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In oktober 2008 schreef Nart Wielaard in dit blad een opiniebijdrage over
wat hij noemde het Wiki-effect'. Tijdens een eerder gehouden NIVRAdebat over de toekomst van het accountantsvak, hield hij een soortgelijk
betoog. De kern: Onder invloed van de steeds verder oprukkende vrije
beschikbaarheid van (digitale) informatie, wordt transparantie in de
toekomst niet afgedwongen door wetgeving en instituties, maar door 'het
collectief'.
Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 9, 2009
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In Wielaards woorden: "Een ongeorganiseerde meute van individuen corrigeert
onwaarheden vanzelf."
Naast Wikipedia zelf past bijvoorbeeld de 'democratische'
restaurantbeoordelingssite Iens.nl in deze ontwikkeling. Sites waar bezoekers
hotels beoordelen vallen in dezelfde categorie. In de economische sfeer is er
onder meer de Amerikaanse Implode-O-Meter, waar de problemen van
individuele banken nauwgezet worden bijgehouden. Maar ook het verschijnsel
bedrijfsblog, door (soms kritische) werknemers, is inmiddels bekend.
Internet zorgt ervoor dat relevante informatie vrijwel altijd naar buiten komt en
dat elk oordeel openlijk kan en zal worden bevochten als daar aanleiding toe is.
Nart Wielaard eindigde in dit verband met een fundamentele vraag: wat is in zo'n
wereld nog precies de functie van de accountant?
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Vanuit het accountantsberoep is er nauwelijks of niet op gereageerd. Toch is het
hoog tijd er eens over na te denken.
Powered by

In hoeverre het Wiki-effect het kerndomein van de accountant - financiële
informatie - in volle omvang raakt, daar ben ik zelf eerlijk gezegd nog niet uit.
Uitgerekend financiële informatie is meestal slechts bij een relatief klein groepje
insiders bekend. Oordelen over naarbuiten gebrachte financiële informatie
kunnen natuurlijk vrijelijk worden geuit, maar over de juistheid van de
achterliggende cijfersis het - anders dan over de kwaliteit van een geserveerde
maaltijd - moeilijker oordelen, zolang je niet in de keuken zit. Als er niet van
binnenuit wordt 'gelekt', blijft keukenbezoek door externen dus nodig, zou ik
zeggen. Of dat snel zal veranderen betwijfel ik.
Anders ligt het denk ik met niet-financiële informatie. Dit betreft, met
maatschappelijk verantwoord ondernemen als meest in het oog springende
voorbeeld, bij uitstek terreinen waar alle betrokken toeschouwers - en zeker
werknemers - over relevante informatie kunnen beschikken. En die informatie kan
het accountantsoordeel ondersteunen, maar bij gelegenheid ook tegenspreken.
Als het Wiki-effect inderdaad doorzet, wordt een accountantsoordeel op veel
terreinen wellicht slechts 'één van de (zeer) vele oordelen'. Met alle risico's - ook
financieel - voor het imago en de geloofwaardigheid van dien.
Dit leidt onvermijdelijk tot de vraag of de formele assurance door een accountant,
zeker op niet-financieel terrein, niet steeds overbodiger zal worden. Uiteindelijk
zal, zoals altijd, de markt dat bepalen. Maar vooraf nadenken over de mogelijke
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consequenties is geen overbodige luxe.

Commercieel
Directeur in Oirlo



Tom Nierop


Tom Nierop was van november 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
Lees alles van Tom Nierop

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

THEMA'S

Home

Aansprakelijkheid

Accountantsdag

Arbeidsmarkt

Nieuws

Arbeidsrecht

Assurance

Beroep met toekomst

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

Externe verslaggeving

Financiële instellingen

Financiering

Feiten en cijfers

Fiscaal

Flex-bv

Fraude en witwassen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mkb

Ondernemingsrecht

Onderzoek en wetenschap

Opleiding

Overheid

Pensioen

Privacy

Professioneel-kritische
instelling

Publiek belang

Samenstellen
Statistical auditing

SBR

Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Subsidies
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
2019 het
NBA
(0.0.0.0)van cookies.
Contact
Privacyverklaring
Spelregels debat
Volg ons op Twitter
geeft u toestemming©voor
gebruik
In Disclaimer
de cookieverklaring
vindt u meerCookieverklaring
informatie over het
gebruik van cookies
op deze site. NBA.nl

Akkoord

