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Aftellen
De Tweede Kamer en de minister van Financiën waren op 13 november 2014 duidelijk in hun boodschap
aan het accountantsberoep: jullie hebben een goed verbeterplan gemaakt, complimenten daarvoor, maar
zorg dat de uitvoering er snel komt.
De minister schenkt onze sector het vertrouwen om zoveel mogelijk zelf met passende oplossingen te komen en de
Kamer maakte duidelijk dat hij op brede steun kan rekenen. Kamerlid Henk Nijboer benadrukte dat we een plan
presenteerden dat zo breed en gedetailleerd is dat het nooit door de politiek zelf had kunnen worden gemaakt. Dat zijn
opstekers.
Maar nu komt het er op aan. De minister wil zijn wetsvoorstel voor een betere governance binnen het beroep al voor
het zomerreces van 2015 richting de Tweede Kamer sturen. Hij verwacht van de sector zelf dan ook een eerste
tussenrapportage over de voortgang van ons eigen huiswerk. Dat betekent inke stappen maken, zorgen dat woorden
worden omgezet in daden. In samenwerking met de AFM ontwikkelen we een dashboard om de voortgang te bewaken
en in beeld te brengen hoe de stand van de hervormingen is.
Op de jongste Accountantsdag benadrukte minister Dijsselbloem nog eens dat we als accountants allemaal
verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit van ons werk. Of we nu actief zijn in het mkb, of in de (semi) publieke
sector, we moeten ons niet verschuilen achter de gedachte dat de problematiek vooral bij de grote kantoren ligt. Het is
goed dat organisaties als SRA en Novak inmiddels de verbetervoorstellen hebben omarmd, maar dat betekent wel dat
ook bij de kleinere kantoren de implementatie kritisch zal worden gevolgd.
Ondertussen zien we de eerste signalen dat er werk wordt gemaakt van de kwaliteitsverbetering. PwC investeert ink
in kwaliteitsverbetering, zo bleek bij de presentatie van haar jaarverslag. KPMG is gestart met een breed intern
kwaliteitsprogramma. Bij de andere grote accountantsorganisaties worden vergelijkbare initiatieven opgezet. Niet alles
is snel te organiseren, een aantal zaken vraagt tijd en denkwerk; bijvoorbeeld als het gaat om de invoering van een
clawback-regeling, uitfaseren van de goodwill of de beoordelingsverklaring bij het directieverslag.
Als NBA zullen we ook in 2015 veel energie steken in het realiseren van de plannen voor de toekomst van ons vak. Van
de voortgang doen we regelmatig verslag. Primair doen we dat via de website Accountant.nl/toekomst en via nba.nl.
Het blad Accountant valt vanaf volgend jaar minder vaak op uw ruwharige deurmat. Accountant wordt een
kwartaalmagazine: dikker dan voorheen, met een sterker accent op achtergrondverhalen, diepgaande analyses en
minder aandacht voor het nieuws. Daarvoor is immers de website, die tegelijk met het blad geheel wordt vernieuwd en
aangepast aan de jongste inzichten rondom digitale nieuwsvoorziening. Accountant.nl blijft tegelijk wat het is: een
nieuwssite, maar ook een bijna uniek podium voor debat over ons vak.
We tellen dus niet alleen af naar de implementatie van de verbeterinitiatieven en het nieuwe jaar, maar ook naar een
nieuwe generatie communicatiemiddelen van uw beroepsorganisatie. Stilstand is achteruitgang, in ons beroep, maar
ook voor de NBA. Ik wens u alvast goede feestdagen toe en kijk uit naar 2015: hopelijk een jaar van herstel van
vertrouwen en van nieuw elan voor ons prachtige beroep.

Deze bijdrage is ook als column geplaatst in het decembernummer van Accountant.
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Een schone lei voor 2022: terug naar de academische
bron
Hoe jn zou het zijn, als het accountantsberoep het nieuwe jaar eens met een
schone lei zou kunnen beginnen. 
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Kwartiermakers roepen openbaar accountants op tot
deelname onderzoek audit only-model
In opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector doet SEO
Economisch Onderzoek onderzoek naar de e ecten van een audit only-model
voor accountantsorganisaties.... 
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Werkgroep presenteert 'bouwstenen' voor
kwaliteitsgerichte cultuur
De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur, die rapporteert aan de Stuurgroep
Publiek Belang, heeft een aantal 'bouwstenen' geïdenti ceerd die het
fundament vormen... 
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Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment
met intermediair
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten,
woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die
deel willen nemen aan een experiment... 
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Werkgroepen verankeren duurzame kwaliteitsverbetering
Zes werkgroepen moeten vanuit de ‘Veranderagenda Audit’ een impuls geven aan duurzame kwaliteitsverbetering van
de accountantscontrole. Inmiddels komen ze op stoom.... 

