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12 september 2016

Maurice Buijs: federatief model NBA 'geen gekke
gedachte'
NBA-bestuurslid Maurice Buijs vindt een keuze voor een federatief besturingsmodel van de NBA "geen
gekke gedachte". Wel stelt hij dat er tegelijk moet worden gezocht naar de grootste gemene deler voor
alle accountants.
Buijs, bestuursvoorzitter van de Schipper Groep en sinds medio mei lid van het bestuur van de NBA, zegt dat in een
video-interview met Novak-voorzitter Marco Moling. De commissie die de herziening van de governance voorbereidt
heeft naar de mening van Buijs veel aandacht voor "belangenbehartiging van alle belangen van alle accountants".
De NBA-bestuurder vindt het belangrijk dat de verschillende bloedgroepen binnen de beroepsorganisatie "evenredig
vertegenwoordigd zijn". Wat hem betreft zou dat moeten passen, maar: "Misschien moet je toch wel naar vormen toe
waarbij je de invloedssferen van die bloedgroepen op een ander niveau moet gaan vormgeven, zodat ze op evenredige
wijze richting het bestuur kunnen komen."

Federatief model
Op de vraag van Moling of een federatief model, zoals de Novak bepleit, een mogelijkheid is, antwoordt Buijs dat "geen
gekke gedachte" te vinden. Over de jongste discussies rondom het governancemodel zegt hij "feitelijk zetten we daar
federatieve blokken onder, waar elke bloedgroep zich in zou moeten terugvinden". Het kunnen beschikken over een
eigen budget voor die bloedgroepen is "misschien wel een stap die daarbij hoort", aldus Buijs.
Tegelijk stelt hij dat er wel gekeken moet worden naar wat de "grootste gemene deler" is voor alle leden, "daar moeten
we met zijn allen naar blijven zoeken". Hij roept NBA-leden op hun mening te geven, bijvoorbeeld tijdens de twee
dialoogbijeenkomsten die de NBA nog organiseert over het governancemodel.
Buijs vindt het verder een goede zaak om de mkb-accountant nadrukkelijker te pro leren ten opzichte van het
administratiekantoor: "Daar ligt een hele nobele taak voor de NBA."
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MKB-Nederland: 'Afwijzing mkb-bank onbegrijpelijk'
MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Keijzer van
Economische Zaken niets ziet in een mkb-bank om de kredietverlening aan
ondernemers te verbeteren. 

NIEUWS

16 december 2020

Coronacrisis zet rem op investeringen bij mkbbedrijven
De coronacrisis gooit roet in het eten voor de investeringsplannen van
Nederlandse mkb-bedrijven. Ruim een vijfde van de ondernemers denkt dat
hun investeringen... 

SPRINGLEVEND

12 november 2020

Webinar mkb: Moeilijke jaren komen nog voor de mkbaccountant
Het midden- en kleinbedrijf krijgt te maken met problematische schulden,
faillissementen, bedrijfssluitingen en werkloosheid. Voor accountants wacht
de zware taak... 

NIEUWS

03 juni 2020

Kabinet: extra leenruimte mkb door afschaffen
verpandingsverbod
Het kabinet wil dat bedrijven vorderingen op bijvoorbeeld klanten altijd in
kunnen zetten als onderpand voor leningen. Daardoor ontstaat extra
leenruimte voor het... 

GOVERNANCE

15 mei 2020

Versterking governance bij accountantsorganisaties
Rens Wildenbeest wil dat de accountancy proactief aan de slag gaat om het
interne toezicht van accountantsorganisaties te versterken. 

