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Dijsselbloem: 'Serieuze implementatie
maatregelen is nu cruciaal'
Herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep is mogelijk, maar afhankelijk van concrete
vervolgstappen. "Binnen een jaar moet een

ink deel van de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk zijn

ingevoerd."
Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vanmorgen in zijn keynote speech tijdens de Accountantsdag 2014
in de Amsterdamse RAI.
"Wat verwacht ik van u? Dat het stempel dat u op de jaarrekening geeft, een kwaliteitsstempel is. Dat u pas rust als u de
risico's en de zwakke punten van een bedrijf zichtbaar hebt gemaakt. Dat uw onderzoek zorgvuldig is en uw
verslaglegging duidelijk over alle plussen en de minnen. Dat uw houding ten opzichte van uw cliënt onafhankelijk en
kritisch is. Dat u het publieke belang voorop stelt. En dat u pas daarna, als u daar allemaal aan hebt voldaan, uw
goedkeurende stempel zet."
Volgens Dijsselbloem kunnen accountants het vertrouwen in het beroep terugbrengen door het vak "excellent uit te
oefenen en het publieke belang voorop te stellen".
De voorstellen van de NBA om de kwaliteit van de accountancy te herstellen bieden volgens Dijsselbloem iedere
accountant een kans. "De kans om uzelf, uw vak en uw aanzien te verbeteren." Maar de sleutel ligt bij een serieuze en
snelle implementatie van de maatregelen. "Binnen een jaar wil ik zien dat een ink deel van de aangekondigde
maatregelen daadwerkelijk is ingevoerd."

Bekijk het interview met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën na a oop van zijn keynote speech tijdens de
Accountantsdag 2014.

Accountantsdag 2014: Jeroen Dijsselbloem over …
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Terug op de politieke agenda?
Onder het bewind van minister Hoekstra van Financiën kwam er een Commissie toekomst accountancysector. En als
vervolg op het eindrapport van die Cta twee kwartiermakers.... 
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21 april 2022

Kwartiermakers: 'Cultuur is de rode draad bij alles
waarmee wij bezig zijn'
In de cultuur van accountantsorganisaties ligt de oorzaak van veel problemen
die binnen de sector hebben gespeeld. Maar het is ook de "sleutel naar
toekomstig succes".... 
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Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 
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Tweede Kamer hoopt dat accountants weer 'helden
van de economie' worden
Een 'tussendebat' van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over
het accountantsberoep leverde weinig vuurwerk op. Het wachten is vooral op
de afronding van... 

NIEUWS

09 maart 2022

Kwartiermakers zoeken intermediairs
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, zoeken accountants die als intermediair willen meekijken tijdens
het controleproces. 

