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Nijboer: 'We moeten terug
naar het vakmanschap van
de accountant'
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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is voorstander van audit
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only, wil dat het partnermodel verdwijnt en dat er meer
wordt gedaan aan de werkdruk in de accountancysector.
Dat zegt hij tegen AccountancyVanmorgen. Volgens Nijboer is de
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Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

sector er "nog lang niet" qua structuur, mogelijkheden om
controles te verbeteren en het terugwinnen van het publieke
vertrouwen. Audit only is wat hem betreft een oplossing.
"Accountants hebben een publieke taak: goede controles,
betrouwbare cijfers en dat moet je losknippen van consultancy en
fiscaal advies." Volgens Nijboer leidt het momenteel tot scheve
gezichten bij de consultants en de fiscalisten wanneer de
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

auditafdelingen willen investeren in kwaliteit, omdat het van de
winst af gaat. "Die druk moet er wel af."
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Nijboer vindt het MCA-rapport en het CTA-rapport
"behulpzaam", maar hij mist een discussie over beloningen.
"Gemiste kans, wanneer je iets een publieke taak vindt moet je
ook daarover een opvatting hebben. Een passende beloning? Vele
tonnen vind ik dan niet verdedigbaar. Ik had het de sector
toegewenst dat zij zelf met die conclusie zouden komen. Dat zal de
politiek dus moeten doen."
Nijboer zegt geen voorstander te zijn van het louter werken met
checklists, om een toezichthouder tevreden te houden. "Daar
moeten we van terug. Naar het vakmanschap van de accountant.
Dan heb je ook weer lol in het uitoefenen van je vak."
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

Interview Kamerlid Henk Nijboer (AccountancyVanmorgen)
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Tweede Kamer praat
direct na zomerreces
over
accountantsberoep
De Tweede Kamer wil direct na
het zomerreces overleggen over
het accountantsdossier. Dat bleek
tijdens de vergadering van de
vaste commissie Financiën van de
Tweede... 
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Jonge accountants zijn
de helden van Marlies
de Vries
Marlies de Vries ziet met name
voor young professionals een
flinke rol weggelegd bij de
duurzame verandering van het
accountantsberoep. De inbreng
van jonge accountants... 
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Sector, hebt u even?
Marlies de Vries
en Chris
Fonteijn

De twee kwartiermakers gaan
graag in gesprek over invoering
en uitvoering van de
aanbevelingen. Maar wel met een
dringend verzoek, aldus Marlies
de Vries en Chris... 
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Omar El
Messaoudi

Column

25 mei 2020

Kwartiermaker, heb je
een kwartiertje?
Wat is dat eigenlijk, een
kwartiermaker, vraagt Omar El
Messaoudi zich af. 
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Young profs over inzet
technologie: 'Maakt
werk alleen maar
leuker'
Is de accountancy voor jongeren
nog wel een aantrekkelijke,
vooruitstrevende en innovatieve
branche om in te werken? Wat is
de invloed van digitale tools op de
controle?... 
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