun-
tant’ kunnen verschillen kregen de managers andere 
prikkels dan de accountants. De managers uit groep 
1 (activa-groep) werd het volgende meegedeeld (an-
choring): ‘Als het hen zou lukken om samen met de 
accountant een waarde van 435 of meer TicTac’s ge-
rapporteerd te krijgen, zou dat gunstig zijn voor 

Anchoring

Anchoring kan worden gedefi nieerd als het effect dat 
men bij lastige schattingen eenvoudig wordt beïn-
vloed door een reeds gegeven getal. Zelfs al biedt dit 
getal voor de schatting geen relevante informatie. 
Bijvoorbeeld: een onderzoeker wil in een experiment 
weten hoe oud Gandhi geworden is. De onderzoeker 
vraagt aan groep A of Gandhi stierf toen hij ouder of 
jonger dan 114 jaar was. Vervolgens vraagt hij aan de-
zelfde groep hoe oud Gandhi is geworden. Bij een 
groep B vraagt hij of Gandhi ouder of jonger dan 
35 jaar was toen hij stierf. Ook bij groep B vraagt hij 
vervolgens hoe oud Gandhi is geworden. Bij groep A 
zijn de uiteindelijke schattingen van de leeftijd van 
Gandhi beduidend hoger dan bij groep B. Die 114 res-
pectievelijk 35 jaar bieden geen relevante informatie 
maar gaan voor beide groepen toch als anchor funge-
ren. Onbewust gaat men het getal dus als een hou-
vast zien. In de accountantspraktijk kan anchoring 
zich voordoen bij de jaarrekeningcontrole. Een be-
langrijke taak hierbij is het beoordelen van de cijfers 
die door het management en de controller worden op-
geleverd aan de accountant. Deze cijfers kunnen daar-
bij als anchor gaan fungeren. Bij een gegevensgerichte 
controle bestaat dus het gevaar voor de externe ac-
countant om zich niet geheel los te kunnen maken 
van deze gegeven cijfers en zo geen onafhankelijk 
oordeel te vormen. 

Framing

Het framingeffect kan worden gedefi nieerd als beïn-
vloeding van het oordeel doordat dezelfde feitelijke 
informatie op verschillende manieren wordt gepre-
senteerd. Men verpakt dus als het ware dezelfde feite-
lijke informatie op een andere manier en presenteert 
deze vervolgens. Afhankelijk van de verpakking kan 
men dus tot een andere beslissing komen. Zo zou 
men een halfvol glas kunnen aanvaarden en een half-
leeg glas kunnen afwijzen. Klassiek is het experiment 
van de kolonel die het commando voert over zeshon-
derd soldaten. In het eerste frame moet hij kiezen 
tussen route A, waarbij tweehonderd soldaten gered 
zullen worden, of route B, waarbij een derde kans be-
staat dat alle soldaten gered zullen worden en twee 
derde kans dat niemand wordt gered. Bij deze manier 
van framen zal de kolonel meestal kiezen voor route 
A. Bij de tweede manier van het framen van de infor-
matie moet de kolonel kiezen tussen route A, waarbij 
vierhonderd soldaten gedood zullen worden, of route 
B, waarbij een derde kans bestaat dat alle soldaten 
zullen worden gedood en twee derde kans dat ieder-
een wordt gedood. Bij deze manier van framen zal de 
kolonel meestal kiezen voor route B. 
De feitelijke informatie is identiek. De verpakking is 
anders. Men heeft de neiging in het eerste frame te 

Maakt u als controller / accountant ook onbewuste fouten? Doe de zelftest.

Zelftest: bent U gevoelig voor het maken van onbewuste fouten?

# Vraag Antwoordmogelijkheid

1 In een meer ligt een groepje waterlelies. Iedere dag 
wordt dit groepje twee keer zo groot. Als het 48 
dagen duurt voor deze waterlelies om het hele meer 
te bedekken, hoe lang zou het dan duren om half 
het meer te bedekken?

a) 12 dagen
b) 24 dagen
c) 36 dagen
d) 47 dagen

2 Als 5 machines 5 minuten nodig hebben om 5 
apparaatjes te maken, hoe lang duurt het dan voor 
100 machines om 100 apparaatjes te maken?

a) 5 minuten
b) 10 minuten
c) 90 minuten
d) 100 minuten

3 Een koekje en een kopje thee kosten samen € 1,10. 
De kop thee kost 1 euro meer dan het koekje. 
Hoeveel kost het koekje?

a) € 0,05 
b) € 0,10 
c) € 1 
d) € 1,05 
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situatie) en 337 (passiva situatie). In het rapport eer-
ste inschatting accountant maakten de accountants 
een eigen inschatting 392 (activa situatie) en 193 (pas-
siva situatie). Dit deden zij door middel van eigen 
waarneming en het lezen van het rapport eerste 
schatting manager. In het rapport geauditeerde 
waarde vierde rapportage werd een gezamenlijke 
(geauditeerde waarde) overeengekomen.

Anchoring- en framingeffect bij managers 

en accountants

Hoe verklaren we nu de verschillen van de gemid-
delde waarden in de rapportages? Eerst bespreken we 
de anchoring- en framingeffecten die optreden bij de 
managers. In tabel 2 zien we bij het interne rapport 
van de manager een gemiddelde schatting van groep 
1: 444 (activasituatie) en groep 2: 285 (passivasitua-
tie). Deze schattingen lopen uiteen door een ancho-
ringeffect en framingeffect. Deze effecten treden op 
omdat de managers uit groep 1, die de container als 
activa gepresenteerd kregen (framing), meegedeeld: 
‘Als het hen zou lukken om samen met de accoun-
tant een waarde van 435 (anchoring) of meer TicTac’s 
gerapporteerd te krijgen, zou dat gunstig zijn voor de 
onderneming.’ De managers uit groep 2, die de con-
tainer als passiva gepresenteerd kregen (framing) kre-
gen te horen dat de onderneming gebaat zou zijn met 
een door de accountant goedgekeurde waarde van 199 
(anchoring) of lager. Met dit experiment hebben we 
daarmee indicaties verkregen voor het framing effect. 
Hierbij heeft men voor de onderneming de neiging 
om bezittingen hoog in te schatten en schulden laag. 
Tevens hebben we indicaties voor het anchoringef-
fect. Uit de resultaten blijkt het voor de managers 
 lastig te zijn om los te komen van de gegeven  anchors 
(435 en 199). De anchors worden als startpunt 
 gebruikt van waaruit de aanpassing plaatsvindt.

de onderneming.’ De managers uit groep 2 (passiva-
groep) kregen te horen (anchoring) dat de onderne-
ming gebaat zou zijn met een door de accountant 
goedgekeurde waarde van 199 of lager. De accoun-
tants van beide groepen (passiva- en activa-groep) 
werden geprikkeld zo nauwkeurig mogelijk de hoe-
veelheid TicTac’s in de container te schatten. Tot 
slot moest ieder tweetal vier keer rapporteren. (Zie 
tabel 2.)

Resultaten
In tabel 2 staan vier rapportages: het intern rapport, 
het rapport eerste schatting manager, het rapport eer-
ste schatting accountant en tot slot het rapport van 
de geauditeerde waarde. Deze vier rapportages doen 
zich voor in een activasituatie en een passivasituatie. 
In het interne rapport maken de managers van beide 
groepen een inschatting van de hoeveelheid TicTac’s 
waarvan zij werkelijk denken dat die in de container 
zit: 444 (activasituatie) en 285 (passivasituatie). Deze 
schatting komt niet onder ogen van de externe ac-
countant. Het intern rapport is alleen noodzakelijk 
voor het experiment om later zo zuiver mogelijk het 
anchoring en framing effect te kunnen bepalen. In het 
rapport eerste schatting manager hebben de managers 
van beide groepen een inschatting gemaakt waarbij 
zij rekening hielden met het feit dat deze schattingen 
onder ogen van hun accountants kwamen: 556 (activa 

Rapportages Groep Gemiddelde geschatte 
waarde (in TicTac’s)

Variatiebreedte
(in TicTac’s)

Intern rapport manager

   activasituatie Groep 1 444 200 - 680

   passivasituatie Groep 2 285 230 - 375

Rapport 1e schatting manager

   activasituatie Groep 1 556 300 - 800

   passivasituatie Groep 2 337 300 - 425

Rapport 1e schatting accountant

   activasituatie Groep 1 392 300 - 450

   passivasituatie Groep 2 193 120 - 250

Rapport geauditeerde waarde

   activasituatie Groep 1 456 325 - 600

   passivasituatie Groep 2 233 200 - 280

Tabel 2. Resultaten experiment

>>

Figuur 1. De kwaliteit van een assurance-opdracht
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Conclusie en aanbevelingen
In een rapport over de onafhankelijkheid van de accoun-
tant (ViO) stelt de NBA dat de accountant in staat moet 
zijn bedreigingen te herkennen die het professionele 
oordeel van de accountant in gevaar brengen. Vooral in 
situaties waar voorschriften minder eenduidig zijn en 
schattingen en interpretaties de overhand krijgen, lig-
gen onbewuste fouten op de loer. Onbewuste fouten 
worden vaker gemaakt dan men in eerste instantie zou 
denken. Het voorkómen van onbewuste fouten is dan 
ook geen eenvoudige zaak. Twee aspecten van die onbe-
wuste fouten, anchoring en framing, zijn door ons met 
behulp van een experiment nader onderzocht. Hieruit 
bleek dat zowel managers als accountants gevoelig zijn 
voor anchoring en framing die tot onbewuste fouten 
kunnen leiden. Onze onderzoeksresultaten sluiten aan 
bij de internationale literatuur waarbij accountants van 
de big-4 kantoren onderworpen werden aan gelijksoor-
tige experimenten. Kortom: onbewuste fouten herken-
nen is een eerste stap maar niet voldoende. Controllers 
kunnen de effecten van anchoring verminderen door 
veel kennis en ervaring in te brengen. Voor het vermin-
deren van framing geldt dat de controller de feitelijke 
informatie kan ontdoen van zijn verpakking. Dat vergt 
de nodige discipline en inspanning. Het verdient daarom 
aanbeveling meer oog te hebben voor onbewuste fouten 
bij het uitvoeren van accountantscontroles.
Tot slot: In werkelijkheid zaten in alle containers 
exact 317 TicTac’s.

Voor meer informatie rondom het experiment neem 
dan contact op met drs. Koert Meijs (k.h.j.e.meijs@
hhs.nl). ■

Resultaten
Hoe weten we nu of de verschillen bewust of onbe-
wust tot stand zijn gekomen? Door met een intern 
rapport te werken bij het eerste rapportagemoment 
hebben we de onbewuste fouten, anchoring en fra-
ming, gescheiden van de bewuste fout. Vergelijken 
we, bijvoorbeeld voor de activasituatie, het ‘intern 
rapport manager’ met de ‘eerste schatting manager’ 
dan zien we een gemiddelde waarde van respectieve-
lijk 444 en 556. Dit verschil valt toe te schrijven aan 
strategische overwegingen. De manager denkt im-
mers dat er 444 TicTac’s in de container zitten, maar 
wil vermoedelijk wat onderhandelingsruimte creëren 
tegenover zijn accountant. Dit is een bewuste keuze. 
Nu bespreken we de anchoring- en framingeffecten 
bij accountants. Bij het rapport ‘eerste schatting 
accountant’ hebben we indicaties dat het ook de ac-
countants niet goed lukt om het anchoring- en fra-
mingeffect te vermijden. Uit het experiment blijkt 
dat zij zich moeilijk los kunnen maken van de eerste 
schatting van de manager. Het doel van de accoun-
tants was om zo nauwkeurig mogelijk het juiste 
 aantal TicTac’s te schatten. Een verschil tussen acti-
vasituatie (groep 1) en passivasituatie (groep 2) lijkt 
daarbij opnieuw de werking van een anchoring- en 
een framingeffect te indiceren. 
Net als de managers creëerden sommige accountants 
wat onderhandelingsruimte. De resultaten van de 
‘Geauditeerde waarde’, voortvloeiend uit de onder-
handelingen tussen de manager en de accountant, 
laten zich wat moeilijker interpreteren in termen van 
bewuste en onbewuste fouten. Deze vallen buiten de 
scope van ons onderzoek.

Need to know

Beschouw anchoring en framing als bedreigingen van de onafh ankelijkheid. n

Hanteer als controller bij waarderingsvraagstukken een transparant en gedetailleerd  n

waarderingsmodel. Transparantie vermindert eff ecten van anchoring en framing.

Laat hoge managementverwachtingen niet als anchor neerdalen in de managementrapportage waar  n

U als controller voor verantwoordelijk bent.

Veel vakkennis beperkt invloed van anchoring. n

Deframe! Vat bij een waarderingsprobleem een schuld op als een bezitting en een bezitting als  n

schuld, en waardeer opnieuw.
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