JULES MUIS
Jules W. Muis RA (1943) heeft vanaf 1965 overwegend gewerkt als openbaar accountant in de internationale
accountantspraktijk van (de voorlopers van) Ernst & Young in diverse cliëntenbeheer-, vaktechnische en
bestuurlijke functies. Hij was tevens secretary-general van Union Eur'Audit, assistant-controller bij Time-Life
en beginnend intern accountant bij Philips.
Muis verliet in 1995 het openbare accountantsberoep en was vervolgens vice president en controller van de
Wereldbank (1995-2000) en directeur-generaal en chief internal auditor van de Europese Commissie (20012004).
Gedurende zijn loopbaan hield hij zich actief bezig met het bevorderen van het accountantsberoep in de
breedste zin in tal van vaktechnische en bestuurlijke Nederlandse en internationale organen. In 1991 was hij
voorzitter van het bestuur van het NIVRA.
Muis continueert zijn brede belangstelling voor het beroep vanuit zijn woonplaats Washington DC als
adviseur, spreker, schrijver en ‘drijver' op het gebied van good governance in de publieke en private sector. Hij
is sinds 2005 voorzitter van het audit committee van het International Baccalaureate Organisation (IBO).
In 2014 werd hij benoemd tot lid van de Public Interest Oversight Board (PIOB).
Jules Muis was van oktober 2012 tot oktober 2015 lid van de Board of Auditors van het European Stability
Mechanism (ESM).
Van oktober 2007 tot oktober 2012 schreef Muis een vaste weblog op Accountant.nl.

DISCUSSIE

Opinie

10 december 2021

'Bill of rights' voor accountants!
Jules Muis brengt zijn eerdere column uit 2016 nog eens onder de aandacht.
Inmiddels is er wel het een en ander veranderd. 

MAGAZINE

23 juni 2021

Genoeg is genoeg
Het kostte Jules Muis, nestor van het accountantsberoep, bijna veertig jaar om overstag te gaan op het punt van het
verdienmodel. Hij pleit voor maatschappelijk... 
ESSAY

22 juni 2021

Vijftig jaar accountancy: vooruitgang of zijn we er al?
Jules Muis, nestor van het accountantsberoep, kijkt terug op een halve eeuw
discussie over het vak. Hij pleit in zijn essay voor een maatschappelijk debat
over de... 

OPINIE

05 januari 2018

EPSAS: Quatsch Deutsch
Er is bij onze Oosterburen een kleine burgeroorlog uitgebroken tussen twee
vooraanstaande instanties: de Duitse Rekenkamer en beroepsorganisatie
IDW, instituut van... 

OPINIE

20 september 2017

Het verdienmodel: Haarlemmerolie voor een stroef
debat
Het nu ook hoog-politiek hoogoplopend gesprek over het verdienmodel wil
maar niet opschieten. Dat komt omdat het onderwerp zo knap iedere keer
weer voor ons uitgeschopt... 

OPINIE

01 mei 2017

Saskia Stuiveling: een persoonlijk saluut
Het plotseling overlijden van Saskia Stuiveling heeft me diep geraakt. Het
accountantsberoep kent haar al decennia, door haar innovatieve werk binnen
en vanuit de... 

OPINIE

24 april 2017

Gezocht: Aziatische olifant (m/v) met
zelfleerzaamheidservaring
Ik las recent een artikel over dieren en zelfbewustzijn. Eén van de manieren
daar aanwijzingen voor te vinden is onderzoek om te zien of de dieren
zichzelf in de... 

OPINIE

10 januari 2017

'Venetiaans Vuur': voer voor accountants en andere
brandstichters
Ik heb de donkere dagen rond Kerstmis verlicht verbracht met - onder andere
- kennisneming van mijn oud-concullega Sybren Kalkman's vijfde postpensionerings-pennenvrucht.... 

OPINIE

25 oktober 2016

De Openbare Accountant Sociaal Verslagen
Ik ga u even op het verkeerde been zetten. Even doorbijten graag, tot de
bottom line-vraag. 

OPINIE

05 september 2016

Interns, herlanceerders en 'returners'
We beginnen met interns. Ik weet er alles van, want ik ben het zelf nooit
geweest, dat kwam na mijn tijd. Hoeft ook niet, want ze halen toch wel af en
toe spectaculair... 

OPINIE

11 april 2016

'Bill of rights' voor accountants?
De hervormingen in het accountantsberoep van de afgelopen twintig jaar - merendeels ingegeven door het vermeend
falen van een aangeschoten beroep - laten een lawine... 
OPINIE

16 februari 2016

Vertrouwen is voorwaarde voor werkzame EU

De huidige verslaggeving rond de Europese noodfondsen is niet uit te leggen. Het kan makkelijk anders. En dat zou
zowel het inzicht als het publieke vertrouwen sterk... 
OPINIE

09 december 2015

Ontmoet mijn stille vennoot
Ik praat graag met en leer veel van, jonge aankomende accountants. Ze houden je eerlijk. Sommigen, tijdelijk in de VS
gedetacheerd door hun Nederlandse baas, weten... 
OPINIE

25 november 2015

Taboes doorbreken, ook iets voor accountants?
Doorbreken van taboes. We doen het, neem ik aan, allemaal wel eens. Niet als doel op zichzelf, maar als een van de
mogelijkheden ('aanvallen') of noodzakelijkheden... 
OPINIE

18 juni 2015

Overheidsverslaggeving: wie kul zaait zal kul oogsten
De argumenten van het ministerie van Financiën tegen invoering van het baten-lastenstelsel voor de overheid lijken
op een repeterende plaat. 
OPINIE

27 oktober 2014

642 miljoen EU-naheffing: zo kom je jezelf toch weer tegen
Het was weer even schrikken vorige week, toen Nederland, UK en enkele andere EU-lidstaten met een politiek en
budgettair gevoelige nahe
OPINIE

ng op de EU-afdrachten... 

23 april 2014

Renaissance beroep? Veeg eerst de trap van bovenaf
In het kielzog van de Grote Paascrisis van het accountantsberoep en vooruitlopend op alle verdere discussie over
alternatieve bestuursmodellen, prikkelsystemen en... 
OPINIE

07 november 2013

Cfo fileert Muis
Het artikel 'Weg met de cfo?' geeft voor het eerst een gezonde push back op een aantal provocerende bijdragen van mij
over de staat van dienst van de eerste duciaire... 
OPINIE

20 mei 2013

Weg met de cfo!
Op deze Pinksterdagen is het goed even bij te praten over het onderwerp cfo. In MCA (Management Control &
Accounting) van april 2013 geeft Frank Verbeeten een aardig... 
OPINIE

17 oktober 2012

Een Amerikaanse LIBOR-claim en Kennis Delen
Ook Het Volk heeft nu het eerste openingssalvo afgevuurd op de aan de manipulatie van de London Interbank O ered
Rate (LIBOR), verbonden familiebudgetkosten. 
OPINIE

17 oktober 2012

So Long
'So Long' van Fats Domino is een van mijn favoriete rhythm & blues smartlappen. Met die rollende-tro el-piano die
de gebruikelijke huilerige lyrics minzaam overstemt.... 
OPINIE

08 oktober 2012

Nieuwe hervormingen, oude trukendoos
Zo af en toe neem ik u graag mee naar een actueel Amerikaanse vergezicht, soms ter lering, soms ter vermaak.
Vandaag een berichtje over het permanente gevecht tussen... 
OPINIE

28 september 2012

Rekenrente, pensioenfondsen en vertrouwde beelden
Ik kreeg onlangs een ongesigneerd verslag binnen van een recent telefoongesprek tussen staatssecretaris van Sociale
Zaken Paul de Krom en NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers.... 
OPINIE

24 september 2012

De status quo is wel een optie
Vandaag breng ik voor de angsthazen onder ons weer eens het goede nieuws: de status quo in ons beroep is wel
degelijk een optie. Een waarschijnlijkheid zelfs. 
OPINIE

17 september 2012

Accountant moet WEL op stoel management gaan zitten
Ik wil even afrekenen met mezelf. Veertig jaar lang had ik een diep professioneel geloof in de ooit door een anonieme
collega geformuleerde taaie stelling: 'De accountant... 
OPINIE

10 september 2012

Toon aan de top: 'Might makes Right' versus 'Right makes Might'
De mededeling van Ruud Dekkers dat de NBA terugkomt op haar aankondiging een publieke management letter over
'toon aan de top' te produceren, en het onderwerp een... 
OPINIE

22 augustus 2012

De poortwachtersfunctie van de interne accountant
Als we praten over nanciële poortwachters, denken we nauwelijks aan de interne accountant. Begrijpelijk, want de
wereld en ook de interne accountant zelf bekijkt... 
OPINIE

09 augustus 2012

Brussel als urinoir voor ons aller falen
't Is me nogal wat om in pers en lezerscommentaren te lezen hoe veel Nederlanders tegenwoordig denken over
'Brussel'. Als ik door de woede en gifkelken probeer heen... 
OPINIE

01 augustus 2012

Badmeester met prioriteiten
We hebben het in deze kolommen nog wel eens over het fnuikend e ect van een puur regelgedreven grondhouding en,
bij inhoudelijk falen, formalistische verdedigingsmechanismen.... 
OPINIE

16 juli 2012

De cfo-functie is 'systemically corrupt'
Als er één nanciële poortwachter is die het tumult van de dotcomcrisis en de nanciële crisis 2007-2012+
verbazingwekkend goed heeft doorstaan, dan is het wel... 

Toon meer artikelen

