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Wie zijn de 'hoogte' accountant in uine? Net al vorige jaren
preenteert Accountant een overzicht van de accountant in de
eturen van grote ondernemingen. De Top 50 anno 2014 telt
zeven nieuwe namen, van wie twee in de top tien.
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» Download dit artikel in pdf
» Download de volledige lijt Top accountant in uine 2014 / Top
commiarien 2014
Welke accountant in uine werken in de hoogte
etuurfunctie ij de grootte ondernemingen? De top van die lijt
vertoonde lange tijd nauwelijk verchuivingen, maar ind vorig
jaar i dat ander. In 2013 telde de top tien vijf nieuwe namen en dit
jaar vier, van wie er twee niet eerder in de Top 50 tonden. Hoogte
innenkomer i Gerard van Keteren op vier. Van Keteren i ind
2000 cfo ij de aan de Zwitere eur genoteerde logitieke
dientverlener Kuehne + Nagel en had du al eerder in de lijt moeten
taan. Tweede nieuwkomer i Kee Hamter, die per 1 eptemer 2013
i enoemd tot cfo en etuurlid van Coöperatie VGZ. Hamter (43)
wa de vijf jaar daarvoor financieel directeur ij deze zorgverzekeraar,
ekleedde divere managementfunctie ij Univé Verzekeringen en
werkte enkele jaren ij rnt & Young.
Cfo Guu toelinga van LeaePlan en coo Johan van Hall van AN
Amro vielen vanwege de omzetcijfer vorig jaar net uiten de top
tien, maar taan daar nu wel genoteerd.
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Uit de top tien
Opvallende vertrekker uit de top tien zijn Cee den Ouden, Ro
Ruijter en Frank Dorjee.
Den Ouden wa cfo van Argo en tond vorig jaar op acht in de lijt,
maar trad per 14 juni 2013 uit functie. Volgen perpulicatie tapte
hij amen met twee andere leden van de vierkoppige directie op
vanwege onenigheid na een milukte overname van Argo door een
Ruich edrijf.
Het vertrek van Ro Ruijter, al (interim-)ceo van Vion Food Group
(ind januari 2013) vorig jaar nog genoteerd op negen, vond
eveneen plaat in roerige omtandigheden. Het ind 2012 door
financiële en kwaliteitprolemen geplaagde vleeconcern verkocht
epaalde onderdelen en telde per 15 januari 2014 Michiel Herkemij
(geen accountant) aan al nieuwe topman. erder vertrokken al de
voorgaande ceo, de financieel directeur en het hoofd van Vion
Duitland. Ruijter zou voorlopig "met een aantal pecifieke
opdrachten" de nieuwe raad van etuur wel terzijde lijven taan.
De ewegelijkheid in de Vion-top i groot. Zo groot dat
regiteraccountant Kenaad Tewarie ondank zijn enoeming tot cfo
per 1 eptemer 2013, vanwege de korttondigheid van zijn verlijf
noch voor de Top 50 van 2013 noch voor die van 2014 kwalificeerde.
Tewarie, eerder cfo ij de retailedrijven uretco en Lauru, tapte per
18 feruari alweer op ij Vion Food wegen "verchil van mening over
het te voeren eleid".
Het vertrek uit de lijt van Frank Dorjee, vorig jaar al chief trateg
officer ij Prmian Group nog op tien, vond voor zover ekend plaat
onder rutiger geternte. Per 1 januari 2014 vertrok Dorjee ij de aan
de Milanee eur genoteerde kaelproducent, die in 2011 onttond
door de fuie van het Italiaane Prmian met het Nederlande Draka,
waar Dorjee ceo wa. Dorjee maakt dit jaar wel zijn deuut in de
commiarienlijt, door zijn enoeming al commiari ij
Randtad per 3 april 2014.

Nieuw in de top 50
In totaal telt de Top 50 elf nieuwkomer. Naat de al genoemde
Gerard van Keteren i van die elf ook de op vijftig innenkomende
Harm Jan toter in vorige jaren ten onrechte aan de aandacht
ontnapt. toter i ind 2006 algemeen directeur van
franchieorganiatie voor ouwmarkten Intergamma.
Opvallende andere nieuwe namen zijn a rouwer en Michel Cup,
die innenkomen op repectievelijk zetien en 26. rouwer i per 1
eptemer 2013 enoemdtot cfo van ING Nederland, waar hij al ind
1998 werkzaam i. Michel Cup trad op 19 feruari 2013 in functie ij
D Mater lender 1753 en had gezien de pulicatiedatum van de
lijt du trikt genomen al in de Top 50 van 2013 moeten taan.
Verder deuteren Kee van der Drift, die per 1 juni 2013 collega-RA
Leo pkamp opvolgde al cfo van rik, en David Voetelink al echte
nieuwkomer in de lijt. x-KPMG-partner Voetelink i per 1 oktoer
2013 enoemd tot lid van de raad van etuur van het ramu
Medich Centrum.
Pim Naarding (Plukon), Han Kooijman (IMCD), art Tolhuien
(rocacef) en Ad Walter (HMA) kwalificeerden in 2013 ook al voor de
totale lijt, maar de omzet van hun organiatie racht ze toen nog
niet tot een plaat ij de eerte vijftig.
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xit en tranfer
Naat de hiervoor al genoemde Den Ouden, Ruijter en Dorjee, die
vanuit de top tien de lijt verlieten, zijn Arnout van der Veer (Reed
levier) en Peter van Roum (M Offhore) in zekere zin de
opvallendte verdwenen namen. Van der Veer, vorig jaar nog op
twaalf, i nog teed chief rik officer van Reed levier maar liet zich
op eigen verzoek uitchrijven uit het accountantregiter en
kwalificeert du niet langer voor deze Top 50. Hetzelfde geldt voor
Van Roum, die al cfo van M Offhore in 2013 nog prijkte op de
29te plaat, maar zich eveneen op eigen verzoek liet uitchrijven.
Ook opvallend i het wegvallen van Petri Hofté uit de lijt. Hofté,
die een achtergrond heeft in de ankwereld en al partner ij KPMG,
kwam vorig jaar nipt al derde vrouw de Top 50 innen (op vijftig).
Dit door haar enoeming per 1 feruari 2013 tot chief financial & rik
officer ij penioenuitvoeringorganiatie APG. Maar eind oktoer
van dat jaar verliet ze het edrijf alweer wegen "verchil van inzicht
over de reikwijdte en invulling van de functie van cfro".
Met het vertrek van Hofté valt het totaal aantal vrouwen in de Top
50 weer terug naar twee, de al jaren in de lijt figurerende cfo Tine
van de Werken van voedingmiddelencoöperatie Coun (op 31) en
ietke Laan, general manager van Nikon urope (op 33).
Lager in de lijt (zie Accountant.nl) taan nog wel vier vrouwen, van
wie de laatte drie nieuw: Carmen Velthui (V&D), Ci Marring
(TNO), Wilma de Koning-Marten (Radoud Univeriteit) en Carolina
Wielinga (Rao Vatgoedgroep).

Commiarien: vijf nieuwelingen
Net al in vorige jaren i oud-Aegon-topman Kee torm de
elangrijkte accountant-commiari. Met ze prominente
commiariaten ekleedt hij de meete toezichtpoten van allemaal
en nog teed zit daarij ook (in omzet) het 'zwaarte' individuele
commiariaat: dat van niet-uitvoerend etuurder ij Unilever.
De Top 20 telt vijf nieuwe namen. Hoogte nieuwkomer, na de
eerdergenoemde Frank Dorjee, i voormalig Y-voorzitter en ex-cfo
van Aegon, Jan Nooitgedagt. Zijn grootte commiariaat verwierf hij
per 1 novemer 2013 ij N Reaal. Met het deuut van Nooitgedagt
in de lijt komt het totaal aantal ex-ig four-voorzitter op drie, naat
en van der Veer (KPMG) en Jo Nijhui (PwC). Al de
aandeelhoudervergadering op 22 mei 2014 met de (omtreden)
enoeming akkoord gaat, heeft Van der Veer ij het verchijnen van
dit nummer ook nog een commiariaat ij Imtech aan zijn
toezichtportefeuille toegevoegd.
Naat de drie ex-ig four-voorzitter taat dit jaar ook een voormalig
NIVRA-voorman in de commiarienlijt, zij het niet ij de eerte
twintig: ex-KPM-partner Fran der Wel, met een commiariaat ij De
Goude.

Reearch voor dit artikel i verricht door rwin reij. De Top-50 i zo
zorgvuldig mogelijk amengeteld maar pretendeert geen volledigheid.
Over niet-eurgenoteerde edrijven i volledige informatie niet altijd
eenvoudig en tematich echikaar. Ook i niet altijd te zien of
iemand een accountantachtergrond heeft. Aanvullingen zijn zeer
welkom en kunnen worden gemaild naar accountant@na.nl.
De complete reultaten zijn echikaar op Accountant.nl (Feiten &
Cijfer).

4 Gerard van Keteren
Volgde voor zijn RA-opleiding de 'traditionele' route: h-A, heao, trad in 1971 in dient ij Douwe gert, deed het NIVRA 'in
avonduren en de weekend'. Na zeventien jaar in divere financiële
functie tapte Van Keteren in 1989 over naar Kühne + Nagel
International AG. Hij tartte al finance director Wetern urope en
i ind 1999 group cfo. Later dit jaar gaat hij met penioen. Na een
cool off-periode van twee jaar zal Van Keteren waarchijnlijk
toetreden tot de oard of director van K+N.

Heeft u de verplichte training eroepethiek al gevolgd? Zo ja, wat vond u
ervan?
"Nee, dat he ik nog niet gedaan. Zolang je RA ent, moet je aan de
eien lijven voldoen. Je ehoort toch tot een oort elitecluje en dat
chept ook verplichtingen. Overigen he ik de P nooit echt al een
lat ervaren. Door mijn functie ij Kühne + Nagel en ik lid van het
audit committee, word ik voortdurend ge-updated over
ontwikkelingen ij IFR en geef ik regelmatig voordrachten voor
uiteenlopende elangtellenden. In de wereldwijd opererende
onderneming die K+N i, i compliance enorm elangrijk. Price
fixing en omkoping liggen altijd op de loer. Aan het contact met de
externe accountant hechten wij dan ook ijzonder veel waarde. r i
een grote vertrouwenai, optimale openheid, elke ze weken
krijgen we een review - ze weten alle. Vanuit het perpectief van de
eroepethiek advieer ik accountant: 'Don't looe the cutomer,
ut e principle and fair'."

Volgen velen klimt de economie uit het dal. Wat merkt u daarvan?
"Jammer genoeg een jaar te vroeg." Hij voegt eraan toe dat in ieder
geval voor zijn ranche (logitic from an location to an location all
over the world) een extra receiejaar goed zou zijn geweet om de
anering van met name de aanodzijde van de markt te voltooien.
"We kwamen uit een periode van ooming uine, waarin de
commerciële menen het voor het zeggen hadden; die konden niet
fout doen. Nu zijn de controller ack in charge, maar de reductie van
overodige aantallen fte' i een moeizaam proce. Daarnaat i er
ook prake van een compleet andere markt, andere groei, andere
patronen, andere technologie. Lang niet alle aanieder kunnen
daarmee overweg."

Heeft er onlang een accountantwiel plaatgevonden en wat waren
daarij de criteria?
"Het wa rnt & Young, toen KPMG en nu weer Y. Wij tellen zeer
hoge eien aan de kwaliteit, aan de tailiteit en aan de wereldwijde
aanwezigheid van het kantoor. Al kantoren wat dit etreft een
gelijke core halen, worden de peronal match en het pricing profile
van doorlaggevend elang. r wordt dan gekeken naar hoe de
amenwerking zal zijn en ook naar het prijkaartje."

Zou u met het oog op uw huidige functie weer accountanc gaan tuderen
- of iet ander?
"Het i een uittekende ai voor een carrière aan de financiële kant.
Mit daar een flinke ervaring in het uitenland ijkomt en een paar
jaar werkzaam zijn ij corporate finance. Leren en weten hoe het met
de politic gaat in een onderneming i van groot elang voor een
uccevolle carrière."

6 Kee Gielen
Na vier keer te zijn uitgeloot voor geneekunde en de 'wachttudie'
techniche natuurkunde en informatica (afgemaakt), kwam Gielen
door een tage op de DP-afdeling van KPMG met de
accountantwereld in aanraking. Hij ging de NIVRA-opleiding
volgen ('the hard wa') en ehaalde in 1990 zijn RA-titel. Vervolgen
ekleedde hij functie ij onder andere Unilever en araLee en trad
eind 2006 al algemeen lid van de directie in dient ij wat nu
zuivelconcern Roal FrielandCampina i. ind 2007 i hij daar
financieel directeur.

Heeft u de verplichte training eroepethiek al gevolgd? Zo ja, wat vond u
ervan?
"Die training he ik zo'n anderhalf jaar geleden met een groepje
gevolgd. Ik vond het vooral een nuttige opfricuru. Zo nu en dan
kwamen de ethiekelementen uit mijn RA-opleiding weer in eeld;
anderzijd wa er ook wel een nuttige aanluiting op de praktijk van
alle dag en op onze governance en de code of conduct die Roal
FrielandCampina hanteert."

Volgen velen klimt de economie uit het dal. Wat merkt u daarvan?
"Het weer aantrekken van de economie zie ik momenteel vooral in de
hernieuwde ewegingen op en van de financiële markten. r i
onmikenaar meer activiteit van anken en venture capitalit. De
afgelopen jaren ewoog maar een enkeling, nu lijkt iedereen weer
terug in de financial uine te zijn en mee te willen doen. Aan de
kengetallen van Roal FrielandCampina kan ik de omlag in de
economie nog niet erg duidelijk aflezen. uropa i ten opzichte van
met name de Verenigde taten een of twee jaar later de crii in
gegaan. Het lijkt me logich dat we du wat later het dieptepunt zijn
gepaeerd. Daarnaat zitten we nog wel in een fae waarin de
conument de hand een eetje op de knip houdt. De indicatoren voor
het vertrouwen mogen dan wel richting het groen gaan, de
conumentenvolume lijven nog wat achter. Ik denk dat
ewegingen al anenverlie en inkomentagnatie tijd nodig
heen om door hertel en groei te worden gecompeneerd."

Heeft er onlang een accountantwiel plaatgevonden en wat waren
daarij de criteria?
“Formeel heeft Roal FrielandCampina al coöperatie geen plicht
om van accountant te veranderen, maar de onderneming
conformeert zich hier wel aan. KPMG i nu de accountant, de
jaarrekening van 2016 zal door een ander kantoor worden
gecontroleerd. We kijken natuurlijk naar dekundigheid en of men
aanwezig i in de landen waarin onze uine zit. Het team i heel
elangrijk, met name een grote etrokkenheid van de twee
topmenen uit hun team ij onze onderneming i voor on een
uitgeproken ei. n ook de prij i niet onelangrijk." Het
keuzeproce i inmiddel opgetart en wordt geleid door de
voorzitter van het audit committee van FrielandCampina. "Dat i
goed, enige aftand in dit proce i zinvol."

Zou u met het oog op uw huidige functie weer accountanc gaan tuderen
- of iet ander?
"Nu zou ik kiezen voor (edrijf)economie en daarna de verkorte
variant van accountanc. Aan ommige vakken, zoal controleleer,
he ik niet zoveel, maar aan elatingen en adminitratieve
organiatie de te meer. Zo'n vak al inrichtingenleer zou in feite
voor elke manager verplicht moeten zijn. conomie iedt veel
mogelijkheden tot verreding. n feit i ook dat veel raden van
commiarien een RA-titel van een mogelijke cfo een plezierig zo
niet geruttellend apect vinden."

29 Huu van Rozendaal
Ging na de middelare chool werken en de NIVRA-opleiding
volgen. Na twee accountantkantoren en vijf jaar directielid te zijn
geweet van een indutrieel edrijf, trad Van Rozendaal in 1991 al
financieel directeur in dient ij wat nu ligro Food Group heet.

Heeft u de verplichte training eroepethiek al gevolgd? n zo ja, wat vond
u ervan?
"De P vind ik een goede zaak. Met wat ik zoal in mijn functie
tegenkom, ervaar en leer, rengt het aan de P-eien voldoen geen
grote extra verplichtingen voor mij mee. De training he ik
inderdaad gevolgd. Het wa voor mij iet te veel vanuit een
accountantachtergrond opgeteld. Ik had er niet zo veel mee.
Overigen i het onderwerp ethiek met onze manier van
maatchappelijk verantwoord ondernemen en de edrijfcultuur van
'eurgenoteerd familieedrijf' prima op orde. 'Wat hoort en wat niet'
geldt natuurlijk altijd, maar ik weet dat 'hoe het hoort' heel hoog ij
on in het vaandel taat."

Volgen velen klimt de economie uit het dal. Wat merkt u daarvan?
"Ook wij heen vanuit de food ranche daarover iet merkwaardig
vatgeteld. Voor het eert in de hitorie maakt de omzet in het
upermarktkanaal namelijk een contraire eweging: de volume
zakken iet. Ik he er geen verklaring voor, mogelijk moet de
conument elder 'andere gaten' dichten. Het lijkt me dat ij een
aanhoudende veretering van de economie de correlatie met onze
ranche er over enige tijd weer wel i."

Heeft er onlang een accountantwiel plaatgevonden en wat waren
daarij de criteria?
"De evoegdheid voor het enoemen van een nieuw
accountantkantoor al opvolger van KPMG i egin 2013 door de
aandeelhouder gedelegeerd aan de raad van commiarien en de
directie. PwC, Y en Deloitte zijn toen gevraagd een aanieding te
doen. Na een eerte evaluatie i eloten met twee kantoren verder te
gaan. amen met de financiële en ICT-team i vervolgen een
verdiepinglag gemaakt. Teven heen we naar de peronal match
gekeken. Contact met KPMG en de kandidaten i er ook geweet.
Hieruit zijn twee finale aaniedingen gekomen. Twee leden van de
raad van commiarien en de directievoorzitter heen
evaluerende en afrondende geprekken gevoerd met de
voorkeurkeuze. Mede op ai van de door on van groot elang
geachte criteria 'naleven van afpraken in het proce, de prij,
teamamentelling en de peroonlijke klik', i gekozen voor
Deloitte."

Zou u met het oog op uw huidige functie weer accountanc gaan tuderen
- of iet ander?
"Ik he mijn tudiekeuze niet gemaakt met al amitie om op deze
poitie terecht te komen. en carrière moet je toch ook een eetje
over je heen laten komen. Iemand die de financiële kant op wil, heeft
vandaag de dag aan de accountanc een prima theoretiche ai.
Maar in vergelijking met vroeger i het vak erg gepecialieerd
geworden, minder reed en er zijn wel heel veel regeltje. De overtap
van accountanteroep naar een financiële poitie in het
edrijfleven moet volgen mij gaan via een paar jaar vergroting van
de praktijkervaring. Controller ijvooreeld i een prima functie om
uit te groeien van de pecialit die de huidige accountant i naar de
gepecialieerde huiart die een cfo vandaag de dag moet zijn."

42 Jack de Kreij
Trad na zijn tudie heao-edrijfeconomie in dient ij het miniterie
van Financiën en rondde vijf jaar later op 26-jarige leeftijd zijn
NIVRA-opleiding af. De Kreij zette zijn carrière voort ij Cooper &
Lrand en vervolgen PwC, om in 2003 al cfo in dient te treden ij
Vopak. nkele jaren later werd hij daar ook vice-voorzitter van de
raad van etuur.

Heeft u de verplichte training eroepethiek al gevolgd? Zo ja wat vond u
ervan?
De training ood mij de gelegenheid om met andere cfo' en ceo' een
dialoog aan te gaan over wat je in de internationale praktijk
tegenkomt, over het 'hoe ga jij met een dergelijk vraagtuk om?' en
vooral ook van gedachten te kunnen wielen over dilemma' die je
ij het internationale zakendoen tegenkomt in omgevingen waar het
door ijvooreeld een meergeldcultuur latig i je doelen te
ereiken."

Volgen velen klimt de economie uit het dal. Wat merkt u daarvan?
"Ten opzichte van de michien nog wat prille hertelcijfer van de
economie heen we voor Vopak de afgelopen periode een contraire
eweging moeten contateren. Na een gemiddelde doule digitgroei van het edrijfreultaat in de periode 2003-2012, vertaalt de
relatief geringe groei van de wereldeconomie in cominatie met
toegenomen oplagcapaciteit in epaalde haven zich in onze
uine in wat lagere ezettinggraden en du in een relatief iet
lager reultaat. Het i voor on in deze omlagperiode even latig om
de groeitrend van de afgelopen tien jaar vat te houden."

Heeft er onlang een accountantwiel plaatgevonden en wat waren
daarij de criteria?
"Ja, ook Vopak heeft recent het proce van de accountantwiel
afgerond. PwC zal per 1 januari 2015 plaatmaken voor Deloitte.
Internationale preiding en goede team zijn apecten die elk ig
four-kantoor kan aanieden. Wij heen met name gekeken naar de
manier waarop audit worden uitgevoerd, wat de ervaring wa in de
pragmatiek van het moeten werken in complexe omtandigheden en
zeker ook in hoeverre de kantoren in taat zouden zijn on te
onderteunen met data analtic en data mining."

Zou u met het oog op uw huidige functie weer accountanc gaan tuderen
- of iet ander?
"Accountanc geeft je zonder meer een prima agage. Maar om
effectief cfo en vice-voorzitter van een raad van etuur te kunnen
zijn, he je meer nodig. Denk aan het kunnen ontwikkelen van een
trategie, het opzetten van uccevolle uinemodellen, het
kunnen denken in termen van waardecreatie, het kunnen werken
met kapitaalintenieve inveteringvoortellen en lat ut not leat
het in taat zijn te epalen wat de ete man of vrouw voor welke plek
i." De Kreij denkt dat in de huidige tijd de cominatie van
accountanc en een getructureerde executive MA een eter
uitgangpunt voor een financiële carrière zal zijn dan accountanc en
het detijd aanvullend afronden van de Amerikaane CMAopleiding en het gefragmenteerd volgen van MA-module op
verchillende uine chool. "Vakken al adminitratieve
organiatie en interne controle zullen altijd van elang lijven, maar
het merendeel van je kill voor een topfunctie krijg je elder. Mijn
pecialiatie detijd ij PwC in het onderteunen van uccevolle
fuie en overname heeft daaraan een elangrijke ijdrage
geleverd."

Onderzoek 2014
Voor dit onderzoek zijn de eturen en raden van commiarien
van alle aan uronext Amterdam genoteerde edrijven gecand op
aanwezigheid van RA' en AA'. Daarnaat i via Accountant.nl een
oproep gedaan aan leden die etuurder zijn ij een onderneming
met meer dan een half miljard omzetom zich aan te melden.
Voor de Top 50 zijn alleen leden van raden van etuur geelecteerd.
In enkele gevallen waarin de functie trikt genomen niet voldeed aan
de criteria maar evident wel van vergelijkaar gewicht i, zijn namen
toch opgenomen. Dat etreft ijvooreeld etuurder van regionale
diviie van zeer grote edrijven zoal Microoft, maar ook enkele
etuurder van zeer omvangrijke niet-ondernemingen (op 25 en 46).
De functie zijn gewogen op ai van omzet (meetal oekjaar 2013),
ontleend aan jaarverlagen in de dataank van Compan.Info en in
enkele gevallen aan informatie van het edrijf zelf.
uiten de Top 50 voldeden nog 21 andere accountant in uine
aan de getelde criteria. Zie voor die volledige lijt Accountant.nl
(Feiten & Cijfer).

rwin reij
rwin reij i weredacteur van Accountant.nl.
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Tom Nierop
Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.



Lee alle van Tom Nierop

Peter van Rietchoten


Journalit.
Lee alle van Peter van Rietchoten

GRLATRD
TOP AI'

28 decemer 2016

Top 30 accountantcommiarien 2016
De Top 30 van 'hoogte' accountantcommiarien kent vijf nieuwe namen. De top 10
oogt echter vertrouwd. 
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06 decemer 2016

Ron Wirahadiraka wederom op
kop in Top 50 RC'
Voor de vijfde keer op rij taat Ron Wirahadiraka
ovenaan in de Top 50 regitercontroller, die dit
jaar eveneen voor de vijfde keer verchijnt in het
tijdchrift MCA van NA-VRC. 
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12 oktoer 2016

Top 50 accountant in uine

2016
Wie zijn de 'hoogte' accountant in uine? De
tiende editie van de Top 50 van accountant in de
eturen van grote ondernemingen en organiatie
telt negen nieuwe namen, wederom één AA, en
lecht twee vrouwen. 

 x0
rwin reij

TOP AI'

27 oktoer 2015

Top 30 accountant-commiarien 2015
De Top 30 accountant-commiarien wordt dit jaar aangevoerd
door een nieuwe 'nummer één': en van der Veer. Dat i voor het
eert ind de lijt amen met de Top 50 accountant in uine
wordt gepuliceerd. 
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TOP 50 AI'

12 oktoer 2015

Top 50 accountant in uine 2015
Wie zijn de 'hoogte' accountant in uine? Accountant.nl
preenteert voor de negende keer een overzicht van de accountant
in de eturen van grote ondernemingen en organiatie. De Top
50 anno 2015 telt elf nieuwe namen, vier vrouwen en één AA. 

 x0
rwin reij
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