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Op de stoel: Peter Eimers
Hij heeft in zijn carrière veel gedaan, maar dit was iets heel nieuws. Binnen no time standaarden
opstellen op basis van een overheidsprotocol voor accountantsverklaringen, bij een ongekende
overheidssteun van meer dan vijf miljard euro aan het bedrijfsleven. Peter Eimers, partner bij EY en
hoogleraar audit & assurance aan de VU, gaf deze zomer leiding aan een NBA-projectteam dat met het
ministerie van SZW de betrokkenheid van accountants bij de NOW-regeling regelde.
» Download dit artikel (pdf)
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Adrie Boxmeer
Jan Thijs Drupsteen, coördinator regelgeving bij de NBA, vroeg Peter Eimers dit voorjaar om mee te gaan naar een
gesprek met SZW, vlak voordat minister Koolmees de NOW-regeling aankondigde. “We kwamen aan in een bijna
uitgestorven ministerie. Daarna ging het balletje rollen.”

Hoe verliep de samenwerking met het ministerie en het UWV?
“In het begin moesten we aan elkaar wennen. Maar in die maanden ervaar je waar de gevoeligheden liggen. Als
bijvoorbeeld de minister iets toezegt aan de Tweede Kamer dan moet hij dat nakomen. Wij moesten waarschuwen
tegen overspannen verwachtingen.”

De accountant laveert bij controle van de NOW-regeling tussen strengheid en oog hebben voor het
ondernemersbelang. Hoe doe je dat?
“Door nuchter na te denken. In het protocol staat wat SZW van ons verwacht, in de standaarden hoe accountants dit
kunnen waarmaken. Dat vraagt om realisme van beide kanten. Het gaat om veel belastinggeld, maar een accountant
kan dat niet tot de laatste cent controleren. Daarom is er de diversi catie van wel en niet controleplichtige
organisaties, op basis van de hoogte van het subsidiebedrag.”

Zoals bij elke subsidieregeling ligt fraude op de loer.
“Uiteraard. Het ministerie stond voor een dilemma: of een zo waterdicht mogelijke controle, of ervoor zorgen dat
bedrijven snel ondersteuning kregen. Het resultaat is een regeling waarbij de overheid rekening houdt met dat een deel
van het geld mogelijk ten onrechte wordt uitgekeerd. Het is hierbij wel van belang om de grote getallen in de gaten te
houden. Een accountantsverklaring is alleen vereist voor bedragen vanaf 125.000 euro. Dat is slechts tien procent van
alle NOW-subsidies, maar wel zeventig procent van alle uitkeringen. Het is mooi dat de Algemene Rekenkamer er nu
voor pleit om bij vergelijkbare regelingen in de toekomst vooraf het slot op de deur te zetten, in plaats van achteraf.
Maar die tijd was er in de eerste weken van de lockdown niet.”

Hoe heb je die maanden ervaren?
“Druk. Ik moest denken aan mijn proefschrift. Ook dat was pas af toen ik het in mijn hand had. Verder is mijn politieke
antenne versterkt: je verplaatsen in de schoenen van de ander was cruciaal. Terwijl velen vakantie hadden, gingen wij
achter de klapdeuren door.”

Je leidt ook de accountantsopleiding van de VU. Hoe zie je de toekomst voor nieuwe accountants en voor het beroep?
“Zolang mensen zaken doen met elkaar is er behoefte aan zekerheid. Door technologie wordt de afhankelijkheid van
elkaar nog groter en die behoefte aan zekerheid alleen maar groter. De accountant kan niet meer volstaan met
samenstellen en controleren. Wij leiden accountants op die midden in de maatschappij staan. Prima als je mensen
opleidt tot dataspecialist, maar voor je het weet is dat weer verouderd. Je zult altijd professionals nodig hebben die het
geheel kunnen overzien. Accountants zijn wat dat betreft net huisartsen.”

Wat doe je in je vrije tijd?
“Van het strand krijg ik nooit genoeg. Ik ets graag, maar stel je daar niet te veel van voor. Zeker niet de afgelopen
maanden.”

CV
Peter Eimers werd in 2018 partner bij EY, na vele jaren bij PwC te hebben gewerkt. Hij is hoogleraar

audit & assurance en opleidingsdirecteur van de accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Adrie Boxmeer is journalist.

GERELATEERD
MAGAZINE

22 juni 2022

Op de stoel: Anton Dieleman
De NBA heeft als wettelijke taak onder meer het ‘vaststellen van beroepsreglementering’ voor accountants.
Versterking van dat regelgevend proces is onderwerp van... 
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03 mei 2022

Op de stoel: Bas Hidding
Voor Bas Hidding (58), voorzitter raad van bestuur Flynth, was de afgelopen tijd bepaald niet saai. Medio 2021 berichtte
het FD over een ‘machtsstrijd’ bij Flynth... 
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01 maart 2022

Op de stoel: Kris Douma
Kris Douma (60) is sinds 13 december de nieuwe voorzitter van de NBA en de eerste niet-accountant op die post. “Ik
heb enthousiaste reacties gehad, zowel van binnen... 
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14 december 2021

Op de stoel: Frans van Schaik
Na een dienstverband van 37 jaar bij NOvAA en NBA, waarvan vijftien jaar als bestuurssecretaris, stopt Frans van
Schaik op 1 januari 2022 met werken. “Ik heb twee... 
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26 oktober 2021

Op de stoel: Endymion Struijs
Endymion Struijs bedient met zijn kantoor een niche: ondernemingen in de binnenstad van Amsterdam met banden
met de nanciële sector. Als registeraccountant is... 

