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Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van de uitkomsten van het door de AFM uitgevoerde
onderzoek naar aanleiding van de door Baker Tilly Berk N.V. aangeleverde documentatie.

Onze organisatie heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de verbetering van de
kwaliteit van de wettelijke controle. Wij hebben kwaliteit daarbij veel breder benaderd
dan louter het voldoen aan wet- en regelgeving; in onze strategie neemt het creëren en
in stand houden van een op kwaliteit gerichte cultuur een centrale plaats in.

Ons beleid is erop gericht een omgeving te creëren waarin onze partners en
medewerkers kunnen excelleren met voldoende oog voor de belangen van verschillende
stakeholders, inclusief het publiek belang. We zullen daarbij een invulling kiezen die
proportioneel en passend is voor een middelgrote accountantsorganisatie met korte
communicatielijnen.

De-door de AFM uitgevoerde onafhankelijke beoordeling zien wij als een bevestiging dat
onze organisatie op de goede weg is met het verander- en verbetertraject.

De bevindingen en aanbevelingen ervaren wij als louterend en deze zijn voor ons een
stimulans om in de komende periode voortvarend verder te werken aan het versterken
van onze kwaliteitsgerichte cultuur, het vergroten van het lerend vermogen en de
kwaliteit van de door ons uitgevoerde wettelijke controles.

Met vriendelijke groet,

A.P.J. van der Heijden
Voorzitter Bestuur

R. Hoeksel
Bestuurslid

R.H.M. Loves
Bestuurslid
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