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TOM NIEROP
Tom Nierop (1956) was tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en
Accountant.nl. Hij studeerde sociaalgeografie, werkte van 1985 tot 1990 als
onderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde 1994 op het
proefschrift Systems and Regions in Global
Politics (John Wiley & Sons), over patronen
in mondiale politieke en economische relaties
tussen 1950 en 1991.
Vanaf 1990 tot begin deze eeuw werkte hij als
freelance journalist voor onder meer NRC
Handelsblad, Elsevier, Intermediair, Account
en Management Team. Daarnaast werkte hij
als redacteur/tekstschrijver voor diverse
bedrijven.
In november 2001 werd Tom Nierop
hoofdredacteur van het toenmalige NIVRAmaandblad 'de Accountant'. Eerder was hij
hoofdredacteur van Port of Rotterdam
(magazine van Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam) en Account.
Toon alles
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24 juni 2016

Hoofd en hart
De eeuwige spanning tussen verstand en gevoel, tussen ratio en emotie. Dat
is het hoofdthema in deze Accountant. Of natuurlijk de wederzijdse
versterking van die twee. Veel accountants beschouwen zichzelf als rationele
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wezens, zeker in hun werk. Maar gevoel is zeker zo belangrijk. Voor de
omgang met advies- en controleklanten, het opvangen van allerhande
'signalen', het inschatten van kansen en risico's. 
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Zonder geloofwaardigheid geen vertrouwen
De accountancy staat op een kruispunt. Om de ingezette veranderingen
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duurzaam te laten zijn, moeten woorden en daden blijvend overeenkomen.
Anders verliest de sector definitief geloofwaardigheid, verwordt het beroep
tot Potemkin-dorp en herrijst het 'onderbuikgevoel'. De werkelijkheid wint
immers altijd. 
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24 juni 2016

Er is te veel kunstmatige complexiteit
Jaap van Manen is oud-partner van PwC, hoogleraar, boardroomconsultant,
commissaris en voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate
Governance. En tot 2016 was hij registeraccountant. Een gesprek over
aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, het besturen van
accountantsorganisaties, mensbeelden en het belang van een goed geheugen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING NBA

18 mei 2016

Eed, governance en vier nieuwe bestuursleden
Zes bestuursbenoemingen, het plan voor hervorming van de governance van
de NBA en de beroepseed voor accountants. Dat waren de opvallendste
agendapunten tijdens de op 17 mei 2016 gehouden Algemene
Ledenvergadering van de NBA in het Bussumse Spant! 
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GOVERNANCE NBA

14 april 2016

Pieter Jongstra: 'Meer betrokkenheid, meer
slagkracht'
Van dertien naar zeven bestuursleden, niet-accountants in het bestuur en
introductie van een Ledenraad en een Maatschappelijk forum. Ziedaar de
opvallendste ingrediënten van het NBA-plan voor aanpassing van de huidige
bestuursstructuur. 
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STANDAARD 4410

31 maart 2016

Duidelijk en schaalbaar
Zadelt toepassing van Standaard 4410 (Samenstellingsopdrachten) bij microondernemingen accountants op met onnodig zware documentatie-eisen?
Nee, zegt de tijdelijke NBA-commissie die deze week haar rapport
publiceert. Sleutelwoorden zijn duidelijkheid en 'schaalbaarheid'. 
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MAGAZINE

18 maart 2016

Rood
Er zijn van die thema's waarmee je alle kanten uit kunt. Makkelijk en daarom
juist zo moeilijk, want clichés liggen op de loer. Rood? 
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MAGAZINE

11 december 2015

Wij
Wie zijn wij? Die vraag vormt het centrale thema in dit nummer. En met wij
bedoelen we dan 'wij accountants'. Als beroep, maar ook als personen. 

x0
Tom Nierop

MAGAZINE

11 december 2015

Mensen laten zich niet alleen leiden door geld
Optimistisch, realistisch en niet ontvankelijk voor lobbypraatjes. En cultuur is
allesbepalend. Ziedaar de houding van minister van Financiën Jeroen
Dijsselbloem tegenover de met imagoproblemen kampende financiële wereld,
accountants incluis. "Sectoren met veel regels moeten zichzelf afvragen:
waarom zijn er voor ons zoveel regels nodig?" 
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MAGAZINE

11 december 2015

Geknipt en geschoren: Gabriël van de
Luitgaarden
Head of Financial risk and pensions management bij Philips ("zeg maar een
soort treasurer"), NBA-bestuurslid, 'overtuigd' accountant in business (AiB)
en vrijetijdsgitarist. 
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ACCOUNTANTSDAG 2015

27 november 2015

Ethiek, de terugkeer van het geweten
Hoe werkt het geweten? Hoe speelt het mee bij het nemen van beslissingen?
Een verandering is nodig. Van 'waar kan ik mee wegkomen' naar een nieuwe
manier van denken. 
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BELONINGSONDERZOEK

05 november 2015

De crisis voorbij?
De accountancy ondervond de afgelopen jaren de gevolgen van de
economische crisis. Salarissen stegen minder dan voorheen en daalden soms
zelfs. De resultaten van het Accountancy Beloningsonderzoek 2015 wijzen er
op dat de weg omhoog weer in zicht is. 
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INTERVIEW

07 oktober 2015

Michael de Ridder (PwC): 'Volgend jaar tender
accountant'

PwC schrijft volgend jaar een tender uit voor haar accountantscontrole. En
de overheid hoeft van de kant van PwC geen claim te verwachten naar
aanleiding van de volgens Nauta Dutilh 'te snelle' kantoorroulatie bij oob's:
"Let's get it over with." Cultuurverandering is de absolute prioriteit. 
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MAGAZINE

25 september 2015

Nee
Wat nu? Is dit een negatief nummer van Accountant? Allerminst, hoewel het
thema inderdaad anders zou kunnen suggereren. 
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MAGAZINE

25 september 2015

Roger Dassen: 'Beste manier om de toekomst te
voorspellen is die zelf te maken'
Roger Dassen sprak waarschijnlijk het bekendste 'nee' in de Nederlandse
accountantsgeschiedenis. In 2003 tegen Ahold. De laatste jaren is hij echter
onzichtbaar, 'verscholen' in het internationale bestuur van Deloitte. Wat doet
hij? En wat vindt hij? 
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MAGAZINE

25 september 2015

Geknipt en geschoren: Barbara Majoor
Na jarenlang partnerschap bij KPMG en Deloitte werd Barbara Majoor
(50) in maart 2015 toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. 

x0
Tom Nierop

LEDENVERGADERING NBA

25 juni 2015

Ledenvergadering NBA 2015: Eén voorzitter,
drie bestuurders, twaalf verordeningen
Een nieuwe voorzitter, drie nieuw benoemde bestuursleden en steun voor alle
ontwerpverordeningen, minus één. Dat was de belangrijkste oogst tijdens de
algemene ledenvergadering van de NBA op maandag 22 juni 2015. 
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MAGAZINE

19 juni 2015

Ideaal
Als we moeten afgaan op sommige communicatie- en marketinggoeroes dan
is er een heel nieuwe generatie opgestaan. Met heel nieuwe eigenschappen,
waaronder de paradoxale combinatie van maatschappelijk bewustzijn
('idealisme') en een drang tot zelfontplooiing ('what's in it for me?'). 
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MAGAZINE

19 juni 2015

Carla Smits-Nusteling: 'Met een paar iconen in
je raad van commissarissen lijk je zelf ook
belangrijk'
Raden van commissarissen moeten gevarieerder worden samengesteld, vindt
Carla Smits-Nusteling, oud-cfo van KPN. En de gecontroleerde
jaarrekening? "Die blijft belangrijk, ook in het mkb." 
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SERIE

11 juni 2015

Serie: Pieter op zoek naar vernieuwing
Pieter de Kok gaat vanaf volgende week in een serie voor Accountant.nl op
zoek naar vernieuwing in en rond het accountantsberoep. Op basis van
recente ervaringen of interviews. "We moeten voorbij het roeptoeteren." 
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MAGAZINE

20 maart 2015

<Re>start
Een lammetje op de cover. Moet dat? Kan dat wel? De meningen daarover
verschilden, kan ik u verklappen. Gebruikelijk is het niet, inderdaad. Maar de
situatie is dat evenmin. En het beeld staat wel symbool voor een nieuw en
gedurfd begin. Van dit blad en, wat hoogdravend, het beroep. Bovendien niet
onbelangrijk: de foto valt op, zeker als cover van een accountantsblad. 
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OPINIE

08 december 2014

De wereld van morgen
Mijn eerste column in toen nog 'de Accountant' verscheen in september
2001. De huidige is de laatste in die reeks (zie pagina 28 van het artikel
'2015: Accountant(.nl) nieuwe stijl'). Daarom heb ik het even nagekeken.
Ruim dertien jaar alweer, dat is toch even schrikken. 
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OPINIE

05 november 2014

Cultuuromslag
Een veelvuldig gebruikte term in het accountantsdebat de laatste maanden, en
in het rapport 'In het publiek belang' daaruit is voortgesproten, is 'cultuur'. 
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OPINIE

09 oktober 2014

Napoleon of toch maar Churchill?
Het accountantsberoep wil een nieuwe start maken. De werkgroep
Toekomst accountantsberoep heeft zijn hervormingsvoorstellen
gepresenteerd, KPMG deed dat al eerder en wellicht hebben andere
kantoren op het moment dat u dit leest ook al hervormingsmaatregelen

aangekondigd. 

x1 0 0
Tom Nierop

MAGAZINE

01 oktober 2014

Pas op de plaats; Accountancy
Beloningsonderzoek 2014
Voor het tweede achtereenvolgende jaar groeien salarissen van openbaar
accountants niet sneller dan die in andere accountantssectoren. Economische
tegenwind en structurele veranderingen lijken de ontwikkeling van inkomens
en arbeidsvoorwaarden blijvend te beïnvloeden. Dat blijkt uit het tiende
Accountancy Beloningsonderzoek (zie bijlage, of download via
Accountant.nl of tablet-app). 
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OPINIE

09 september 2014

Accountant in coffeeshop
Coffeeshop-minnende accountants werden in juli opgeschrikt door een
ontnuchterende uitspraak van de Accountantskamer. 
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OPINIE

23 augustus 2014

Over vrijheid en professionals
Een scheutje reflectie aan de hand van filosofen en andere denkers doet een
mens nooit kwaad. Ook in het huidige accountantsdebat kan het van nut zijn.
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OPINIE

11 augustus 2014

Communiceren en stierenvechten
Bij stierenvechten denken aan accountants? Het lijkt vreemd, maar het
gebeurde mij dit voorjaar. 

x1 0 0
Tom Nierop

OPINIE

16 juni 2014

Hulp voor accountancyleiders
Er zijn van die uitspraken waarvan je zou willen dat je ze zelf had verzonnen.
Zoals 'I've searched all the parks in all the cities and found no statues of
committees'. 
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01 juni 2014

Top 50 Accountants in business 2014

Wie zijn de 'hoogste' accountants in business? Net als vorige jaren
presenteert Accountant een overzicht van de accountants in de besturen van
grote ondernemingen. De Top 50 anno 2014 telt zeven nieuwe namen, van
wie twee in de top tien. 
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Peter van Rietschoten

OPINIE

09 mei 2014

Strategie voor strategen
In Brief uit Huize Algra (De Landkruiser) in Nader tot U beschrijft Gerard
Reve hoe zijn vader thuis werd bezocht door een man die hem 'een uitvinding
van krijgskundige aard' wilde tonen. 
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OPINIE

03 april 2014

Ouderwetse afstand weer belangrijker
Wie zei er ook alweer dat geografische afstand in deze moderne tijd geen rol
meer speelt? De afgelopen tijd is menigeen hopelijk ontwaakt uit die droom.
De pure geopolitiek van Rusland tegenover zijn buurstaten is al behoorlijk
ontnuchterend, maar voor accountants dichter bij huis is het snel groeiende
verschijnsel reshoring: steeds meer bedrijven halen productie terug uit
lagelonenlanden. 

x3 0 0
Tom Nierop

OPINIE

07 maart 2014

Ondernemer… kuch, …schap
Het is een vast patroon. Als een economie of sector na een dipje weer wat
lijkt op te krabbelen, beginnen bestuurders van beursgenoteerde
ondernemingen een beetje boven de grond te zweven. 
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30 januari 2014

De X van 2013
Traditiegetrouw de selectie van opmerkelijke zaken uit het voorbije jaar. Met
deugdelijke grondslag samengesteld, verstrekt zonder assurance, wel
daaraan verwant, maar natuurlijk zonder er rechten aan te mogen ontlenen.
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18 december 2013

Amsterdamse filosofen
Een algemene wijsheid luidt dat naarmate je langer meedraait en ergens meer
van weet, je vanzelf genuanceerder wordt. Zaken zijn vaak complexer en
minder zwart-wit dan op het eerste gezicht lijkt, zo heet het. Bij mij werkt het

andersom. Neem het onderwerp ethiek en daarmee verbonden thema's als
ethische (gedrags)codes, toon aan de top en transparantie. Er wordt erg
ingewikkeld over gedaan, terwijl volgens mij iedereen instinctief wel ongeveer
weet wat hoort en wat niet. Er is zelfs steeds meer bewijs dat ook dieren er
ethische normen op na houden. 
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14 november 2013

De wereld wordt steeds eenvoudiger
'De wereld wordt steeds complexer.' Hoeveel artikelen zouden er beginnen
met deze zin? Google levert alleen op die identieke woordcombinatie al
19.000 hits. En daarnaast zijn er talloze verwante formuleringen waarin 'de
maatschappij', samenleving, omgeving of wereld om ons heen steeds
complexer wordt. 
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07 oktober 2013

New balls please!
Je kon er op wachten. Vijf jaar na de val van Lehman Brothers regent het
publicaties over wat we van de financiële crisis hebben geleerd. En natuurlijk
werd ook oud-president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink, nu
toezichthouder bij Bank of China en voorzitter van de Commissie Publiek
Belang van PwC, weer uitgebreid bevraagd. 
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01 oktober 2013

Crisis verdiept
De economische crisis werpt aanhoudend zijn schaduw over de
accountantsbranche. Vooral in de vorm van verminderde
doorstroommogelijkheden. De basissalarissen bleven dit jaar relatief
ongedeerd maar betaling van overwerk lijkt definitief voorbij. Dat blijkt uit de
negende editie van het Accountancy Beloningsonderzoek (zie uitneembare
bijlage, of download via Accountant.nl). 
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OPINIE

05 september 2013

Behoudzucht vermomd als argument
"We moeten wachten op internationale regelgeving, niet op de troepen
vooruit lopen." U kent het vast, dit onvermijdelijke argument in discussies
over regelgeving. Wat paradoxaal geformuleerd: ‘internationalisering' is naast
een motor voor verandering ook verworden tot het favoriete alibi voor
behoudzucht. 
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OPINIE

09 augustus 2013

Onvermoed wespennest

Als blad van een beroepsorganisatie, in een politieke omgeving waar
maatschappelijke en commerciële belangen soms botsen, weet je dat
sommige onderwerpen gevoelig liggen. 
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12 juli 2013

In memoriam - Hans Blokdijk: scherp denker en
aardig mens
Op dinsdag 9 juli is Hans Blokdijk overleden. Een van de weinige
onafhankelijke denkers binnen het accountantsberoep. Maar vooral ook een
aardig mens. 
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OPINIE

12 juni 2013

Commissie publiek belang
Er zijn zo van die functies waarvan je je afvraagt of je het zelf zou kunnen.
Dat overkwam mij in 2011 toen het plan bekend werd om bij de grotere
accountantsorganisaties een commissie publiek belang in te stellen. 
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OPINIE

06 mei 2013

Dol op principes?
Hoort u nog wel eens vurige pleidooien voor meer principles basedregelgeving? U weet wel, met eigen professional judgment te hanteren
algemene normen in plaats van tot op de millimeter dichtgetimmerde
voorschriften? 
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05 april 2013

Big Brother, please watch me!
Soms gaat individueel gedrag op paradoxale wijze samen met tegengestelde
ontwikkelingen op collectief niveau. Zo lijkt het dat naarmate mensen meer
vrijheid hebben en nemen om hun eigen levens in te richten, de acceptatie van
risico´s juist afneemt. Als er iets misgaat, gaat de blik volautomatisch naar de
overheid. 
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07 maart 2013

Andere naam, zelfde werkelijkheid
Ooit kende ik iemand die zijn naam wijzigde van Han in Joger. Uiteindelijk
wende dat, zij het na enig doorzetten. Of het jazztrompettist Christian Scott
zal lukken om Christian aTunde Adjuah er in te krijgen, moet daarentegen
ernstig worden betwijfeld. 
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07 februari 2013

De X van 2012
Traditiegetrouw de selectie van opmerkelijke zaken uit het voorbije jaar. Met
deugdelijke grondslag samengesteld, verstrekt zonder assurance, wel
daaraan verwant, maar vanzelfsprekend zonder er rechten aan te mogen
ontlenen. 
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01 februari 2013

'Als je zelf niet zeker bent, slaap je slecht'
Commissarissen, toezichthouders en politiek verwachten nu veel meer dan
vroeger een accountant met tanden. Dat maakt het ook makkelijker om die
rol daadwerkelijk te vervullen, zegt Huub Wieleman, sinds 1 januari 2013
NBA-voorzitter. “De NBA moet daarbij krachtig en betrokken zijn. En ik
streef naar een minder zwaarmoedige kijk van accountants.” 
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05 december 2012

Sociale media niet revolutionair
De collectieve hysterie bij bedrijven over sociale media, die de hele
communicatieomgeving op zijn kop zouden hebben gezet, is vergelijkbaar
met die over de Nieuwe Economie rond de eeuwwisseling: alleen groei, nooit
meer conjunctuur, u weet wel. Zo, dat lucht op, zo'n ongenuanceerde old
school-uitlating. 
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01 november 2012

Kannibaal Steve
Dienend leiderschap, coachend leiderschap, empathisch leiderschap. Wel
eens van gehoord? Steve niet. Om een door hemzelf vaak gebezigde
kwalificatie te gebruiken: een onvervalste asshole was het, die gelauwerde
topman van Apple. 
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09 oktober 2012

Lekker bruin!
Soms brengt een onverwacht beeld je plotseling tot een 'inzicht'. Dat
gebeurde mij met een foto bij het FD-artikel 'Zuidas verliest deel van zijn
glans' (23 juni 2012). Daarop vier lachende Zuidassers. Jongens nog,
eigenlijk. Alle vier in grijs pak. Met daaronder lichtbruine schoenen. Alle vier.
En achter hen lopen nog een paar van die schoenen voorbij. 

x2 0 0
Tom Nierop

MAGAZINE
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Crisis raakt hele sector
Salarisniveaus stagneren, partners leveren in, doorstroommogelijkheden
nemen af en ook de verwachtingen worden bescheidener. Dat blijkt uit de
achtste editie van het Accountancy Beloningsonderzoek (zie uitneembare
bijlage, of download via Accountant.nl). 
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12 september 2012

Maatschappelijk verantwoord (ont)duiken
Adviseurs op mvo-gebied betogen graag dat maatschappelijk verantwoord
ondernemen een business case is. Je mede laten leiden door andere dan
financiële afwegingen levert uiteindelijk geld op en is dus welbegrepen
eigenbelang. Vervelende keerzijde van die benadering is het risico dat zodra
iets juist geld gaat kosten, een bedrijf niet meer thuis geeft. 
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26 juli 2012

Passie voor steunkousen
In de amoureuze betekenis scoren Italianen het hoogst, maar als het gaat om
'gepassioneerdheid' op andere terreinen dan staan Nederlanders momenteel
onbedreigd aan kop. Want afgaande op het aantal mensen dat tegenwoordig
wordt voortgedreven door 'passie', is Nederland zo langzamerhand een van
bevlogenheid zinderende krachtcentrale van nucleaire proporties. 
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01 juni 2012

Top 50 Accountants in business 2012
Voor de zesde maal brengt Accountant de ‘machtigste’ accountants in
business in kaart: bestuurders in beursgenoteerde ondernemingen en de
grootste niet-beursgenoteerde bedrijven. De top anno 2012 telt negen
nieuwe namen, van wie zes bij de eerste vijftig. Acht RA's, plus de eerste
AA. 
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31 mei 2012

Goedkoop China
Ik schreef al vaker over de vaak wat naïeve manier waarop
vertegenwoordigers van het management- en financiële wereldje praten over
de verschuiving in de wereldeconomie, en dan met name over de opkomst
van China. U kent de verhalen wel, alles is daar goedkoper, beter en sneller.
"Een snelweg kost er een halfjaar!" En voor Europa dreigt een toekomst als
industrieel 'museum'. 
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03 mei 2012

Voorspellen is makkelijk, veranderen lastiger
"Dat het komende jaar beslissend wordt voor de toekomst van de 'Cubaanse
Revolutie' en haar legendarische leider, is vrijwel zeker." Af en toe moet je je
nek uitsteken. Helaas, ik schreef het in 1990 (Intermediair, 18 mei) en 22
jaar later zit het communistische regime er nog steeds, zij het in verlichte vorm
en onder leiding van 'de broer van'. 
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05 april 2012

Uiterlijke schijn
Een maatpak, verzorgd kapsel en vlotte babbel zijn tegenwoordig geen
automatische reden meer voor aanzien en vertrouwen. Bankiers,
verzekeraars en andere vertegenwoordigers van de haute finance behoren op
verjaardagen niet meer automatisch tot degenen die met ontzag worden
bekeken. 
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01 april 2012

Vergrijst het accountantsberoep?
Zijn er in de toekomst genoeg accountants om te voorzien in de behoefte aan
accountantsdiensten? Moeilijk te zeggen, omdat de vraag moeilijk is te
voorspellen. Over de ontwikkeling van het aanbod van accountants valt wel
iets te zeggen. Een onderzoek. 

x0
Tom Nierop

OPINIE

01 maart 2012

Gevestigde belangen en de regelgevingsmantra
Bij financiële calamiteiten duurt het nooit lang voordat de betrokken sector
twee standaardreacties in stelling brengt. Eén: de politiek reageert met
'doorgeschoten regelgeving' op 'incidenten'. En twee: risico's uitbannen kan
niet, ze horen bij ondernemen 
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02 februari 2012

De X van 2011
Een traditie: de selectie opmerkelijke zaken uit het voorbije jaar. Met
deugdelijke grondslag samengesteld, onafhankelijk en objectief. Daarover
geen correspondentie, maar bij voorbaat excuses aan elke benadeelde of
gepasseerde. 
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08 december 2011

Accountant en auto

Tophits zijn het. De jaarlijkse berichten over leaseauto's op Accountant.nl, in
de marge van het Accountancy Beloningsonderzoek (zie ook Nieuws, pagina
6). Sommigen vinden het niks voor een serieus medium, maar dat is een
misverstand. Een auto zegt namelijk iets over de eigenaar. Of hebt u ooit een
zachtmoedige poëet in een BMW four wheel drive zien klimmen? Of een
getatoeëerde kaalhoofd in een Bentley? 

x0 1 0
Tom Nierop

MAGAZINE

01 december 2011

Hoe cultureel zijn accountants?
Hoe cultuur-minded zijn accountants? Doen ze meer of juist minder aan kunst
en cultuur dan medici en juristen? Die vraag stond centraal in een
najaarsenquête op Accountant.nl. Het antwoord is duidelijk. Of het
verrassend is laten we aan u. En oh ja, accountants zijn wel sportiever. 
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Misverstand over wetenschap
Er is iets merkwaardigs aan de hand met het accountancydebat. Het
'verwetenschappelijkt'. Althans, steeds vaker wordt op wat zorgelijke toon
gewaarschuwd dat voorgestelde maatregelen 'niet zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek' of op 'wetenschappelijk bewijs' dat ze zullen
helpen. De in het FD aangezwengelde discussie over de rol van partnerhoogleraren kan de oorzaak niet zijn, want de roep om wetenschappelijk
bewijs klinkt al wat langer. 
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Mannen zijn ambitieuzer, echt waar
'Meer vrouwen in de top' is een oude discussie. De woorden veranderen sommigen spreken nu van diversity (spreek uit 'daivursitie') - maar de
boodschap niet: het gaat te langzaam. Nog onlangs werd bericht dat het
binnenkort wettelijk voorgeschreven streefgetal van dertig procent
vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij het huidige tempo nog lang
niet in zicht is. 
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Partnerinkomens onder druk
In hoeverre verschillen beloning, carrièreverloop, wensen en verwachtingen
van AA's en RA's? Editie 2011 van het Accountancy Beloningsonderzoek
maakt die vergelijking voor het eerst mogelijk. Beeld van een jaar waarin de
economische conjunctuur vooral de partnerinkomens raakte. 
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Karel van het Reve in 1971
We hebben op deze site al eens zijn broer Gerard aangehaald. Maar ook
Karel van het Reve schreef soms dingen die ook voor accountants
interessant zijn. 
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Egoïsteneconomie
Een brede intellectuele visie op economie en samenleving zie je accountants
niet dagelijks verkondigen. Zeker niet publiekelijk. Opleiding en beroep zijn
daar ook niet voor opgericht. Des te verheugender als het wel een keer
gebeurt. In juni 2011 verscheen het boekje 'Goed bestuur in de
egoïsteneconomie' van registeraccountant Hans Dijkstra, werkzaam bij 'een
groot accountantskantoor'. 

x0 0 0
Tom Nierop

OPINIE

08 augustus 2011

Waterdichte redeneringen
Elke sector kent zijn standaardredeneringen en -argumenten. Sommige lijken
onverslijtbaar, zonder dat ze serieus zijn getest op verenigbaarheid met
andere favoriete argumenten. Ter illustratie en zomeroverdenking een kleine
collectie. Strikt beperkt tot het businesswereldje, waarin ook veel
accountants vertoeven. 
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Klantscreening, maar dan serieus
Banken weren coffeeshops als rekeninghouder. Door een rechterlijke
uitspraak over het deftige Van Lanschot kwam dat weer eens pregnant naar
voren, maar het speelt al wat langer. Toenmalig minister van Financiën
Wouter Bos tikte ze er al eens voor op de vingers. Banken zeggen zelfs
bestaande rekeninghouders op. Ook 'seksondernemers' hebben ze liever
niet. 
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Top 50 Accountants in business 2011
Wie zijn de 'hoogste' RA's of AA's in het Nederlandse bedrijfsleven? Voor
de vijfde maal de 'machtigste' accountants in business in kaart: bestuurders in
beursgenoteerde ondernemingen en de grootste niet-beursgenoteerde
bedrijven. 
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Stukje trajectinvulling
Ooit iemand ontmoet die zich bezighoudt met het ‘optimaliseren van
processen'? Ik wel. Maar mogelijk verkeert u niet dagelijks in die kringen.
De kringen waarin je regelmatig stuit op lieden die ‘invulling geven' aan een
traject ter implementering van een nieuwe procesarchitectuur. Of aan iets
anders, maar ze verwoorden het zelden in gewone-mensentaal. 
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Redeneren met Scheepbouwer
Ad Scheepbouwer, toptopman, visionair en redder van KPN, nam deze
maand afscheid van zijn werkgever. En dat werd gevierd met diverse
interviews. Consequent redeneren blijkt niet zijn sterkste eigenschap. 
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China!
Loopt Europa het gevaar te vervallen tot museum? Als je sommige
topmanagers en aanverwanten beluistert, zou je het bijna gaan geloven.
China! Spectaculaire groei, razendsnelle ontwikkeling, lage lonen, miljoenen
ingenieurs, alles sneller. En groter! Een zesbaansrondweg bouwen in de tijd
waarin we hier al vergaderend een kilometertje vluchtstrook aanleggen! De
conclusie wordt vanzelfsprekend geacht: we raken achterop, zakken weg en
moeten stevige hervormen om deze dreiging te keren. 
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Geloof in eigen kracht
Voetballers zeggen altijd uit te gaan 'van eigen kracht'. Accountants zijn geen
voetballers. Dit zeggen ze dan ook niet, althans de meeste. Maar wat erger is:
ze doen het ook niet. Verbazingwekkend. Accountants lijken, wellicht murw
door alle ontwikkelingen en kritiek, hun eigen kwaliteiten, kracht en
bestaansreden vergeten. Een paar voorbeelden. 
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De X van 2010
Een inmiddels bekende traditie: de selectie van opmerkelijke zaken uit het
voorbije jaar. Met deugdelijke grondslag samengesteld en volstrekt objectief
(tenzij anders vermeld). Daarover wordt niet gecorrespondeerd. Wel bij
voorbaat excuses aan eenieder die zich benadeeld of gepasseerd voelt. 
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Het raadsel van de verdwenen accountants
De Nederlandse accountancy maakt momenteel een turbulente tijd door. In
de kleine twintig jaar dat ik dit beroep volg was er vanuit de jongere garde
niet eerder zo'n elan en daadwerkelijke inzet om zaken te veranderen. Vanuit
een positieve instelling, uit pure betrokkenheid met het vak. 
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116 jaar 'de Accountant'
Deze laatste 'de Accountant' is het sluitstuk van een respectabele reeks die
116 jaren omvat. In die periode veranderde er veel. Maar veel ook niet.
Zoals enkele basiskenmerken van het blad: informatief, actueel, soms
eigenwijs, altijd gedegen. De vanaf 2011 verschijnende opvolger zal passen
in die waardevolle traditie. 
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Voorkom moeilijke situaties
Soms lees je iets dat via een paar associaties en gedachtesprongen alles op
zijn plaats doet vallen. Dat gebeurde mij met het artikel Promises Aren't
Enough: Business Schools Need to Do a Better Job Teaching Students
Values in de Wall Street Journal van 23 augustus 2010. Daarin wijzen drie
hoogleraren op de beperkte waarde van de MBA Oath waarmee jaarlijks
honderden afgestudeerden van Harvard Business School beloven om ethisch
te handelen en zich te onthouden van greed ten koste van anderen. 
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Titelcarnaval anno 2010: 121 stuks
Andrew D Chambers BA, CEng, FCCA, FCA, FBCS, CITP, FRSA, FIIA.
Flauwe grap, denkt u, typisch Britse practical joke. Maar nee. Deze man
stond echt op programma voor een serieus ACCA/NIVRA-seminar op 16
september 2010. 
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Crisiseffecten werken door
Onder invloed van de economische crisis lijkt het ‘schaarste-effect' op de
accountantssalarissen uitgewerkt. Ze stijgen nog wel maar duidelijk minder
dan voorheen. Ook de tevredenheid over het totale
arbeidsvoorwaardenpakket daalt. Niettemin kijken veruit de meeste
accountants met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit het
Accountancy Beloningsonderzoek 2010 (zie uitneembare bijlage, of
download via Accountant.nl). 
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Irrelevant, maar toch…
Ach uiterlijk, wat maakt het uit? Zo is het. Het gaat om de inhoud. In theorie
tenminste. En toch speelt de buitenkant een rol. Allerlei onderzoekers hebben
zich al gebogen over de invloed van lichaamslengte, schoonheid,
(a)symmetrische gelaatstrekken, haarkleur en -coupe, lichaamsgewicht,
heup-, schouderbreedte en andere fysieke kenmerken op de carrière. 
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Non-nieuws als specialiteit
'Onderhandelaars kabinet praten verder op geheime locatie', luidde de
opening van de Elsevier-nieuwsbrief van 17 augustus 2010. Dat had het
‘bureau woordvoering kabinetsformatie' die dinsdag namelijk
bekendgemaakt. Verder wilden noch de onderhandelaars, noch de
Rijksvoorlichtingsdienst iets zeggen over het waarom en over de te
bespreken onderwerpen, zo vermeldde het bericht. 
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De toon was voortreffelijk
Lachen was het. Om Harry Mens, de zich ondernemer noemende
vastgoedhandelaar met zijn eigen tv-programma Business Class. Al diverse
keren ontving hij keurig pratende mannen in maatpak die kort daarop toch
wat minder zuiver op de graat bleken. 
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Naakt luchtfietsen
Angela Merkel deed het en onze Tweede Kamer wil het. Een verbod op
naked short selling van staatsobligaties: speculeren op prijsdalingen door
partijen die zelf geen staatsobligaties in hun bezit hebben. Een nuttig
instrument tegen het risico van wanbetaling (credit default swaps) is namelijk
verworden tot factor die de koers van staatsobligaties actief beïnvloedt. The
tail wagging the dog dus, en daar wil de Bondskanselier vanaf. 
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De teflonfactor
Op zaterdag 10 april 2010 stond in de Volkskrant - na een oud-links
verleden alweer jaren de vrijzinnigste, minst politiekcorrecte en dus beste
krant van Nederland - een voortreffelijk artikel onder de kop 'Gesjoemel van
creatieve rekenaars' 
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NIVRA-inventarisatie transparantieverslagen
De transparantieverslagen van Nederlandse accountantsorganisaties geven
een goede beschrijving van de opzet van (kwaliteits)systemen en procedures.
Maar hun informatiewaarde zou toenemen als ze meer informatie verstrekken
over de concrete werking daarvan. Dat stelt het NIVRA na inventarisatie van
de verslagen over 2008/2009. Enige kernconclusies, plus best practices en
aanbevelingen. 
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Top 50 RA's in bedrijfsleven 2010
Wie zijn de ‘hoogste' RA's in het Neder landse bedrijfsleven? ‘de
Accountant' presenteert voor de vierde maal de vijftig ‘machtigsten': RAbestuurders in beursgenoteerde ondernemingen en de grootste nietbeursgenoteerde bedrijven. 
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Onterecht beschuldigd
Niets ergers dan volkomen ten onrechte van iets heel ergs te worden
beschuldigd. Nou ja, op één ding na natuurlijk: ook nog eens ten onrechte
worden veroordeeld. Toch overkwam dat de afgelopen jaren diverse
Nederlanders. Voor de Schiedammer parkmoord zat een man langdurig
onschuldig vast. Twee andere mannen werden ten onrechte veroordeeld in de
Puttense moordzaak en begin deze maand bleek definitief dat
'seriemoordenares' Lucia de B. (inmiddels Berk) jarenlang onschuldig
gevangen heeft gezeten. 
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Herkenningsproblemen
Gezagsdragers in politiek en bedrijfsleven vinden het soms moeilijk de
waarheid te spreken. Het wordt al bijna normaal gevonden. Partij- of
commerciële belangen, geheime afspraken, egobotsingen, persoonlijke
ambities en dubbele agenda's - talloze redenen kunnen functionarissen
brengen tot draaien of verdraaien. Ooit, in volgzamer tijden, kwam iemand
nog weg met een afgemeten 'geen commentaar', maar inmiddels is een
geraffineerder ontwijkingsvocabulaire ontstaan. 
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Griekse crisis en gewetenloos Wall Street
Soms schrijft iemand anders een zaak zo scherp en raak op, dat zelf
schrijven zinloos wordt. Daarom zou ik zeggen: leest u de column van Allan
Sloan in The Washington Post van 10 maart 2010: Wall Street's role in Greek

crisis should be no surprise. 
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Maatkostuum of matrozenpakje
Als het om hun taak, verantwoordelijkheid, pretenties en imago gaat, zijn
accountants onzeker. Tijdens de verhoren voor de commissie De Wit kwam
die identiteitscrisis - want zo mogen we het wel noemen - weer eens duidelijk
naar voren. Zijn accountants(kantoren) een kenniscentrum, onmisbare
adviseur en (liefst brede) assurance-verlener, of slechts een eenvoudige
cijfercontroleur? 
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De X van 2009
De traditionele selectie van opmerkelijke zaken uit het voorbije jaar, zij het
ietwat verlaat door het combineren van januari- en februarinummer. Zoals
altijd volstrekt objectief, maar het oordeel over de deugdelijke grondslag is
aan de lezer. En natuurlijk met excuses bij voorbaat aan elke zich benadeeld
of gepasseerd voelende persoon of organisatie. 
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Acht begrijpelijkheden
Logisch inzicht hoort tot de basale professionele gereedschapskist van de
accountant. En eigenlijk van iedereen die een beetje hogerop wil. Daarom,
ter aanscherping van het denkvermogen, een selectie van zaken uit 2009 die
minder logisch leken. Maar misschien zijn ze juist wel heel erg logisch, want
ze speelden/spelen op hoog niveau. Hoe dan ook, wie ze niet begrijpt - of
niet wil begrijpen - heeft mogelijk een (carrière)probleem. 
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Oeps! Heleen Mees heeft gelijk
'Meer vrouwen in de top kan nieuwe crisis voorkomen', luidde vorige maand
een opvallend bericht op Accountant.nl. Aanleiding was een essay van
Heleen Mees in het oktobernummer van DNB magazine, uitgave van De
Nederlandsche Bank. 
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'Afgestudeerde accountant bestaat niet meer'
Op 2 december 2009 vierde de VERA haar 35-jarig bestaan. Voor
duizenden registeraccountants is VERA een begrip. Willem Verhoog was er
als enige vanaf de oprichting in 1974 bij, sinds 1976 als secretaris. "Het gaat
niet om punten maar om vorming." 
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Tapijt van Henk Nieuwkoop
Ethisch handelen moet worden 'getraind' en 'onderwezen'. Managers,
bankiers, accountants en alle anderen die aan professionele verlokkingen
blootstaan, moeten beter worden getraind in ethische dilemma's. Dat hoor je
tenminste vaak. 
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Bescheiden crisiseffecten
Accountants doen het nog steeds goed op de arbeidsmarkt en de
tevredenheid blijft hoog. Toch zijn forse salaris stijgingen en variabele
beloningen iets minder vanzelfsprekend, worden leaseauto's net iets minder
verstrekt en lijkt jobhoppen iets minder urgent. Dat blijkt uit het Accountancy
Beloningsonderzoek 2009. 
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Kennis delen is niet moeilijk
De Chinese markt voor duurzame technologieën zal uitgroeien tot een
omvang van vijfhonderd tot duizend miljard dollar per jaar. Dat blijkt uit
onderzoek van: PricewaterhouseCoopers. Een accountantskantoor. 

x0
Tom Nierop

OPINIE

26 september 2009

Bonushumor
Wordt u ook zo moe van de bonusdiscussie? Zo langzamerhand zou je
denken dat de financiële crisis louter is ontstaan door deze ene deeloorzaak.
Gelukkig valt er ook te lachen. Vooral door de fraaie gedragscode die de
Nederlandse bankiers hebben opgesteld, onder luide toejuichingen van
minister Wouter Bos, die spreekt van een voorbeeld voor de rest van deze
planeet. 
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Nogmaals het Wiki-effect
In oktober 2008 schreef Nart Wielaard in dit blad een opiniebijdrage over
wat hij noemde het Wiki-effect'. Tijdens een eerder gehouden NIVRA-debat
over de toekomst van het accountantsvak, hield hij een soortgelijk betoog.
De kern: Onder invloed van de steeds verder oprukkende vrije
beschikbaarheid van (digitale) informatie, wordt transparantie in de toekomst
niet afgedwongen door wetgeving en instituties, maar door 'het collectief'. 
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Spirituele hocus pocus
Voor mensen in en rond de financiële wereld kan het geen kwaad om ook
eens naar buiten te kijken. Figuurlijk dan. Dat geldt nu, maar gold ook al in
de periode waarin alle bomen nog tot in de hemel groeiden. Er is immers
meer op aarde dan banksaldo, te grote horloges en kwartaalcijfers. 
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Het meest overbodige onderzoek ooit
Denkt u ook wel eens dat u droomt? Of, als enige, gek bent geworden? Ik
had dat bij het lezen van het definitieve voorstel voor het al in april 2009
aangekondigde 'Parlementair onderzoek financieel stelsel'. 
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Fanmail voor Jos
Is het ook u opgevallen? De accountancy heeft sinds kort een ster in haar
midden. Een veelgevraagd televisiegast die zorgt voor interessante uitspraken
in allerlei media. Ik heb het over Jos Nijhuis, sinds 1 januari 2009 topman
van Schiphol en voordien bestuursvoorzitter van PricewaterhouseCoopers.
Ik ben een fan van Jos. Dat zeg ik zonder enige ironie. 
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Onvergelijkbaar, en toch…
Bedrijfsbestuurders voor wie er niets mooiers is dan weer een volgende, nog
grotere fusie of overname. Uitgevers die rendementseisen stellen van 25 tot
35 procent. Publieke televisiezenders die proberen te concurreren met de
onnozelste commerciële televisie door hetzelfde type reality soaps en andere
pulp-tv met onbekende halfbegaafden en babbelende ‘sterren' te produceren.
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Top 50 RA's in bedrijfsleven 2009
Welke RA's bekleden de 'hoogste' functies in het Nederlandse bedrijfsleven?
'de Accountant' screende voor het derde jaar de besturen van alle
beursgenoteerde onder nemingen plus die van de grootste nietbeursgenoteerde bedrijven. Het resultaat: de vijftig 'machtigsten'. 
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Rule based à la carte
Accountants en andere financiële professionals trekken bij de term rule based
meestal een vies gezicht. “Geen verstikkend keurslijf van regels graag. En het
helpt toch niet. Kijk naar de VS. Waar zijn de grootste schandalen? Precies!
Weg met de Angelsaksische rule based-aanpak. Principle based-regelgeving
graag.” 
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Gezocht: nieuwe Limperg
"Is het dan nooit goed?" Die reactie had ik bij de azijnachtige reacties op het
artikel van bankier Floris Deckers in NRC Handelsblad van 16 maart 2009.
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Ernst & Young en het verdwenen jaarverslag transparant genoeg zo?
Het bericht dat Ernst & Young Nederland stopt met het publiceren van een
eigen jaarverslag, heeft geleid tot felle kritiek van Marcel Pheijffer en een
neutrale reactie van het NIVRA. 
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Heldere transparante klaarheid
Er zijn van die termen die op zeker moment zo zijn versleten tot
nietszeggendheid dat je je afvraagt of iemand die ze regelmatig uitspreekt ooit
een zin of gedachte zal kunnen produceren die wél de moeite van het
overwegen waard is. 
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Gouden markt voor accountants
Veel mensen hebben tijdens de vrije decemberdagen 'De Prooi'
gelezen, Jeroen Smits boek over de teloorgang van ABN Amro. Ook
minister van Financiën Wouter Bos. 
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RA speelt eerste viool
Hoe belandt een ervaren registeraccountant als cfo bij de Limburgse
vioolentertainer André Rieu? En wat doet hij daar eigenlijk inhoudelijk? Roel
van Veggel, de enige RA die zich behalve cfo ook tour director mag noemen,
legt het uit. 
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De X van 2008
Accountant maakt gebruik
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deugdelijke grondslag. 
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Bedrijfsbestuurders zijn geen ondernemers
De topman van ABN Amro, Jan Peter Schmittmann, krijgt een
vertrekpremie van 8 miljoen euro. De bank had hem ‘slechts' 2,4 miljoen
euro willen meegeven (één jaarsalaris inclusief bonussen) en volgens hemzelf
had hij recht op 16 of 18,2 miljoen euro (verschilt per krant), maar de 52jarige afzwaaier vond de helft wel genoeg. 
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Waarom geen accountant?
Hoogleraar accounting Jan Bouwens (geen RA) pleit elders in dit nummer
(pagina 44) voor het aan banden leggen van off balance-constructies bij
financiële instellingen. Of je het daar nu precies mee eens bent of niet, zo'n
voorstel ligt voor de hand en kan mogelijk bijdragen aan het voorkomen van
een volgende crisis. 
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Halfslachtige oplossingen werken niet
Twijfelt er nog iemand aan de rol van hebzucht bij de huidige financiële crisis?
Nauwelijks, zo lijkt het. 
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Studenten over werkweken en ambitie
Hoe lang zijn de studie/werkweken van accountancystudenten? Wat zijn de
belangrijkste oorzaken, en vrezen ze studievertraging? Enkele aanvullende
resultaten uit het Beloningsonderzoek 2008. Met tevens een inkijkje in het
m/v-verschil in ambitie om 'de top' te bereiken. 
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Accountancyhoogleraren, het is nu of nooit

Akkoord

De wereld is gevangen in een financiële crisis van ongekend formaat. Politici,
journalisten, (ex-)bankiers, toezichthouders, academici en professionele
deskundigen praten en schrijven dagelijks over hoe dit heeft kunnen gebeuren
en hoe een volgende crisis kan worden voorkomen. 
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Financieel niks te klagen
Variabel belonen rukt op, het ambitieverschil tussen mannen en vrouwen
groeit en de werk- privébalans blijft de belangrijkste vertrekreden voor
openbaar accountants. Wel wordt de cultuur rond deeltijd voorzichtig iets
liberaler. Dat, en meer, blijkt uit editie 2008 van het Accountancy
Beloningsonderzoek. 
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01 oktober 2008

Onderzoek zonder bretels
Er is veel raar onderzoek in omloop, maar met afstand het potsierlijkste
staaltje uit de nationale accountantsgeschiedenis was toch wel de recente
Ernst & Young-speurtocht naar de naamsvermelding van milieuminister
Jacqueline Cramer onder een steunverklaring aan actieblad Bluf! uit 1986
(zie pagina 10). 
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29 september 2008

Berichtgeving kan ook te positief zijn
Journalisten zijn vaak kritisch. Soms zelfs wat zurig, kritisch om het kritisch
zijn. Er is echter één stijlvorm waarbij ze hun pen spontaan in de stroop
dopen: het kennismakingsportret. 
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01 september 2008

'Onze' man in New York
Sinds september 2006 behartigt Vincent Tophoff als staflid bij IFAC de
portefeuille 'professional accountants in business'. Een gesprek over
verkeerde beeldvorming, de "bijna zo politiek correct mogelijke"
representatie bij IFAC en het belang van betrokkenheid van de hele
rapportageketen. 
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01 september 2008

'Je moet niet tegen windmolens willen vechten'
Han Arendsen werkt sinds januari 2004 bij het Office of Audit and
Investigations van UNDP. "Je moet beetje flexibel zijn en beseffen dat
sommige zaken minder goed zijn geregeld dan in Nederland", zegt hij. Maar

gewapend met die instelling geeft werken bij een multilaterale organisatie veel
voldoening. Een gesprek over assurance, 'speciale onderzoeken' en politieke
krachtenvelden. 
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01 september 2008

Afko-gekte
Het werk in deze branche brengt je in aanraking met een schier oneindige
stortvloed aan termen, begrippen, concepten, organen, modellen en
aanverwanten. Dat is wennen. Het feit dat veel van die zaken zijn vermomd
als afkortingen, maakt het niet makkelijker. 

x0
Tom Nierop
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01 juli 2008

Mannen van de wereld
Sinds de acties van Jos 'pijp' van Kemenade en zijn opvolgende
gelijkheidsapostelen is het met het Nederlandse onderwijs slecht gesteld.
Sommige universiteiten en pedagogische academies zijn zelfs
bijschoolcursussen rekenen en taal gestart voor hun studenten. 
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01 juni 2008

'Er is een rol weggelegd voor een audit only
firm'
Arthur Levitt was van 1993 tot 2001 voorzitter van de Amerikaanse
beurswaakhond SEC en is in de Verenigde Staten nog steeds buitengewoon
invloedrijk. Sinds 2007 is hij medevoorzitter van een door Financiën
ingestelde commissie die adviseert over de toekomst van het
accountantsberoep. 'de Accountant' sprak met hem over de kredietcrisis,
politieke klimaten, toezicht en regelgeving en de wenselijkheid van audit only.
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01 juni 2008

Even subjectief
Dit blad vaart soms een eigenzinnige koers. Daar klinkt wel eens kritiek op.
Maar als informatie- en debatplatform voor alle registeraccountants heeft 'de
Accountant' nu eenmaal oor en oog voor alle relevante geluiden, ook als die
tegendraads zijn. 
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01 mei 2008

Filmer ziet wat accountants niet zien?
Waar nog steeds uitdijende kredietcrisis zal eindigen is ongewis. Terugkijkend
is vooral verontrustend dat geen van de toezichthoudende partijen de crisis

heeft zien aankomen. Of beter: niet heeft gewaarschuwd. De Amerikaanse
beurswaakhond SEC niet, de Federal Reserve niet en ook de poortwachters
van de financiële verslaggeving - controlerend accountants - niet. 
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01 mei 2008

Top 31
Sommige RA's klimmen hoog in het bedrijfsleven. Maar wie, en hoe hoog?
Voor het tweede jaar screende 'de Accountant' de besturen van alle AEXen AMX-fondsen en nog wat grote bedrijven. Aangevuld met spontane
meldingen leidde dat tot de 31 'machtigsten'. 

x0
Tom Nierop
Peter van Rietschoten
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01 april 2008

Vaktechnisch adviesje
Bij wijze van uitzondering permitteer ik mij een vaktechnisch adviesje. Dat ik
geen accountant ben is in dit geval een voordeel. Soms discussiëren
accountants namelijk uitbundig over zaken die voor buitenstaanders
zonneklaar zijn. 
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26 maart 2008

Ethisch verantwoord woekeren
Ethische codes, codes of conduct, business principles, mission statements
over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elk beursgenoteerd bedrijf
heeft tegenwoordig wel iets dergelijks. 
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03 maart 2008

Angst voor discussie, plus nog iets
Sinds Accountant.nl bestaat is het nog duidelijker geworden: accountants zijn
geen debatteerders. Althans niet openlijk. Homme Idzerda noemt dat
'merkwaardig'. Terecht. Want behalve over boekhoudschandalen en
fraudekwesties zou je ook in allerlei actuele discussies een origineel
accountantsgeluid verwachten. Over de beloningsexcessen of de kredietcrisis
bijvoorbeeld. 
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01 maart 2008

'Intern toezicht is de sleutel'
Na zeven jaar vertrekt Paul Koster per 1 april 2008 als bestuurder bij de
Autoriteit Financiële Markten. Een gesprek over kredietderivaten, intern
toezicht, internationale kwaliteit en accountants met beursnotering. En een
terugblik op zijn pleidooi voor een scheiding tussen audit- en advieskantoren

uit 2005. 
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01 maart 2008

Debat in accountancy?
Sinds Accountant.nl bestaat is het nog duidelijker geworden: accountants zijn
geen debatteerders. Althans niet openlijk. 
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Tom Nierop

MAGAZINE

01 februari 2008

En nu met z'n allen!
Deze evenementluwe maand lijkt een geschikt moment om af te rekenen met
een van Nederlands laatste taboes: weerzin tegen gedwongen congresjolijt.
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01 januari 2008

De X van 2007
Geprolongeerd: een selectie opmerkelijke zaken uit het voorbije jaar. Een
nieuwjaarstraditie en wie weet ook nog nuttig voor de geschiedschrijving. De
categorieën zijn willekeurig en een deugdelijke grondslag wordt niet
gepretendeerd. Daarom weer bij voorbaat excuses aan een ieder die zich ten
onrechte genoemd dan wel gepasseerd voelt. 
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10 december 2007

SOx-mythe gedijt door luie journalistiek
Om aan te tonen dat 'doorgeschoten' regelgeving de economische positie van
een land kan schaden, zwaaien lobbyisten en hun papegaaien nogal eens met
het 'SOx-effect'. De invoering van de Sarbanes-Oxley Act (2002) zou de
Amerikaanse positie als kapitaalmarkt aantoonbaar hebben geschaad.
Daarbij wordt verwezen naar het gedaalde Amerikaanse aandeel in de
wereldwijde markt voor beursintroducties (of ipo's: initial public offerings).
Bedrijven zouden liever uitwijken naar oorden zonder 'draconische'
wetgeving. 
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Schaf prestatiebeloning topmanagers af
Nee, niet weer over de exorbitante topsalarissen. Die discussie begint te
vermoeien. Niet vanwege de critici, maar vanwege de taaiheid van de
situatie. 
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01 november 2007

Klant kwijt, hoera!
In de top van de accountantsmarkt heerst onrust. Ernst & Young verliest
ABN AMRO als klant. Fortis gaat kiezen tussen zijn huidige twee
accountants: KPMG of PricewaterhouseCoopers. 
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01 oktober 2007

Salarissen stijgen, werkdruk knelt
Editie 2007 van het Accountancy Beloningsonderzoek (zie uitneembare
bijlage) schetst een gemengd beeld. Enerzijds voorspoed en optimisme over
de materiële kant. Maar anderzijds aanhoudende zorgen over werkdruk en
de balans werk-privé. Vooral in het openbaar beroep, en met name in de
middenfuncties. 
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Nieuwe verklaringen
Accountants zijn er voor de samenleving. Maar begrijpen niet-accountants
nog iets van de accountantsverklaringen? 
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01 september 2007

Vrouwen winstgevend?
Met onderzoeken die een vooraf ingenomen standpunt moeten ondersteunen,
is het altijd oppassen geblazen. Zeker als steeds hetzelfde onderzoek
opduikt. 
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01 juli 2007

Ontslagen!
Geagiteerde accountants met petjes en felgekleurde T-shirts, luidkeels leuzen
scanderend. “Pikken we dit?… Neeee!” Dat beeld drong zich even op bij
het recente bericht dat de vakbonden ‘op ramkoers’ liggen met de directie
van accountantskantoor Accon AVM, vanwege de gevreesde gevolgen van
de fusie met de Noordelijke Accountants Unie. 
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01 juni 2007

Draken
Naast alle sterreninteelt en reality-leeghoofdigheid die de moderne televisie
over ons uitstort, zijn er ook lichtpuntjes. Een daarvan is het KROprogramma Dragons’ Den. 
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Tom Nierop
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01 mei 2007

De mvo-toon
Moderne topmannen zijn, als ze tenminste even niet bezig zijn met het nog
verder verhogen van hun eigen inkomen, tegenwoordig vooral erg druk met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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01 april 2007

Nog beter!
Over innovatie van het accountantsberoep is veel te doen. Zie ook dit
nummer van ‘de Accountant’. Bij deze een innovatiesuggestie die niet het hart
van het beroep raakt maar wel de overhead van de kantoren: laat de
perscommunicatie voortaan afhandelen door een computer. 
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01 maart 2007

Top 25
Wie zijn de hoogste RA's in het bedrijfsleven? 'de Accountant' screende de
besturen van alle AEX- en AMX-fondsen plus nog wat bedrijven. En
noteerde de 25 'machtigsten'. 
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Peter van Rietschoten
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01 maart 2007

Alarmerend
De timing was perfect. De 'geheime' gesprekken tussen de aanstaande
regeringspartners waren net afgerond, dus het sneeuwalarm kwam voor tvjournalistiek Nederland als geschenk uit de hemel. 
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01 februari 2007

Beetsterzwaag
Er zijn van die beroepen waar je niet aan moet denken. Haags verslaggever
is er zo een. 
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01 januari 2007

Nieuwe gedragscode na tumultueuze
Ledenvergadering
Amendementen, moties, een schorsing, een adviserende notaris en felle
betogen kenmerkten de Algemene Ledenvergadering van 14 december
2006. Eindresultaat: de nieuwe Verordening gedragscode (VGC) is

aangenomen, met een nipte meerderheid van 56,6 procent. 
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De X van het jaar
Lijstjes zijn populair rond jaarwisselingen, maar voor 'de Accountant’ is het
een primeur: de opmerkelijkste zaken van 2006. Volkomen zinloos, maar
altijd aardig. De keuzes zijn zo objectief mogelijk, maar omdat een beetje
subjectiviteit onvermijdelijk is, bij voorbaat excuses aan een ieder die zich
gepasseerd voelt. De categorieën zijn tamelijk willekeurig. 
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01 december 2006

Briljant en charismatisch
Topvoetballer, topwetenschapper, topman, topadvocaat. Vreemd eigenlijk
dat nooit wordt gesproken van topaccountants, terwijl ook die er zeker
moeten zijn. 
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01 november 2006

Afwisseling belangrijker dan geld
Wat trekt studenten aan in het accountantsberoep? Niet het geld, wel de
afwisseling en klantcontacten. Vrouwen leggen daarbij andere accenten dan
mannen. Bovendien streven ze veel minder vaak naar een hoge functie. 
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01 november 2006

Risicofobie
Wie veilig wil fietsen kan zich het best tooien met een vrouwenpruik. Dat
concludeerde een Britse professor psychologie onlangs. 
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01 oktober 2006

Werkdruk is kernprobleem
De inkomens van openbaar accountants stijgen sterker dan die van interne en
overheidsaccountants en RA's in het bedrijfsleven. Maar de onvrede over de
balans werk-privé blijft er een groot en groeiend probleem. Het sterkst bij de
grotere kantoren, en vooral op het middenniveau. 
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01 oktober 2006

Hoeveel topvrouwen?
In het juli/augustusnummer stelde ik dat vrouwen nooit even sterk

vertegenwoordigd zullen zijn in topfuncties als mannen. Dit vanwege hun
andersgerichte ambities, plus het feit dat ze vaker dan mannen elkaar
bestrijden en kritiek persoonlijk opvatten. 
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01 september 2006

Heldere transparantie
Je hebt woorden en woorden. Wat de term ‘tafel’ betekent, is vrij duidelijk.
Maar achter andere woorden schuilt soms een woud van impliciete intenties,
aannames en betekenissen. 
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01 juli 2006

Instroom, uitstroom en cultuur
Hoe werf je genoeg jong talent? Met die vraag worstelen alle
accountantskantoren. En met de vraag: hoe zorg je dat ze bij je blijven
werken? Dat ligt gevoeliger, want het raakt de cultuur van de sector. 
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01 juli 2006

Meer vrouwen?
Nog niet zo lang geleden vertelde een hooggeplaatste accountant me
verbaasd dat op zijn kantoor slechts één Sikh werkt: “Eén Sikh!
Belachelijk!” Diversiteit is een modern toverwoord, ook onder accountants.
Het betekent: ‘Wij willen meer vrouwen en mensen van niet-Nederlandse
afkomst’. 
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01 juni 2006

'Klokkenluiders hebben het beroep een push
gegeven'
In januari 2005 startte intern accountant Herman Baars na elf jaar
Nederlandse Spoorwegen een nieuw bestaan als zelfstandig interim manager.
Goed getimed, want de interne auditfunctie heeft door de
boekhoudschandalen weer veel meer aandacht. “Een flinke fraude helpt bij
de bewustwording.” 
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Gevaarlijke Chinezen
Hoe gevaarlijk zijn Chinezen? Volgens velen zeer gevaarlijk, net als Indiërs.
Roep ‘China en India’ en je hebt een zaal vol verontruste managers, de term
‘Nederland-Jutland’ valt en er schallen kreten over ‘langer en harder
werken’. 

x0

Tom Nierop
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01 mei 2006

Titelcarnaval
Ik ga mezelf herhalen, maar soms moet dat. Onderwerp: de aanhoudende
titelpandemie. 
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Tom Nierop
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01 april 2006

Glibberige boorden
Is het in Nederland mogelijk om witteboordencriminaliteit succesvol te
vervolgen? Handel met voorkennis ligt erg moeilijk. Fraude vaak ook. Uit
een oogpunt van rechtszekerheid is dat goed. Door vage aanwijzingen achter
de tralies kunnen belanden zal weinigen aanstaan. Ergerlijker is het gedrag
van veel witteboordenverdachten. Met name de hoger geplaatsten normaalgesproken toch niet gespeend van enige eigendunk - spelen dan plots
de onnozele hals. 
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Hoogste rekenkamer ter wereld
Diplomatieke relaties heeft Himalaya-staatje Bhutan nauwelijks.
Ondernemingen evenmin. Maar wel een koning en 170 auditors. En ze
werken allemaal bij de Royal Audit Authority. Speerpunt:
corruptiebestrijding. En niet alleen voor de vorm. “Er worden heel wat
mensen berecht.” 
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01 maart 2006

Jos Spongkovitch
Hoe kunnen we jonge mensen interesseren voor een studie accountancy? Die
vraag stelt het beroep zich nu al een tijdje, want de instroom stagneert. 
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Een 'historische' ontmoeting
Een primeur: ’s lands luidruchtigste en meest gevreesde accountantscriticaster
Pieter Lakeman in persoonlijk gesprek met de NIVRA-directeur Gert Smit.
Een grotere tegenstelling lijkt niet mogelijk. Of valt dat mee? Verslag van een
discussie. 
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Te gevaarlijk

Accountantskantoren, met name de grote, hebben veel weg van linkse
politici. Niet alleen vanwege hun niet-geloven in calculerende burgers en voor
financiële prikkels gevoelige ruggengraten (althans in eigen kring), maar ook
in ander opzicht. Zoals linkse politici luidruchtig pal staan voor wereldvrede,
gelijke rechten, democratie en internationale rechtsorde, tenzij het ‘risicovol’
wordt, worden accountantskantoren plotseling erg schichtig bij een moeilijke
controleklant. 
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01 januari 2006

'Geen onderscheid A- en B-accountants'
Mkb-er in hart en nieren, maar nadrukkelijk voorzitter van ‘het hele beroep’,
inclusief de niet-openbare accountants. Dat is het motto van kersvers
NIVRA-voorzitter Willem van Wijngaarden. Aan klagen over regelgeving die
het beroep ‘niet langer leuk’ zou maken, doet hij niet mee. “Een verstandig
kantoor heeft zijn dossiers nu ook al op orde. Niet omdat de regels dat eisen,
maar omdat je het als accountant zelf moet willen, zeker in de moderne
claimmaatschappij.” 
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01 januari 2006

De actieve vorm van pluriform
Behalve de standaardagendapunten (financieel verslag, begroting,
benoemingen) stond tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15
december 2005 vooral de voorgenomen versterking van de pluriforme
beroepsorganisatie centraal. 
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01 januari 2006

Professioneel ongehoorzaam
Het zal weinigen zijn ontgaan. Een groot aantal Nederlandse dagbladen,
weekbladen en internetsites weigert mee te doen aan de hervormde spelling
die op 1 augustus 2006 officieel van kracht wordt. Ze blijven vasthouden aan
de bestaande, destijds ook al omstreden, spelling van 1995. 
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01 oktober 2005

Accountancy Beloningsonderzoek 2005
Veruit de meeste openbaar accountants zijn redelijk tot zeer tevreden met
hun arbeidsvoorwaarden. Toch overweegt eenderde het beroep binnen vijf
jaar te verlaten. Enkele highlights uit het Accountancy Beloningsonderzoek.
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NIVRA, VNO-NCW en MKB-NL

Het is een van die onuitgesproken maar bij velen bekende accountancykwestietjes: het NIVRA-lidmaatschap van VNO-NCW en niet-lidmaatschap
van MKB Nederland. De NOvAA is wel lid van die laatste organisatie, en
gelijktijdig lidmaatschap van het NIVRA schijnt om duistere redenen erg
gevoelig te liggen. 
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PR-goud
Als ik Thom de Graaf zie, moet ik altijd aan Anne Frank denken. En sinds
Gerard Reve vertelde met ‘speciale belangstelling’ naar het weerbericht te
kijken als Gerrit Hiemstra dit presenteert, kan ik deze meteoroloog niet meer
zien zonder het glunderende hoofd van de Volksschrijver op mijn netvlies te
krijgen. Verder denk ik bij Jos van Kemenade, behalve aan vernield
onderwijs en verdwijnende fotorolletjes, meteen aan levensgrote
tabakspijpen. 
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01 mei 2005

Titel RA is geld waard
Hoe kijkt ‘de markt’ aan tegen het woud van financieel-economische
opleidingstitels en -titeltjes? De RA-titel blijkt veruit het bekendst en meest
gerespecteerd. En bij salarisonderhandelingen brengt hij nog geld op ook. 
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01 mei 2005

Brrr!
De prijzen, instituten, richtlijnen en regelingen zijn er.
Duurzaamheidsverslaggeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen
(mvo) beginnen angstig ‘gevestigd’ te ogen. Prachtig. Hoe maatschappelijker
verantwoord er wordt ondernomen, hoe liever het mij is. 
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01 april 2005

'De permanente afweging, die is structureel'
De netwerkeconomie stelt nieuwe eisen aan economisch
waardemanagement. Dat klinkt mooi. Maar is het meer dan de zoveelste
management-hype? Volgens Bert Steens is het uiterst concreet: “Financieel
managers moeten steeds meer de kunst verstaan van het maken van een
goede business case.” 
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01 april 2005

Moderne mythen
Een van de hardnekkigste moderne misvattingen is dat de wereld de

afgelopen tien jaar sneller en ingrijpender is veranderd dan ooit tevoren. De
moderne transport- en communicatiemogelijkheden maken de wereld tot een
dorp, u kent die uitspraken wel. Op zichzelf is dat niet geheel onjuist. Maar
spreken van ‘ongekend’ ingrijpende veranderingen getuigt van een
onthutsend gebrek aan historisch besef. 
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01 maart 2005

Oppassen geblazen
“Ongetwijfeld bent u al eens geconfronteerd met vragen van medewerkers
die door uw bedrijf naar het buitenland worden uitgezonden.” Aldus de
openingszin van een brief die ik ontving van een grote uitgever, een paar
weken geleden. ‘Ongetwijfeld.’ Captains of industry onder elkaar, u begrijpt
het. De onverschrokken elite van mannen van de wereld die, ver verheven
boven de ambtelijke spruitjesgeur van duffe regelgevers, de economie wel
even eigenhandig op sleeptouw zullen nemen. 
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Presentatie
Presentatie en communicatie. Als het over accountants gaat komen die
begrippen al snel voorbij. Accountants zijn er slecht in, zo heet het. Sommige
lieden hebben belang bij dat beeld. Ze trainen professionals in hun
intermenselijk verkeer. Mes- en vorktechniek, speechen, binnenkomen in
gezelschap, borrelconversatie, handverzorging, kostuumkeuze, alles kan en
wordt getraind. 
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'We kruipen uit onze schulp'
Geen wilde taferelen tijdens de Ledenvergadering op 9 december 2004. Wel
een kritisch-tevreden terugblik en een discussie over de pluriforme toekomst
van het NIVRA. 
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Na het zingen
“Na het zingen de kerk uitgaan.” Met die treffende typering omschreef Jules
Muis tijdens de laatste Accountantsdag de trend om na pensionering met
kritiek naar buiten te komen. 
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01 december 2004

Kort geheugen
Het zijn bewogen tijden, en de Kerst nadert ook nog. Toch allereerst een
opmerking over het accountantsberoep. Want het alleropmerkelijkste aan de

veelbesproken verkiezing van de Grootste Nederlander is natuurlijk dat op
de groslijst van honderd kandidaten geen enkele accountant prijkte. 
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01 november 2004

Heeft accountantscontrole nut?
Heeft accountantscontrole nut? ‘Gebruikers willen niet terug- maar
vooruitkijken’, zeggen sommigen. En: ‘Schrap de verplichting, laat de markt
zijn werk doen.’ Wat vindt die markt zelf? TNS-NIPO onderzocht het voor
‘de Accountant’: 85 procent van de bedrijven zou ook zonder dwang een
audit laten doen. 
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01 november 2004

Regelzucht
In de jaren zestig was het de nieuwe auto, het decennium daarna Den Uyl,
tien jaar later de eerste tropische vakanties, en tijdens de swinging nineties de
beurs en e-business. Het huidige decennium heeft een nieuwe
borreltafelfavoriet: regelzucht. 
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01 oktober 2004

Claimplafond
Afschuiven van verantwoordelijkheid is een menselijk trekje. Ook
Nederlanders zijn er goed in. 
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Verfrist
Bijna iedereen is even weggeweest. Ook ik. Naar Zuid-Afrika. 
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Imago
Ik ben geen imagodeskundige. En al helemaal niet deskundig in image
building. Wie wel, vraag je je soms af. Want over imago’s wordt heel wat
afgepraat, maar de werkelijkheid blijft vaak onvoorspelbaar. 
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Oud(eren)beleid
Persoonlijk heb ik altijd op mijn veertigste willen stoppen met werken. Dat is

mislukt. De overheid wil mijn medeburgers namelijk niet dwingen om mijn
vroegtijdige, welverdiende uitrusten mede te financieren. Ik heb daar wel
begrip voor, dus van protesten heb ik afgezien. 
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'Waar voor je geld'
Het NIVRA verandert. Gert Smit en Rob Bosman over sneller opereren,
efficiency, het stellen van prioriteiten en de rolverdeling tussen bureau,
commissies en bestuur. 
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Bonusfestival
Ik had me voorgenomen er nooit meer over te schrijven, maar het moet.
VNO-NCW is namelijk bezorgd. Bezorgd over het feit dat de
wereldvreemde provincialen in dit bekrompen land - ministers,
aandeelhouders, financiële pers, politici, pensioenfondsbestuurders,
corporate governancedeskundigen - ageren tegen het jaarlijkse
beloningsfeest der topmanagers. 
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'Interne aangelegenheid'
KPMG is de grootste buitenlandse geldschieter van de verkiezingscampagne
van George Bush, meldde De Telegraaf onlangs. Foutje. Het ging namelijk
om de Amerikaanse poot van KPMG. 
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Jazz
Management consultants zijn altijd op zoek naar aansprekende analogieën.
Piramides, trechters, levende organismen, alle mogelijke vergelijkingen
worden benut om modellen en oplossingen aan de man te brengen. 

x0
Tom Nierop

MAGAZINE

01 februari 2004

Accountants doorgelicht
In 2001 onderzocht bureau Motivaction het sociale profiel van ‘de’
accountant. Onlangs werd dit onderzoek herhaald, maar nu voor RA’s én
AA’s. Enkele saillante conclusies. 
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Weg met de cliënt
Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Een suggestie voor
controlerend accountants: schrap de term ‘cliënt’ uit het professionele
woordenboek. Zeker in de hogere zakelijke regionen. 

x0
Tom Nierop

MAGAZINE

01 januari 2004

'Geen grensverkenning bij advisering'
Zichtbaarder zijn, actiever opereren in maatschappelijke discussies en
duidelijker stelling nemen over onder meer verslaggevingskwesties. Dat zijn
kernpunten in het NIVRA-beleid, stelt voorzitter Frans van der Wel. En over
advies bij grote controleklanten: een verbod is voor hem niet aan de orde,
maar terughoudendheid is geboden en ‘grensverkenning’ taboe. 
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Stakeholders over accountants
Zevenhonderd mensen bezochten op 25 november in MECC Maastricht de
Accountantsdag 2003. Met prominente sprekers, zes scherpe
‘dilemmadebatten’ en een afsluitende forumdiscussie. Een impressie. 
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'Actiever beleid verder doorzetten'
Een nieuwe voorzitter, twee nieuwe bestuursleden, een contributieverhoging
en kritiek op het (media)optreden van de Autoriteit Financiële Markten. Een
verslag van de NIVRA-ledenvergadering op 11 december 2003. 

x0
Tom Nierop

MAGAZINE

01 januari 2004

Polderen
Zou er iemand in Nederland zijn die vaker de woorden ‘met elkaar’
gebruikt(e) dan Wim Kok? Echt geturfd heb ik het nooit, maar ik schat dat
ze om de vier zinnen langskwamen. De oud-premier was dan ook de
ongekroonde koning van het nationale polderen. 
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Overtuigend genoeg?
Kees van Tilburg, architect van de full service-strategie van KPMG, pleitte
bij zijn afscheid voor het categorisch afzien van advies bij controleklanten van
openbaar belang. Ruud Dekkers, voorzitter van de accountantstak van
PricewaterhouseCoopers, gaat dat te ver. Een debat. 
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Redelijk inkomen
In een oligopolistische markt bestaat een gevaar voor te hoge prijzen, zo
leren de economieboekjes. 
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