
66 nummer 2 / 2022

 

MARC SCHWEPPE

Marc Schweppe is hoofdredacteur van 
Accountant en Accountant.nl.

Per saldo

Ik heb vier dochters en maak me 
zorgen om hun toekomst. Boven op 
de klimaatverandering, huizen-

prijzen, studieschulden en prestatie-
druk kwam eerst corona. Twee jaar 
beperkingen in persoonlijke vrijheid, 
in sociaal contact, in geestelijke ont-
wikkeling. Net toen we weer mochten 
terugkeren naar het ‘normale’  
leven, kwam er oorlog aan de rand 
van Europa. 

Op een paar duizend kilometer van 
huis vond een regeringsleider dat 
het tijd was om een buurland met 
geweld te veroveren. Het was immers 
toch eigenlijk gewoon deel van  
Rusland, hij deed de lokale bevolking 
een plezier met zijn plan om het 
‘naziregime’ aldaar te verwijderen en 
met een paar dagen zou het geregeld 
zijn. Oud-KGB’er Vladimir Poetin 
verlangde terug naar de dagen van 
de Sovjetunie. Zijn opa was ooit al de 
privékok van zowel Lenin als Stalin, 
dus onderdrukking werd hem met 
de paplepel ingegeven. 

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne 
veel langer dan hij had verwacht. 
Het verzet is taai, de president van 
het land dat een buffer vormt tussen 
oost en west blijkt niet alleen een 
komiek maar ook een stoere verzets-
strijder die, gekleed in militair 
t-shirt, de westerse wereld vraagt om 

steun. Overal wappert het geel-blauw, 
er kwam een flink pakket aan econo-
mische sancties tegen Rusland. Maar 
het sanctiebeleid van de Nederlandse 
regering raakt acht ministeries. In een 
brief van minister Hoekstra van 
Buitenlandse Zaken aan de Kamer 
ging het over een “interdepartemen-
tale sanctiewerkgroep”, “subgroepen”, 
een “Rijksbrede stuurgroep” en als 
uitkomst het aanstellen van een 
nieuwe “coördinator”, met een 
bekende naam. Op Twitter werd  
gekscherend gesproken over een 
geheime grot, waar Johan Remkes, 
Herman Tjeenk Willink en Stef Blok 
“zitten te klaverjassen en te roken tot 
het alarm gaat en er weer op één van 
die drie een beroep wordt gedaan”. 
Klaverjassen doe je met vier, maar toch. 

Hoe dan ook, de uitwerking van het 
sanctiepakket was vooral reden voor 
vragen en kwam dus niet echt op 
gang. Begin april was amper één  
procent van de Russische tegoeden in 
Nederland bevroren: een half miljard 
van de 45 miljard waar het volgens 
Het Financieele Dagblad om gaat.  
De regering “heeft zich, een paar 
hervormingen daargelaten, onder-
worpen aan de principiële normloos-
heid van de Zuidas, waar alles op z’n 
Angelsaksisch rule based is en bijna 
niets principle based”, zo schreef een 
NRC-columnist. In het FD werd 

gesteld dat de stroperige wijze 
waarop ons land omgaat met het 
sanctiebeleid meer dan genoeg tijd 
biedt aan diezelfde Zuidas (de sym-
boliek van een kantorenwijk) om 
zaken onvindbaar te maken en Rus-
sische superjachten onder andere 
vlag te laten doorvaren. 
Nu is het tijd voor accountants om 
het juiste te doen, zei Lousewies van 
der Laan, directeur van Transparancy 
International Nederland, recent  
tijdens een NBA-bijeenkomst over 
corruptie. We moeten stoppen met 
het verdienmodel van advocaten, 
trustkantoren en accountants, die 
Russische oligarchen helpen om  
miljarden te verstoppen. 

Of sancties voldoende zijn om Poetin 
te stoppen, is de vraag. Hij is popu-
lairder dan ooit in Rusland, schijnt 
het. Ondertussen worden ook mijn 
dochters geconfronteerd met beelden 
die niemand onberoerd laten. Ik hoop 
dat het verstand uiteindelijk zegeviert. 
Ik wens mijn dochters een mooie 
toekomst in een vrij land, dat oprecht 
het juiste wil doen. Daar hebben 
accountants ook een rol in.   

Het juiste doen
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Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Flynth groeit en heeft stevige ambities voor de Audit praktijk. Begin 2022 heeft 

Flynth aangekondigd branchegenoten Accon AVM en Astrium over te nemen. Deze 

overnames passen uitstekend in de groeiambities voor onze Audit praktijk, waar 

we met ruim 230 professionals werken voor middelgrote en grote klanten in het 

mkb, het onderwijs, gemeentes en lokale overheden. In deze veelzijdige omgeving 

zijn we continu op zoek naar Audit professionals waar je wordt uitgedaagd om 

jezelf te ontwikkelen en te groeien. Dus wil jij werken aan je loopbaan, netwerk én 

persoonlijke ontwikkeling? Wij komen graag met je in contact.

Als Audit professional aan de slag
bij Flynth? 

Werken als auditprofessional bij Flynth
Flynth kent geen partnerstructuur, de eindverantwoor-
delijke externe accountants zijn in loondienst. Daardoor 
wordt de winst van Flynth geïnvesteerd in onze organisatie 
en in onze mensen. Dat maakt ons onderscheidend en 
draagt bij aan onze informele en collegiale cultuur, gericht 
op samenwerking. 

Data-gedreven controleaanpak 
Flynth investeert in innovatie. Onze controleaanpak is 
sterk data-gedreven ondersteunt door technologische 
innovaties op het gebied van onder andere audit 
automation.Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van onze 
controles en maken we jouw werk als audit professional 
afwisselend en uitdagend. 

Arbeidsvoorwaarden 
Bij Flynth bieden we marktconforme arbeidsvoorwaarden 
waaronder een passend salaris, goede pensioenregeling 
en een incentive- en participatieregeling. Daarnaast 
stimuleren wij jou om jezelf blijvend te ontwikkelen door
middel van opleidingen of het volgen van onze leiderschaps-
programma’s. Jouw talent is ons uitgangspunt. We hechten
veel waarde aan een goede werk- en privé balans wat ook
blijkt uit fl exibele werktijden en een goede thuiswerkregeling.

Wil je meer weten?
Bekijk jouw mogelijkheden en onze vacatures bij 
Audit op www.werkenbijfl ynth.nl.
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