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De titel van dit oek i een verwijziging naar oude regelgeving voor
accountant, de Gedrag- en eroepregel Regiteraccountant
(GR) waar in artikel 5 ‘de eer van de tand der regiteraccountant’
werd enoemd. In 2007 i nieuwe regelgeving hiervoor in de plaat
gekomen en i de expliciete vermelding van de eer van de tand
verdwenen. Toch i dit oek actueler dan ooit.
innen on eroep vinden momenteel veel hervormingproceen
plaat, waarij cultuurverandering centraal taat. Maar wat i nu een
juite cultuur voor het accountanteroep? Hoe realieren wij die
cultuur innen on eroep? n vooral: wat i jouw rol daarin?
Met name deze laatte vraag komt terug in de undeling van
ijdragen in Artikel 5. ijdragen van menen in en rond het eroep.
ijdragen die je een nieuwe kijk geven op de rol van jou al
individuele accountant. Lo van het kantoor of de omgeving waar je
werkt. en rol waar de eer van de tand centraal taat. Het iedt
inzicht in de hitorie en het onttaan van de accountant en de
prolemen waar we de laatte jaren tegenaanlopen. en aantal
‘ijdrager’ geven een inkijk in hun eigen werkveld en echrijven
hoe zij omgaan met dilemma’ innen on eroep. n het oek evat
een aantal oploingrichtingen om te komen naar een cultuur
waarin de eer van de tand centraal taat.
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Al je echt wilt weten wat het zijn van accountant inhoudt, dan i dit
oek verplichte kot. Voor jonge (aankomend) accountant, maar
evenzeer voor de huidige generatie ervaren accountant.

‘Artikel 5; de eroepeer van de accountant’, redactie Margreeth
Kloppenurg en Thij Janen. IN 9789492458063. Uitgave tichting
eroepeer, o.a. te etellen via www.eroepeer.vrijeoeken.com.
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