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 5 reactie

"Veel meer dan ellen lazen voor de ühne telt het tot op de dag
van vandaag allemaal niet voor." Dat zeggen Marco Moling en
Guu Ham in een artikel op Accountanc Vanmorgen.
De echte prolemen waar mk-accountant mee wortelen lijven
volgen hen op de Antonio Vivalditraat onaangeraakt liggen. Daar
i teef Vier, voorzitter van de Commiie MK van de NA, het
uiteraard niet mee een. Hij vergelijkt de heren van Novak (inmiddel
omgedoopt tot Nederlande organiatie van accountant-advieur)
met dieelrijder en nodigt ze uit om elektrich te gaan rijden innen
de nieuwe governancetructuur van de NA en zo hun ijdrage te
gaan leveren aan de mk-communit.
Niet alleen de Novak maakt zich druk om de elangen van de mkaccountantkantoren. Dat doet de RA ook al jaren. De RA i
feitelijk een 'NA-light' voor het mk, maar dan zonder de wettelijke
evoegdheden. Denk ijvooreeld aan het eigen convenant van de
RA met de AFM over toeting van wettelijke controle. eide
organiatie heen hun eigen 'lijntje' met werkgeverorganiatie,
politici en andere loclu en geruiken die ook.
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eide zijn ook zelf erviceorganiatie voor mk-kantoren. Dat
etekent dat zij kantoren zowel vaktechnich al organiatorich
onderteunen; een mooie taak. n er zijn nog meer mk-erviceorganiatie actief in de markt. Denk aan Full Finance, xtendum,
Auxilium, Kriton en er zullen er nog wel meer zijn. Alle voorzien in
een ehoefte.
Al ik het zo ekijk komen mk-kantoren niet tekort. Ze heen een
rede keu al het gaat om elangenehartiging en onderteuning
van de praktijk. Het roept wel de vraag op wat de rol van de NA zou
moeten zijn al het gaat om de mk-kantoren. Mijn viie i dat de
NA moet doen wat marktpartijen niet kunnen: de NA i er voor de
individuele eroepeoefenaar en de NA i de enige die wettelijke
taken heeft: eroepreglementering, zorg voor de eer van de tand,
de praktijkopleiding en ehartiging van de gemeenchappelijke
elangen van accountant. Dat i waar de NA voor i.
Al we het heen over gemeenchappelijke elangen, dan zou het
niet moeten gaan om de deelelangen van groepen accountant: dat
kunnen de kantoren en hun organiatie heel goed zelf. In mijn ogen
zou de NA oven de deelelangen van de kantoren moeten taan.
De NA i op geen enkel vlak een concurrent van de RA of Novak en
moet en kan dat ook niet worden. De NA heeft een andere poitie.
Zij i autonoom in de uitvoering van haar wettelijke taak. De NA i
kapitein en geen peelal van kantoorelangen. Dat uitgangpunt
zou ook de verhouding tot RA of Novak moeten epalen.
Wat geldt voor de mk-kantoren geldt evengoed voor de poitie van
de NA tegenover de oo-kantoren en in het ijzonder de ig four.
Die kantoren heen de menen, de middelen en de connectie om
hun eigen oontje te doppen. Ze heen geen erviceorganiatie
nodig. Al ze daarij gezamenlijk willen (en mogen) optrekken al
elangenehartiger: prima. Maar pan de NA niet voor je karretje
al het gaat om prolemen die de NA vanuit haar wettelijke
evoegdheid niet kan oploen en geen verantwoordelijkheid voor
kan nemen.
Natuurlijk nap ik wel dat al de NA al eroeporganiatie voor iet
pleit, dat meer gezag heeft dan wanneer kantorenorganiatie dat
doen. Maar dat etekent juit dat de NA zorgvuldig moet zijn in het
geruik van haar poitie.
De kader van een nieuwe governancetructuur zijn neergezet. Maar
de formele eluitvorming over de nieuwe tructuur i pa voorzien
in de ledenvergadering van 2020. r i du nog ruim tijd voor een
fundamentele dicuie over de poitie van de NA en de verhouding
tot de accountantkantoren en hun organiatie. Het lijkt mij dat
deze dicuie eert moet worden gevoerd voordat het
governancemodel verder wordt uitgewerkt. Wie gaat waar over en
hoe kunnen we amenwerken vanuit ieder poitie, met repect voor
elkaar en vanuit een gemeenchappelijk treven: een loeiend
accountanteroep. Dat i wat de leidende gedachte zou moeten zijn!
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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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Kwaliteitontkenner
Met toenemende verazing he ik de opinie 'ete
Wopke' en de achterliggende rief aan miniter
Hoektra van Antoinette Dijkhuizen gelezen. Zij
telt dat een weeffout in de accountanc een
gezond toekomtperpectief in de weg taat. 
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Comi werk en kinderen
In het kader van internationale vrouwendag tond
er afgelopen zaterdag in het FD een interview met
Monique van Dijken euwijk, met al kop 'Ik zei
tegen mijn dochter: waarom zouden mama' vaker
thui moeten zijn dan papa'?' 
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Prioriteit voor
eroepontwikkeling!
'Fouten ij alle intellingen in zaak
inulinemoorden', kopte de Volkkrant op 22
feruari. Het artikel gaat over de uitkomten van
een onderzoek van de Inpectie Gezondheidzorg
en Jeugd, naar een zaak waarij een zorgverlener
aan meerdere patiënten inuline toediende zonder
mediche noodzaak. De zorgverlener wordt
vervolgd voor elf gevallen van moord of poging tot
moord. 
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Adminitratieve dientverlening/
amentelverklaring 1.0

In een eerdere opinie chreef ik dat ik moeite had
met de hiërarchie in het eroep. Adminitratieve
dientverlening die het laagt in aanzien taat en
ovenaan de controle. Terwijl het toch echt de
allermoeilijkte taak i om te zorgen dat een
onderneming haar zaakje adminitratief op orde
heeft. Al een onderneming die kenni en
vaardigheden niet in hui heeft, ligt er een mooie
taak voor de accountant. 
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Accountant conomicu?
"Het i niet heel moeilijk om in te zien dat talent
naar de hoog wintgevende activiteiten trekt al
met extra ingrepen de wintverhouding verder
cheef wordt getrokken." Dat chrijft Jan ouwen
in zijn opinie 'Het riico dat de accountant loopt i
Hoog!'. 
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