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Laatt deel 3 van Lord of the Ring gezien. en geweldig epo over
de trijd tuen goed en kwaad. Wat me vooral eviel wa het feit
dat het zo voltrekt duidelijk wa wie goed en wie kwaad wa.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 7, 2004
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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» Download dit artikel in pdf
Zelden he ik zo’n maaliteit aan monter en andere luguere
karakter voorij zien trekken. en wereld waarin duidelijk geen
plaat wa voor grijtinten of moeizame morele afwegingen. Het
voornaamte dilemma etond uit de eliing of je direct op je
tegentander inhakte of nog even wachtte op een gechikter
moment. en wereld die du ver van on taat. Of niet?
Recentelijk woonde ik een epreking ij over de richtlijn
‘Accountant op de algemene vergadering van aandeelhouder’. De
ontwikkeling van deze richtlijn, die aangeeft wat de aanwezigen op
de aandeelhoudervergadering van on kunnen verwachten, heeft
innen het NIVRA tot de nodige dicuie geleid. én van de vragen
wa in hoeverre we on moeten laten leiden door een trikte
interpretatie van de wet- en regelgeving. Volgen die interpretatie
zou elke nadere uitweiding afreuk doen aan het afgewogen
eindoordeel, vatgelegd in de tekt van de verklaring. Het een zou tot
het ander leiden en de vraag wa of we on konden permitteren om in
een moera van moeilijk te eantwoorden vragen te worden gezogen.
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Onwillekeurig moet ik denken aan een cene uit Lord of the Ring.
Op de hielen gezeten door een leger van kwaadaardige ork en een
vuurpuwend monter uit de onderwereld ondernemen de hoit
Frodo en zijn metgezellen een lange vlucht. en vlucht door een
duizelingwekkend larint van mijnchachten, gangen en
trappentelel. De weg naar de ontnapping leidt uiteindelijk naar
een afrokkelende tenen looprug, waar de overkant alleen ereikt
kan worden met een geweldige prong. n hoewel één van de
reigezellen in de diepte verdwijnt, lagen de meete leden van het
vluchtend gezelchap erin aan de overkant te komen.
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Voor de minder goede vertaander: dat larint van gangen en
trappen aocieer ik met onze complexe wet- en regelgeving.
Vanzelfprekend moeten we on daar aan houden, onzelf in het
ravijn torten i geen optie. Maar tot een daadwerkelijke uitweg leidt
het niet. Aandeelhouder - al zijnde onze opdrachtgever verwachten tekt en uitleg: een accountant die zich louter
angtvallig aan de tekt van zijn verklaring vatklampt i
onacceptael. Natuurlijk zijn er voetangel, klemmen en wellicht
complete ravijnen. Maar daar zullen we mee om moeten leren gaan.
Hertel van vertrouwen wordt niet op een preenteerlaadje
aangeoden. Dat moeten we verdienen en een zelfewut optreden
van een accountant tijden de algemene vergadering van
aandeelhouder kan daar in elangrijke mate toe ijdragen.
Dat wil overigen niet zeggen dat ik een prong in het ongewie
aaneveel, integendeel. Zoal ze in de atletiekport zeggen: de
kwaliteit van de prong chuilt in de aanloop. Met andere woorden,
een zorgvuldige en gedegen voorereiding, in amenpraak met de
raad van commiarien, draagt ij aan een uccevol optreden in de
algemene vergadering van aandeelhouder.
Aan de ai hiervan dient een adequate richtlijn van het NIVRA te
liggen. en richtlijn die recht doet aan de ehoefte van het
maatchappelijk verkeer, maar die ook zal ijdragen aan een
uccevolle prong vooruit van onze eroepgroep.
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