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 Leetijd van ongeveer 10 minuten

Nederland moet wereldkampioen worden en de juite porten
kiezen om te excelleren. Duurzaamheid ijvooreeld. n de
accountant moet zijn eroeptrot en paie hervinden. Aldu
enkele kerngeluiden tijden de eerte Accountantdag van de
NA.
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Accountantdag 2010

ONTWIKKLING

Tijden de warming up van de dag houdt dagvoorzitter Peter van
Ingen een jonge accountant met een eigentijde coupe de microfoon
onder de neu. Ja, zegt de geïnterviewde degevraagd, ik en een
moderne accountant. Waarom? Omdat ik ‘geen uf imago’ he en
‘minder aai’ en. nigzin gechrokken van zijn vermetelheid
eluit de jonge profeional: ‘Ik en gewoon aic.’ Tperen deze
uitpraken de zoektocht naar de toekomt van de accountant? n ligt
die toekomt in de eenvoud van weleer?

Geloof in het vak

De Kok preekt paie
In verand met de actualiteit opende de dag met een
podiumdicuie over de huidige roep om hervormingen in het
accountanteroep. Pieter de Kok (Cone), voorman van de
hervormingeweging van ‘twitterende accountant’ (Tuacc): “Wij
willen de eroeptrot en paie terug in het eroep. Wij willen
uitgaan van de eigen, innovatieve kracht.” De eroepgroep moet
volgen hem nagaan wat zij over twintig tot dertig jaar zou moet
doen en wat er voor nodig i om dat te ereiken.
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Voorzitter Pieter Jongtra van rnt & Young Accountant: “Ik
onderchrijf dit van harte.” Maar omdat nog geen enkele ig fouraccountant zich ij de hervormer heeft aangeloten, reageert De
Kok: “Ik denk dat de ig four veel meer moeten doen aan die paie.
Het i nu echt tijd om in een hele kleine etting met pecifieke
onderwerpen aan de gang te gaan. tel dat de wettelijke
controleplicht morgen wordt opgeheven - hoeveel edrijven nemen
dan nog een controlerend accountant? Hoe goed zijn we? Wie elt
on op en zegt: wij doen het vrijwillig?”
P-kamerlid woud Irrgang vindt de eweging “een tpiche
actiegroep anno 2010: een tikkeltje raaf”. Hij waarchuwde De Kok
en zijn maat: “Vandaag word je natuurlijk doodgeknuffeld. Maar
laat je niet te nel inkapelen.”

Plan van Aanpak
De Kok zegt degevraagd dat hij pa voorzitter van het NIVRA wil
worden al er een “reed gedragen” alternatief plan van aanpak i.
Op dit moment heeft Tuacc dertig concepthervormingpunten,
waarvan Irrgang niet onder de indruk i. Van het Plan van Aanpak
van het NIVRA ook niet trouwen. “Ik lijf mij afvragen: i dit het
nou? n ik lijf het vreemd vinden dat accountant zowel advie
geven al controle doen.”
' Middag lichten twee medewerker van de Autoriteit Financiële
Markten tijden één van de deeleie hun zorgen toe over het
gecontateerde gerek aan “profeioneel kritiche intelling” van
de accountant.
“De kwaliteit van de accountantcontrole moet fundamenteel eter”
en ook de kwaliteiteoordeling ehoeft veretering. Volgen de
AFM i daarvoor “een fundamentele gedragverandering” nodig.
Want de uitkomten van het recente AFM-onderzoek onder de ig
four taan niet op zichzelf. Uit eerdere onderzoeken kwamen dezelfde
gereken naar voren.
Oud-voorzitter Martin van Roekel van DO Nederland ziet graag dat
de AFM let op “prijdumping”, dat volgen hem en toezichthouder
in het uitenland een ron van veel kwaad i. Al ij een
aaneteding “één van de partijen meer dan dertig procent lager zit
dan andere aanieder” zou de toezichthouder volgen Van Roekel
moeten ingrijpen. Maar de AFM wil hooguit ingrijpen al de
prijzenlag leidt tot ondermaate controle.

Oranjegevoel
Ondank de aandacht voor de hervormingwenen van de
twitterende accountant gaat het op de Accountantdag vooral over
de toekomt van Nederland, onder het motto Uitdagende markt: Van
criitijd naar een nieuwe Gouden euw? Onder deze titel heeft de
NA haar eerte uitgave het licht doen zien. NIVRA-voorzitter Ruud
Dekker preenteert het oekwerk, waarin enkele exponenten van de
Nederlande economie aangeven hoe het verder moet.
TNT-ceo Peter akker i één van die exponenten. Al kenote
peaker op de Accountantdag zegt hij dat Nederland
wereldkampioen moet willen worden. Het land zit “vol chagrijnige
dicuie”, totdat we de WK-finale naderen. Dan i iedereen
enthouiat, heert overal het oranjegevoel en willen we allemaal
kampioen worden.
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conomich gezien i Nederland volgen akker al kampioen op het
geied van watermanagement en tuinouw. “n dat zouden wij ook
kunnen worden op het geied van duurzaamheid. Maar dan moet de
regering daarin wel meer inveteren dan de 3,2 miljoen euro die
conomiche Zaken er nu voor uittrekt. TNT geeft er per jaar al het
duele aan uit.”
Volgen akker moet de wetgever voorchrijven dat ondernemingen
zich in het jaarverlag verantwoorden voor hun
duurzaamheideleid en eien tellen aan de manier waarop zij dat
doen. “Het i nu vrijlijvend en diver. Het moet geen
marketingvehikel zijn.”
Ook moet Nederland durven inveteren in toponderwij en
toponderzoek en daarvoor keuze durven maken. cheidend MKNederland-voorzitter Loek Herman vindt het niveau van ommige
ho-tudie “ondraaglijk licht”. Peter akker en Ruud Dekker willen
de amitie voor toponderwij en toponderzoek hoog tellen.
Dekker: “Al je niet treeft, ereik je nooit iet. Wat wordt het
nieuwe aanvalplan?”

Penioenprolemen
Maar al te veel nadruk op toponderwij i rikant, vinden hitorichletterkundige Herman Pleij en Raoankdirecteur Dirk Duijzer.
Duijzer vreet voor uitval van leerlingen al wij vergeten dat “meer
dan de helft van de Nederlande leerlingen op het vmo zit”. n Pleij
vreet dat de keuze voor toponderwij ten kote gaat van de
middenmoot, du van de creativiteit. “Houdt zoveel mogelijk
menen in de race en laat menen zo veel mogelijk meepraten. Dat
meepraten in het poldermodel evordert creativiteit en innovatie. n
inventiviteit i uitengewoon elangrijk voor Nederland.”
Inventiviteit zal nodig zijn om de prolemen op te loen in het
onderwij, de zorg en de penioenen. Zo gaat de komende vier jaar
zeventig procent van de leraren met penioen. Hoe lo je dat op?
Coen Teuling, directeur Centraal Planureau en hoogleraar
economie, epreekt in zijn kenote peechde prolemen om de
penioenen etaalaar te houden. De dekkinggraad ij de
penioenfonden i ind 2007 gedaald van 140 naar 97 procent. Dat
komt vooral door de daling van de rente en in mindere mate door de
daling van de aandelenkoeren en de tijging van de
levenverwachting. Om mee te groeien met de inflatie en de
prijontwikkelingen i een dekkinggraad van 140 procent nodig. De
herteloptie zijn volgen Teuling: premie verhogen, indexatie en
de penioengerechtigde leeftijd verhogen. Dat laatte gaat ten kote
van de jongere generatie. en ‘indexatietaffel’ en premieverhoging
verdelen de pijn volgen Teuling zo veel mogelijk over de
verchillende leeftijdcohorten. “Al wij de jongere generatie de
laten laten dragen, moeten zij ook profiteren van latere meevaller.”

Précaire alan
Ruud Dekker pleit tegen nieuwe regel en wil de etaande regel
effectiever enutten. Volgen Loek Herman moet de wetgever geen
honderd procent perfecte regel willen, maar in de regel vatleggen
wat zij wil ereiken.
Hoogleraar openare financiën a Jaco: “De Londene Cit i een
regelvrije zone. Daar i een complete vuurwerkfariek met financiële
producten ontploft. Regel zijn nodig. De maatchappij roept ook om
meer regel. Maar al je alle regelt, hol je het maatchappelijk
vertrouwen uit. n vertrouwen i de meerolie van de economie. Je
kunt niet alle in regel vatleggen.” Je moet du de “précaire alan”
vinden tuen toezicht en ondernemingvrijheid.

AFM-voorzitter Han Hoogervort heeft zich in uropee verand
eijverd voor impele verlaggevingregel. n dat zal hij ook doen
al hij trak voorzitter i van de International Accounting tandard
oard. “Regel moeten eenvoudig lijven. Zij moeten ook door mij
kunnen worden egrepen. n al regel niet goed genoeg zijn,
worden ze ontweken.”
Roger Daen (Deloitte, hoogleraar accountantcontrole): “Onder
invloed van de Verenigde taten zijn de nieuwe verlaggevingregel
al meer gedetailleerd geworden. Hoogervort zal zijn doeltellingen
niet halen. Dat taat voor mij vat.”
Hoogervort zucht en geeft toe dat de regel in het
convergentieprogramma - waarin de IFR en de U GAAP naar elkaar
toe moeten groeien - meer complexiteit heen gekregen. “Maar mij
i het ontzettend veel waard dat de Amerikanen meedoen aan het
programma.”

Tranparantie
Accountant zouden in de toekomt meer zachte informatie moeten
ontluiten, vindt Loek Herman. Mk-ondernemingen willen weten
met wie zij zaken doen. n informatie over de governance en de
relatie in de top kan ontzettend elangrijk zijn voor de
toezichthouder. Han Hoogervort zegt dat de AFM de governance na
het D-deacle eter gaat volgen en tematich gaat vatleggen.
Roger Daen ondertreept dat accountant meer inzicht moeten
geven in de riico' en daarover in dicuie moeten gaan met de
commiarien. Maar volgen Auke de o (rnt & Young) lijkt
uit een deeleie hierover dat de communicatie met commiarien
vaak moeizaam verloopt. “Accountant heen de commiarien
vaak nooit gezien. Dan wordt communiceren heel latig, want de
ai ontreekt.”
Geren vert van umedion, de vereniging van intitutionele
elegger, vindt dat accountantkantoren ook eter kunnen
communiceren over zichzelf. Hij etreurt het dat rnt & Young
Nederland geen jaarverlag uitrengt. “Je wilt een jaarverlag en een
jaarrekening heen. Dat vinden wij cruciaal. Nu epalen wij op
grond van peroonlijke contacten welk kantoor wij nemen voor een
epaalde klu.”
NOvAA-voorzitter Diana Clement, naat AA ook ijna RA, herhaalde
op haar eerte Accountantdag haar pleidooi voor meer openheid
van accountantkantoren. De kantoren moeten meer haat maken
met tranparantie en ook hun fouten durven puliceren. “Ik denk
dat dat hoort ij het eroep.”

Paneldicuie
Onder leiding van Peter van Ingen werd ' ochtend gedeatteerd
over wat Nederland volgen Nederlande ceo' moet doen.
Deelnemer aan het deat: Peter akker (ceo TNT), Marlie van Wijhe
(algemeen directeur Wijzonol en Zakenvrouw van het jaar 2010), Dirk
Duijzer (directeur Agri & Food ij Raoank) en Ruud Dekker (PwC,
voorzitter NIVRA).
Deelnemer aan de lotdicuie over de voorwaarden voor
Nederland economich ucce waren Loek Herman (voorzitter MK
Nederland, a Jaco (hoogleraar economie en openare financiën
UR) en Roger Daen (etuurvoorzitter Deloitte Nederland
hoogleraar VU en UM).

De Gouden euw: een goed vooreeld?
Uitdagende markt: Van criitijd naar een nieuwe Gouden euw? wa
het thema van de Accountantdag 2010. Maar moeten we wel treven
naar een nieuwe Gouden euw? Oud-LTO-etuurder en
Raoankdirecteur Dirk Duijzer heeft daar zijn twijfel ij. “Gelukkig
leven we niet in de Gouden euw. Want toen wa men vooral ezig te
toppen met de wintgevende activiteiten en te cahen.”
Maar hitorich-letterkundige Herman Pleij legt de nadruk op de
ucceen van deze periode. Daarin vonden de Nederlander het
partageren uit: in plaat van in je eentje één chip naar de
wingeweten turen met het riico dat de hele oprengt zinkt of
wordt geroofd, rut je met zijn tienen tien chepen uit en krijgt ieder
een tiende van de wint. Om het - gepreide - riico op zinken of roof
te dekken, werd een verzekering uitgevonden.

Deeleie
Maatchappelijk verantwoord ondernemen: de accountant en
duurzaamheid in het mk
teed meer klanten willen weten of producten en dienten wel
duurzaam tot tand komen. ij overheidaanetedingen i
duurzaamheid ook een elangrijk criterium. Dicuie over de rol die
de accountant al mk-advieur kan pelen.
De AFM en de kwaliteit van accountantcontrole
Het AFM kwam in eptemer met een kritich rapport over de kwaliteit
van de accountantcontrole van de ig four. De kleinere
accountantkantoren volgen in decemer. Wat moet volgen de
toezichthouder eter?
Kenni delen: een pulieke management letter voor de
zorgector
In de zomer van 2010 preenteerden NIVRA en NOvAA de eerte
pulieke management letter over de verzekeringranche. In deze
deeleie i de tweede pulieke management letter, over de
elangrijkte riico' innen de gezondheidzorg, gepreenteerd.
Nieuwe vragen voor de accountant, ook ij eloningdicuie
teed vaker vragen organiatie de accountant zich uit te preken
over wat een gepate eloning voor de ondernemingleiding i. Hoe
moet de accountant daarover een oordeel geven?
Leiding geven aan jonge profeional
In deze deeleie van de oung profeional prak een expert op het
geied van coaching en leiderchap over hoe je uccevol leiding kunt
geven aan jonge accountant en hoe deze zich kunnen laten horen
innen hun organiatie.
Het Nieuwe Werken: wat etekent dat voor accountant?
Hoe kun je de vrijheid aan van werken op je eigen tijd en plaat? Hoe
kun je met ict de areidproductiviteit vereteren? Document haring
i wel gemakkelijk, maar i het ook veilig?
Communicatie voor externe accountant en het rengen van
lecht nieuw
De externe accountant moeten eter communiceren met de
takeholder en hun opdrachtgever eter informeren over riico' en
‘zachte’ kwetie. Hoe houdt een accountant in een tevig geprek met
de ondernemingleiding de rug recht, zonder de relatie meteen op het
pel te moeten zetten?
‘De handchoen oppakken'
De ‘twitterende accountant’, het NIVRA en geruiker van
accountantdienten deatteerden over de relevantie van het
accountanteroep.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
Lee alle van Lex van Almelo
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