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"Accountant i angthaa geworden", kopt de voorpagina van het
FD van 26 augutu. etuurder van Nederlande edrijven
"klagen dat een zinvol geprek met hun accountant teed
moeilijker wordt en dat accountant geoedeerd zijn door regel
en het op orde houden van hun doier."
Ik word er treurig van al ik dit lee, maar ik herken het ook: er i veel
onzekerheid en angt ij kantoren. De ector heeft geen echt
antwoord.
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Waar dienen edrijven
voor?

Waarom treurig? Omdat het toezicht niet die uitwerking zou moeten
heen. Het zou juit een prikkel moeten zijn voor de ector om te
vernieuwen, te vereteren, meer zelfewut te worden. n dat kan
ook, al allerlei onproductieve denkeelden niet tot waarheden
worden verheven. Ik pak er een paar ij de kop.
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Toezicht i tegen accountant. Niet waar. De doeltelling van de Wta
i om de kwaliteit van de accountantcontrole te waarorgen en het
vertrouwen in de accountant te hertellen. De wetgever vindt
accountant nog altijd zo elangrijk dat het de moeite waard i om
wetgeving voor te maken. Dat i in de afgelopen jaren keer op keer
evetigd. Wee daar trot op en zie het al een teuntje in de rug.
Maak er al ector geruik van.

Riico': lekker
elangrijk?!

Toezicht gaat over het naleven van regel. Ook niet waar. Toezicht
richt zich op de vraag of de controleverklaring voldoende i
onderouwd met controle-informatie. Dat i de kern en dat i ook de
inteek van de doierreview van de AFM. Dat al er evindingen
zijn de AFM vervolgen moet aantonen dat de regel niet zijn
nageleefd, i een logiche conequentie van het zijn van
toezichthouder met formele evoegdheden. Regel zijn du niet het
tartpunt, maar het luitpunt van een toeting.
Al je regel volgt, doe je een goede controle. venmin waar. De CO
geven geen lauwdruk voor een goede controle. Het i op zijn et
een “gereedchapkit” met eperkte geruikaanwijzingen. De CO
vormen met elkaar ook geen Leeroek Accountantcontrole.
Controleleer i een vak waarij je (al het goed i) inzicht krijgt in hoe
de activiteiten van een onderneming zich vertalen in een financiële
adminitratie en in een jaarrekening. n hoe je al accountant een
oordeel kan vellen over de etrouwaarheid van die jaarrekening.
Regel zijn niet nodig, profeionele oordeelvorming i voldoende.Het
wordt eentonig: ook niet waar. ij een profeioneel eroep horen
tandaarden. De tijd dat iedereen nog repect had voor diegenen die
hadden doorgeleerd en op hun lauwe ogen werden geloofd, ligt
toch al weer een tijd achter on. Ook al accountant moet je werk
toetaar zijn.
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Controle en advie gaan niet amen. Het wordt aai: ook niet waar.
Al accountant krijg je al geen ander inzicht in de organiatie die je
controleert. Inzicht in de cijfer, inzicht in de proceen, inzicht in de
interne eheering. Dat inzicht he je nodig voor je controle, maar je
zou wel gek zijn al je de verkregen inzichten niet deelt met je klant.
Voorwaarde i wel dat je die inzichten ook weet te vertalen naar
zaken die voor de klant intereant zijn. Dat je daar een goed geprek
over kan heen, echt geïntereeerd ent in wat de klant ezig
houdt. De aloude natuurlijke adviefunctie. n die i niet veroden.
Wat niet kan: die inzichten geruiken c.q. pecifiek op zoek gaan
naar adviepunten om advieur van je eigen kantoor ij de klant
naar innen te chuiven en zo meer aan de klant te verdienen. Dat i
veroden, dan wel onethich.
Wat i du hard nodig? Niet meer maatregelen en niet meer regel,
maar een viie op de rol en het vak van controlerend accountant. en
levendige dicuie innen het eroep, hoogleraren met een
trekkerrol, een NA die het voortouw neemt. Poitieve energie, met
elkaar zorgen voor een vitale en duurzame ector. Wie pakt de
handchoen op?
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Marianne van der Zijde
Marianne van der Zijde advieert accountantorganiatie
en i voormalig hoofd toezicht kwaliteit
accountantcontrole en verlaggeving van de AFM.
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'Accountant mogen troter zijn
en meer naar uiten treden'
Het accountanteroep mag et iet meer trot
uittralen, want er gaat heel veel goed. Dat telde
trafrechtadvocate Natacha Harlequin tijden een
relatie-event van de NA in het
cheepvaartmueum in Amterdam. "Treed meer
naar uiten en laat zien waar jullie voor taan." 
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Opvolging Van Vroonhoven ij
AFM nog onduidelijk

Xanthic
xecutive earch
zoekt een
'Manager
Finance &
Control in
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Pulieke ector
in Amterdam



Merel van Vroonhoven heeft afcheid genomen al
voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM). De toezichthouder i nog op zoek naar een
opvolger. 
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V wil AFM-toezicht op auditcommiie
Leden van auditcommiie moeten onder wettelijk toezicht komen
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor pleit Vdirecteur Paul Koter in het Financieele Daglad. 
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De toekomt i elangrijker dan
het verleden
en oproep aan de Commiie Toekomt
Accountancector (CTA): in een nel
veranderende omgeving moet het accent liggen op
een andere inhoud van de accountanttaak en op
gerichter AFM-toezicht. 
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Food for thought
Mijn vakantie zit erop. Drie weken in lovenië en
Kroatië met nog een vleugje Italië erij. Prachtige
natuur, vriendelijke menen, mooi weer, leuke
activiteiten (parapenten, mountainiken, zeilen,
canoning, grotezoek, wandeltochten en
peedoot) en goed van eten en drinken. Ik hoop
dat het de lezer die al op vakantie zijn geweet ook
goed i vergaan en dat zij die nog mogen er ook van
zullen genieten. 
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