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Klaas Knot pleit voor vereenvoudiging
belastingstelsel
Het Nederlandse belastingstelsel is "onnodig complex". Dat stelde Klaas Knot, president van De
Nederlandsche Bank (DNB) tijdens de Accountantsdag 2019.
Knot schetste in zijn speech, gehouden tijdens de middagsessie over risico-analyse, de uitdagingen voor de toekomst
in de Nederlandse economie. Aan de hand van recente cijfers liet hij zien waar Nederland het goed doet en waar
minder.
Op dit moment staat Nederland er goed voor, zeker in vergelijking met de rest van de Europese Unie. En wereldwijd
doet ons land het "best aardig" met een bruto binnenlands product van 47.500 euro per hoofd van de bevolking. Maar
dat wordt anders. "Na een aantal vette jaren van relatief hoge bbp-groei, is de groei aan het afzwakken", aldus de DNBpresident. Door vergrijzing kan de economie straks alleen nog groeien door te investeren in arbeidsproductiviteit.

Knot noemde onder meer de hypotheekrenteaftrek en het belastingvrij sparen voor pensioenen als elementen die
macro-economisch gezien verstorend werken. Tegelijk is de belasting op arbeid relatief hoog.
Om ook voor toekomstige generaties welvaart te garanderen, pleitte de DNB-voorman voor vereenvoudiging van het
Nederlandse belastingstelsel, hervorming van het pensioenstelsel en verduurzaming van de economie. Ook moet er
gekeken worden naar de verhouding tussen exibele en vaste arbeid. "Een volle beleidsagenda staat ons te wachten",
besloot Knot zijn toespraak.
De DNB-president gaf na a oop aan het verheugend te vinden dat accountants ook steeds meer nadruk leggen op
"vooruitkijkende elementen" bij hun controlewerkzaamheden. "Dat helpt de Nederlandse economie robuust te maken
voor macro-economische schokken die ongetwijfeld weer gaan komen", aldus Knot.
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NBA organiseert ook in 2022 geen Accountantsdag en
Dag van de Financial
De NBA organiseert dit jaar, net als in 2020 en 2021, geen fysieke
Accountantsdag en ook geen Dag van de Financial. De beroepsorganisatie
durft zulke grote events... 
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26 november 2019

Terugkijken op de Accountantsdag 2019
Voor ruim 84 procent van de bezoekers heeft de Accountantsdag 2019 aan de
verwachtingen voldaan. Waardering is er vooral voor de bijdragen van
‘internetnerd’ Alexander... 

ACCOUNTANTSDAG 2019: DEELSESSIES

26 november 2019

Autoriteit Persoonsgegevens draait duimschroeven
aan
In de sessie 'Privacy & de accountant' op de Accountantsdag werd duidelijk
dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de duimschroeven gaat aandraaien.
Na voorlichting... 
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Accountantsdag 2019: drie 'powerspeeches'
De Accountantsdag 2019 bood tijdens het middagprogramma keus uit drie
'powerspeeches', over de AVG, fusies en overnames en de kracht van het
team. 
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Risico's managen in roerige tijden
Verrassingen bleven uit op de 102e Accountantsdag, waar 1.300 accountants
werden voorbereid op het onverwachte. In het oog van de storm even geen
bewindslieden,... 

