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Beste lezers,

Voor je ligt het tweede magazine van huidig verenigingsjaar. Met dit keer 
als thema ‘Ethiek’. Een onderwerp waar wij dagelijks mee geconfronteerd 
worden, het zit hem soms in de kleinste zaken zoals het aangeven van te 
veel ontvangen wisselgeld tot grootschalige boekhoudschandalen.

Net zoals vorige periode hebben zich weer vele activiteiten plaatsgevonden. 
Zo zijn we begonnen met het bezoeken van de Landelijke Accountancy Dag, 
het grootste congres van Nederland op het gebied van accountancy. De dag 
erna was het tijd voor de Promotiecommissie om de Checkdag te houden, 
welke als doel had om studenten een betere blik te geven over de AA- en 
RA-praktijk. Want je wil je carrièreladder natuurlijk niet aan de verkeerde 
muur zetten. Het succes van de Checkdag hebben we daarna gevierd met 
de eerste themaborrel van het jaar. In november was het tijd voor PwC om 
af te trappen met de eerste inhouse van het jaar. Een interessante en leuke 
middag om PwC beter te leren kennen en de theorie in praktijk te brengen 
bij de voorgelegde casus. Ook dit jaar zijn we op studiereis gegaan en wel 
naar de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. Hier hebben wij enkele kan-
toren bezocht en het bruisende nachtleven van Amsterdam onderzocht om 
ons ook daar een mening over te kunnen vormen.  Om het jaar goed af te 
sluiten was er net zoals vorig jaar een knallend gala, welke dit jaar werd geor-
ganiseerd door zeven studieverenigingen en waar meer dan zevenhonderd 
man op af kwamen.
Om het jaar feestelijk te openen zijn we gestart met het Nieuwjaarsdiner, 
welke plaatsvond in restaurant Louis XV. Tijdens dit diner heeft de Almanak-
commissie tevens haar Almanak gepresenteerd, welke jullie onlangs al op 
de mat hebben zien liggen. In de Almanak zijn naast de vaste onderdelen dit 
jaar ook klassenfoto’s gemaakt.

Zoals je hebt vernomen, hebben wij Dinand Wener naar voren geschoven als 
kandidaat vicevoorzitter. Nu hij is goedgekeurd, tijdens de Algemene Leden-
vergadering, zal hij met ons het verenigingsjaar afsluiten. Volgend jaar zal 
hij echter op eigen benen staan en dit kan hij natuurlijk niet alleen. Daar-
om gaan wij na de Algemene Ledenvergadering op zoek naar enthousias-
te accountancystudenten die samen met Dinand het bestuur van volgend 
verenigingsjaar gaan vormen. Is je interesse al gewekt of zou je graag meer 
informatie hierover willen? Stuur dan een email naar bestuur@sv-check.nl 
en we plannen een gesprek met een kopje koffie of thee.  

Voor de rest veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Namens het negentiende bestuur van Studievereniging Check,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2012/2013
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Je hoort regelmatig dat het accountantsberoep zo aan het veranderen is, 
klopt dat? 
“Natuurlijk zijn er veranderingen aan de gang. Maar die stellen nog niet zoveel 
voor. Ik denk wel dat er grotere veranderingen nodig zijn. Ten eerste omdat de 
maatschappij daarom vraagt. Het beeld bestaat dat accountants medeschuld-
ig waren aan de crisis. Dat ze hebben liggen slapen terwijl de wereld in brand 
stond of in ieder geval hun rug niet recht hebben gehouden. tegelijkertijd is 
er steeds meer behoefte aan accountants die niet alleen naar de cijfers kijken, 
maar naar het bedrijfsfunctioneren in de volle breedte. Als je boodschappen 
doet bij de supermarkt, wil je er zeker van zijn dat je geen vervuilende pro-
ducten koopt. Je wilt ervan uit kunnen gaan dat die duurzaamheidsclaim op 
een vleesverpakking ook echt waargemaakt wordt. Als je een verzekering 
afsluit, wil je weten of je misschien een woekerpolis hebt afgesloten. Bij al deze 
vragen kan een accountant een belangrijke rol hebben.” 

Denkt u dan aan mvo?
 “Het gaat om het hele bedrijfsproces, mvo is daar een onderdeel van. Het on-
derwerp wordt wel steeds  belangrijker. Op dit moment brengen bedrijven vaak 
twee jaarverslagen uit. Een ‘normaal’ financieel jaar verslag en een mvo jaarv-
erslag. De laatste tijd zien we steeds vaker dat deze verslagen samengevoegd 
worden tot één geïntegreerd rapport. Toch is er nog een groot verschil tussen 
de twee rapportages. Een mooi voorbeeld is het jaarverslag van DSM. Achter 
in dat jaarverslag zie je twee accountantsverklaringen. De accountant die het 
financiële gedeelte controleerde, vertelt hierin dat hij de cijfers en rekenmeth-
oden heeft gecontroleerd, welke methodes er zijn gebruikt, enzovoorts. De ac-
countant voor het niet financiële gedeelte zegt eigenlijk: ‘Ik heb alles gelezen 
en gezien dat er voor alle beweringen bronnen zijn.’ Daar blijft het bij. Er zitten 
lichtjaren tussen de diepte, de lading en het gewicht van deze twee verklarin-
gen.”
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Het lijkt veel moeite te kosten om te veranderen. Waarom is dat?
“Misschien vrezen accountantskantoren dat klanten niet willen betalen voor 
een bredere dienstverlening. Daarnaast vereisen zulke veranderingen dat de 
accountant een grotere rol opeist en dat brengt risico’s met zich mee. Door alle 
negatieve publiciteit van de laatste jaren zijn kantoren wat schuw geworden. 
Ook is het vak nogal conservatief ingesteld. We zijn te reactief. Dat is erg jam-
mer, want de kwaliteit is over het algemeen hoog. Pas als we goed uit kunnen 
leggen hoe we onze kennis in kunnen zetten, kunnen we als beroepsgroep 
onze waarde bewijzen. Dat betekent wel dat we verder moeten kijken dan 
vandaag. Als we blijven hangen bij de cijfers, dan komt onherroepelijk ooit 
de vraag of die accountant eigenlijk wel nodig is. Dan zullen andere partijen 
de kaas van ons brood eten. Een bedrijf als Graydon is goed bezig. Zij bieden 
niet alleen financiële ratio’s aan, maar ook reviews die verder gaan dan de ci-
jfers. Zoals ervaringen van leveranciers en klanten. Een soort Tripadvisor voor 
financiële en bedrijfsmatige vragen dus. Accountants zouden veel bij kunnen 
dragen aan zulke vragen. Bijvoorbeeld door te controleren of de informatie wel 
op de juiste wijze tot stand is gekomen en niet is gemanipuleerd.”

Hoe zit het met de nieuwe generatie accountants, veranderen de opleidin-
gen genoeg?
“Nog niet voldoende. Op Nyenrode hebben we in de opleiding nu meer aan-
dacht voor zaken als ethiek en communicatie. We noemen dat de opleiding 
tot ‘robuuste accountant’. Voor ons is de grote vraag of de eindtermen van de 
opleiding niet flexibeler moeten zijn. De normen waar de accountantsopleid-
ing nu aan moet voldoen, staan namelijk in beton gegoten. We mogen er wel 
meer inhoud in stoppen, maar de opleiding duurt nu al zeven jaar in totaal. Het 
is niet bepaald aantrekkelijk om daar meer dan tien jaar van te maken. Wat we 
wel kunnen doen, is binnen de huidige lesinhoud handen en voeten proberen 
te geven aan de nieuwe vereisten. Uiteindelijk vraagt het beroep ook om een 
andere accountancystudent, een robuuste, kritische vakman.”

Prof. dr. Leen Paape heeft een indrukwekkende hoeveelheid titels achter zijn 
naam staan: RA, RO en CIA (Register operational auditor en certified internal 
Auditor). Als Dean Degree Programs & Research van Nyenrode coördineert hij 
alle diplomaprogramma’s van Nyenrode.

Dit artikel is eerder verschenen in Accountant Worden 13, oktober 2012. www.accountantworden.nl
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Dat heeft alles met accountancy 
te maken, dit onderwerp speelt al 
geruime tijd in het vak. Dit is te zien 
in columns, in vakliteratuur en dis-
cussies die gevoerd worden. Ook 
Aaabee onstnapt daar niet aan, zelf 
heb ik onlangs een verplichte cur-
sus PKI (Professioneel Kritische In-
stelling) met betrekking tot dit on-
derwerp gevolgd. Dit onderwerp 
is opgelaaid toen een aantal jaar 
geleden het schandaal bij Enron 
(een groot energiebedrijf in Ameri-
ka), dat vervolgens omgevallen is, en 
een aantal grote schandalen daarna. 
Cijfers die niet in orde waren, bij-
voorbeeld Vestia (grote coöperatie 
voor woningverhuur en verkoop), zo 
zijn er, helaas moet ik zeggen, heel 
veel voorbeelden waar de accoun-
tant in een verkeerd daglicht wordt 
neergezet. Dit is in een aantal geval-
len terecht, hierdoor is besloten om 
deze cursus verplicht te stellen voor 
accountants. Om zo de professioneel 
kritische instelling te verbeteren, die 
eigenlijk bij elke accountant in orde 
moet zijn.

Weet ik niet zeker, het is al een tijdje 
geleden dat ik mijn studie afgerond 
heb. Wat mij altijd bijgebleven is, zijn 
de woorden van één van mijn do-
centen: “Je bent niet alleen accoun-
tant in je werktijd, maar ook in je vrije 
tijd.” Je hebt als accountant ook een 
maatschappelijke functie, mensen 
zien je als accountant en verwachten 
een ethische houding van je.

Ik kan geen relatie leggen tussen de 
studie en praktijk bij dit onderwerp. 
Het is bij mij voornamelijk mijn ei-
gen ervaringen en wat ik zelf mee-
gemaakt heb van de afgelopen jar-
en. En uiteraard kom ik soms in een 
situatie terecht waarin mijn ethiek 
en integriteit op de proef worden 
gesteld.

Ik verlang van mijn personeel 
dat zij hier hun werk uitoefenen 
op zo’n manier dat ik er zelf ook 
achter kan staan, dat komt onder 
andere tot uiting in bijvoorbeeld 
het samenstellen van de jaareken-
ing. Voordat er ook maar een cijfer 
aangeraakt wordt, is de integriteit 
van te voren al beoordeeld. Jaarli-
jks moet ik voor mijn personeel 
een verklaring afgeven. Ook het 
personeel moet jaarlijks een verk-
laring van fundamentele beginsel-
en ondertekenen. Bij onze klanten 
doen wij ieder jaar een onderzoek, 
ook bij de klanten die al jaren bij ons 
zitten. Dit is zo omdat er elk jaar een 
nieuwe situatie kan ontstaan.

Een mooi voorbeeld over eerlijkheid: 
wij zijn afgelopen zomer benaderd 
door een stichting die een subsidie 
toegezegd had gekregen, die subsi-
die had een eindafrekening nodig. 
Bij een subsidie is het vaak zo dat 
een accountant een controleverk-
laring afgeeft ter goedkeuring. Eerst 
heeft mijn compagnon een gesprek 
met deze ondernemer gehad tijdens 
mijn zomervakantie, hij was zeer 
enthousiast. Wij zijn ook enigszins 
omzetgericht, maar het viel ons op 
dat deze man uit het niets bij ons 
kwam. Wij werken namelijk heel veel 
met mond-tot-mondreclame. Mijn 
collega ging aansluitend met mijn 
vakantie ook op vakantie en er was 
enigszins tijddruk op dit project. Ik 
heb vervolgens een gesprek met de 
ondernemer gehad, maar wat opviel 
was dat deze persoon de subsidie 
wilde gebruiken om een opensta-
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ande factuur mee te betalen. 
Terwijl subsidie eigenlijk alleen 
een deel van een financiering 
mag bedragen. Naarmate het 
gesprek vorderde werd het mij 
steeds duidelijker dat deze fac-
tuur niet geheel juist was. Het 
kwam erg ‘fake’ op mij over, wat 
mij verder ook niet helemaal 
zinde was dat er erg weinig 
geld beschikbaar was in de on-
derneming. Voor de volgende 
afspraak had ik gevraagd om 
een voorschot naar ons over 
te maken, wij werken niet voor 
niets. Dit is toen niet gebeurt, 
op de afspraak heeft hij een 
kwartier lang uitgelegd waar-

om hij de nota van ons niet betaald 
had. Het gesprek kwam er op neer 
dat de constructie van de factuur 
met het andere bedrijf een opgezet 
plan was om de subsidieverstrekker 
om de tuin te leiden. Ik heb hem de 
hand geschud en verteld dat ik deze 
opdracht niet aan ging nemen, ik 
vond hem niet integer genoeg over-
komen op mij.

Dit voorbeeld is heel doorzichtig, het 
was voor mij eenvoudig te zien dat 
er hier iets niet klopte. Maar helaas 
zijn niet alle zaken zo. Soms is het 
zo dat de situatie in een grijs gebied 
ligt, zoals bij de bepaling van het on-
derhanden werk. Bijvoorbeeld een 
project wat twee jaren doorlooptijd 
heeft: dan is het in voorkomende 
situaties niet altijd eenduidig om op 
balansdatum het onderhanden werk 
exact vast te stellen. Het kan alsdan 
voorkomen dat de ondernemer een 
tendentie heeft om de waardering 
naar voor hem gunstige situatie te 
bepalen.

Ik heb bijvoorbeeld een klant die 
een vordering heeft die maar niet 
betaald wordt, wat niet ondenkbaar 
is in deze tijd. Ik heb deze klant ge-
adviseerd om een voorziening te 
treffen, omdat deze vordering niet 
betaald wordt. Dat wil hij echter niet, 
immers als dat gebeurt dan gaat dat 
ten lasten van het resultaat. De jaar-
rekening komt minder gunstig naar 
voren en dat verontrust vervolgens 
de bank. Die kijkt ook naar de be-
haalde resultaten, maar ook wel naar 
de debiteurenvorderingen. Deze zijn 
vaak verpand aan de bank als zeker-
heid.

In zo’n situatie heb ik niet alleen met 
mijn klant te maken, die geen voor-
ziening wil treffen om te voorkomen 
dat de bank eventueel gaat tegen-
stribbelen. De accountant heeft niet 
alleen verantwoordelijkheden naar 
de klant zelf, maar ook naar andere 
belanghebbenden zoals de bank. 
Het kan niet zijn “omdat het beter 
uitkomt” dat een voorziening achter-
wege gelaten zou kunnen worden. 
Ook de bank moet erop kunnen ver-
trouwen dat de cijfers juist en cor-
rect zijn. Het is niet zo dat ik alleen 
naar mijn klant moet kijken om de 
cijfers zo mooi mogelijk naar voren 
te laten komen, daar zijn allemaal 
regels voor gemaakt. Dit is ook weer 
deels een ‘grijs’ gebied.

Er vinden minimaal twee gesprekken 
plaats met een nieuw personeelslid 
en we hebben een CV tot onze bes-
chikking. Uit zo’n CV is vaak redelijk 
veel informatie te halen, bijvoor-
beeld wie de vorige werkgevers zijn. 
Ik vind het heel fijn als er referenties 
genoemd worden die ik zou kunnen 
bellen, ik heb daar tot nu toe weinig 
gebruik van gemaakt. Ik vind dat dit 
in principe niet nodig hoeft te zijn. 
Er hebben zich nog geen situaties 
voorgedaan waarin ik het wel zou 
doen. In onze arbeidsovereenkomst 
staat de verklaring van fundamen-
tele beginselen, als de werknemer 
deze ondertekent geeft hij aan dat 
hij achter onze principes staat.

Bij elke nieuwe opdracht die binnen-
komt, wordt de vraag gesteld of je 
je werkzaamheden voor deze klant 
nog kan verrichten. Daarvoor moet 
er een klantenonderzoek gedaan 
worden en aan de hand daarvan 
wordt getoetst of dat kan of niet.

Bij assistentes is vaak één gesprek al 
voldoende.
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Nee, je hebt een bepaalde persoon-
lijkheid met alle eigenschappen die 
daaraan samenhangen, maar het 
kan niet zo zijn dat ik de deur uit 
loop dat ik mijn accountantsknop 
uitzet en een totaal andere persoon-
lijkheid aanneem.

Ik ben bijvoorbeeld ook een vrijwil-
liger bij een kerk, waar ik kerkrent-
meester ben. En ook daarbij kijk ik 
door mijn accountantsbril, wat ik 
zelf als erg prettig ervaar. Want het 
vrijwilligerswerk van de accountants 
staat redelijk ter discussie, want 
ook hier vertegenwoordig ik het 
maatschappelijk verkeer en mensen 
zien mij ook als accountant. Het 
wordt afgeraden om dergelijke func-
ties buiten je accountantsbaan te 
bekleden.  Problemen kunnen zich 
namelijk voordoen,  als ik kijk naar 
de kerkelijke gemeenschap waar ik 
aangesloten zit, gaat het in de eerste 
plaats om de uitgavekant. Heel vaak 
hoor je dat de penningmeester wat 
uit de kas voor zichzelf meeneemt. 
Deze uitgavenkant doe ik zelf, dan 
zou nog kunnen dat ik zelf geld uit 
de kas meeneem. Maar als ik dat doe 
dan zou ik hier nu niet kunnen zitten, 
maar er vind ook een kascontrole 
plaats waar ik zelf een voorstander 
van ben. Dit is iemand met geruime 
ervaring op een accountantskantoor 
en die gaat middels detailcontrole 
dan op mijn niveau door de admin-
istratie heen. Ik kan namelijk wel ze-
ggen dat alles in orde is, maar het is 
wel heel fijn als iemand anders dat 
ook zegt.  Het vrijwilligerswerk wordt 
voor  accountants afgeraden, omdat 
vrijwilligerswerk vaak plaatsvindt in 
een omgeving waar maatregelen 
van AO/IB (Administratieve Organi-
satie & Interne Beheermaatregelen) 
niet goed zijn, maar waar de accoun-
tant wel verantwoordelijk gehouden 
kan worden uit hoofde van zijn vak.

Als wij meer werknemers zouden 
hebben, dan zouden wij andere 
maatregelen treffen, de “big four” 
hebben daar een handig systeem 
voor met veel rangordes. Ik zit in die 
zin wat meer op de werkvloer en ben 
ook eindverantwoordelijke. De sfeer 
is hier zodanig dat mijn werknemers 
bij mij komen als hen iets opvalt en 
zo hoort het binnen het bedrijf, vind 
ik, ook te gaan.

Onlangs heb ik een nieuwe relatie 
gekregen die wij gaan helpen met 
de administratie, mede dankzij zijn 
vorige adviseur heeft hij problemen 
gekregen bij de belastingdienst. Er 
is nog belasting uit het verleden dat 
nog teruggevorderd kan worden, 
daarvoor hebben wij wel de adminis-
tratie nodig. Deze hebben wij in een 
grote doos aangeleverd gekregen 
omdat hij het zelf niet helemaal op 
orde kon krijgen, een stagiaire van 
de Hanzehogeschool is daarmee 
aan de gang gegaan. Die kwam toen 
op het gegeven moment bij mij met 
een veroordeling van deze klant 
voor een administratieve ‘vlucht uit 
de bocht’ als ik het zo even mag no-
emen. Daar was wel bezwaar tegen 
aangetekend, maar verder was daar 
niets van vermeld. Zo zie je dat een 
stagiaire die eigenlijk de taak heeft 
om alles te sorteren verder kijkt en 
dit komt melden. Ik heb binnen-
kort een gesprek met de klant om 
zijn kant van het verhaal te horen, 
misschien is hij uiteindelijk wel vri-
jgesproken.

Ik verwacht niet, na al 20 jaar in 
het vak te zitten, dat mijn stand-
punt radicaal wijzigt. Stel dat 
het verandert dan zou het waar-
schijnlijk de reputatie van mij en 
mijn bedrijf schade toebrengen, 
met even het voorbeeld van de 
subsidie voor ogen. Als ik in dat 
geval wel een handtekening 
onder de verklaring had gezet 
en dit zou aan het licht komen, dan 
kijkt wel iedereen naar mij en mijn 
bedrijf.

Wij hebben nu als kantoor een naam 
en een reputatie opgebouwd, ge-
woon eerlijk zakendoen. Dat is een 
beetje een paraplu-effect op dit on-
derwerp. Wij hebben afgelopen jaar 
twee verschillende toetsen gehad 
die zich richten op de ethiek en in-
tegriteit van het bedrijf. Een toets 
van de NOvAA (tegenwoordig NBA), 
die eens in de vijf jaar gehouden 
wordt. En een toets van het Bureau 
Financieel Toezicht. Bij beide toetsen 
zijn wij positief uit de verf gekomen. 
Wij zijn hier erg blij mee, het is voor 
ons een bevestiging op de manier 
waarop wij hier werken.
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Laat je talenten bij ons tot 
bloei komen als accountancy 
je passie is.

Smids en Schakel, accountants en adviseurs is
een accountantskantoor met ruime ervaring in de
ondersteuning en advisering van het midden- en
kleinbedrijf in Noord-Nederland. Wij zijn een full
service accountantskantoor met alles wat de onder-
nemer van vandaag nodig heeft: van accountants-
werkzaamheden en fiscaal-juridisch advies tot en
met uiteenlopende bedrijfsadviezen.  

Balthasar Bekkerwei 74
Postbus 2525
8901 AA  Leeuwarden

Telefoon (058) 213 03 05
h.hoekstra@smidsenschakel.nl
www.smidsenschakel.nl

Adv.190x130  10-01-2008  16:25  Pagina 1
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Vanaf dat moment hebben we als 
commissie elke dinsdagavond met 
elkaar gegeten om alle zaken ron-
dom de almanak te bespreken. Als 
eerste moesten we een thema ver-
zinnen en dit heeft best een lange 
tijd geduurd. We hebben dan ook 
meerdere keren de ideeën terug 
gekregen van het bestuur en uitein-
delijk werd het thema de jaren 90’. 
Het is moeilijk om een begin te mak-
en, maar vanaf dat punt gaat het al-
lemaal wat makkelijker.

Jaren ‘90, als thema, vonden wij toe-
passelijk voor alle studenten die nu 
aan het studeren zijn. Bijna elke stu-
dent komt uit de jaren 90’ of is in de 
jaren 90’ opgegroeid. In deze tijd ligt 
veel jeugdsentiment en met dit the-
ma konden wij dus alle kanten op.

Maar naast het thema moest er nog 
veel meer gebeuren om een alma-
nak tot een goed eind resultaat te 
brengen. Waar we ons op hebben 
verkeken waren de foto’s maken. Als 
commissie hadden wij hiervoor ook 
nog een toevoeging bedacht, de 
klassenfoto’s. Het kost toch meer tijd 
dan wij dachten om elke accountan-
cy klas, student en docent op de foto 
te zetten.

Naast dat elke docent op de 
foto moest, hadden wij ook in-
terviews voor alle docenten, com-
missies en het bestuur van Check. 
Met het maken van deze vragen heb-
ben wij als commissie veel plezier in 
gehad. Om in het thema te blijven 
hadden de drie meiden van de com-
missie, waaronder ik, het idee om de 
vragen in de stijl van ‘het vrienden-
boekje’ te stellen. Bij het bestuur zie 
je deze stijl het meest terug in vra-
gen zoals ‘wat is je lievelingsdier?’ en 
‘wie is je favoriete docent?’

geschreven door
Suzan Bruins Slot Begin van de 

zomer 2012 werd ik 
gebeld om een commissie te 

gaan doen bij Check, wat mij direct 
aansprak. Daarna kregen ik, samen met 

mijn andere commissieleden, al gauw een 
mailtje dat wij met elkaar in de Almanak-

commissie zaten. Via het mailcontact kwam 
ik er ook achter dat ik voorzitter van deze 

mooie commissie mocht zijn en ik heb daar 
ontzettend van genoten. Na het mailcontact 

hadden we gauw een meeting gepland 
om elkaar beter te leren kennen en 

om de eerste ideeën te bespre-
ken over de toekomstige 

almanak.
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Maar niet alleen de docenten en stu-
denten die in een commissie zaten 

werden geïnterviewd, ook twee 
externen hebben wij als com-

missie geïnterviewd. We heb-
ben met de hele commissie 

nagedacht over waar deze 
interviews over moesten 

gaan en hebben toen 
aansluiting gezocht 

met ons thema. Voor 
de rest hebben de 
twee jongens van 
de commissie het 
uitgewerkt en 
zijn op bezoek 
geweest bij de 
externen om 
het interview te 
houden.

Naast dat er voor 
de inhoud van al-

les geregeld moest 
worden, hadden we 

ook de taak om de 
lay-out en de buitenk-

ant van de almanak te 
maken. We zijn met de 

hele commissie daarvoor 
op een middag naar de 

drukker van de almanak en de 
magazine geweest om een in-

druk te krijgen van Indesign. Een-
maal thuis bleek dit progamma toch 
niet zo makkelijk als wat het leek op 
die middag en heeft een commissi-
elid, Tjitske, het op zich genomen 
om de lay-out en de buitenkant te 
maken.

Het was even stressen tijdens 
de deadline en we hebben 
deze net op tijd gehaald. Tij-
dens het Nieuwjaarsdiner heb 
ik de almanak mogen presen-
teren aan de actieve leden die 
bij dit diner aanwezig waren. Ik 
ben zelf ontzettend trots op wat wij 
met elkaar hebben gemaakt en daa-
rbij Tjitske in het speciaal. Zij heeft 
de hele almanak in elkaar gezet en 
heeft voor de lay-out en de buiten-
kant gezorgd.

Als nieuwe commissie weet je niet 
wat je te wachten staat en dat heb-
ben wij ook duidelijk gevoeld. Ik had 
nog niet eerder een commissie bij 
Check gedaan en was hierdoor dus 
een onervaren voorzitter van deze 
commissie. We hebben soms hef-
tige discussies gehad op dinsdag 
avond, maar ik heb ook ontzettend 
hard gelachen met mijn commissie. 
We hebben alle vijf veel van deze 
commissie geleerd, iedereen op zijn 
eigen manier. 

Nu de almanak af is, gaat iedereen 
weer zijn eigen kant op en zullen we 
elkaar niet meer zien op dinsdaga-
vond. Er zijn zelfs twee van ons naar 
het buitenland op stage. Ondanks 
dat ik toen de almanak klaar was wel 
even blij was dat ik dinsdagavond 
geen verplichting meer had, is het 
toch een leuke tijd om naar terug te 
kijken. Ik heb ontzettend genoten 
om voorzitter te zijn van deze alma-
nak en ik ben ook trots op mijn com-
missie genoten en op het resultaat!

Nog veel leesplezier, zowel voor dit 
magazine als voor de almanak.
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CBS: Hoogste aantal faillissementen ooit

‘Dit jaar dik 12.000 banen weg in de bouw’

Zorgautoriteit vindt fouten in jaar-
cijfers zorgverzekeraars

Veel gemeenten in de fout met vast-
stellen WOZ-waarde

NBA-commissie Governance, Risk en 
Compliance (GRC) gestart

11-03-2013 09:57 • ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven en in-
stellingen is vorige maand opgelopen tot 755, 
het hoogste aantal in een maand ooit. Dat 
heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) maandag bekendgemaakt. Ook in janu-
ari waren er veel faillissementen (734).

11 maart 2013 12:22 • NU.nl / Economie
Dit jaar verdwijnen er meer dan 1000 banen 
per maand in de bouw en dat is een voorzich-
tige schatting.
“Onze sector wordt het hardst getroffen door 
de crisis, heel triest en heel slecht voor de Ned-
erlandse economie”, zegt aannemersorganisa-
tie Bouwend Nederland maandag in reactie op 
de jongste faillissementscijfers van het CBS.
In de afgelopen 4 jaar is de werkgelegenheid 
in de bouw gedaald van 170.000 tot 118.000 
arbeidsplaatsen. “We zien dit de laatste maan-
den versnellen”, zegt een woordvoerder.

08-03-2013 11:20 • Het Financieele Dagblad
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 
flinke fouten gevonden in jaarcijfers van 
zorgverzekeraars. Vijf van de 29 verzekeraars 
krijgen mogelijk een boete opgelegd. Bij die 
vijf vindt aanvullend onderzoek plaats, zo 
meldt Het Financieele Dagblad.
Volgens de krant neemt de NZA de fouten 
hoog op, omdat verzekeraars mogelijk te 
veel geld hebben gekregen van werkgevers 
en werknemers. De fouten zijn gemaakt in de 
verantwoordingen over 2011 die de verzeker-
aars aan het College voor Zorgverzekeringen 
hebben verstuurd. Na aanwijzingen van de 
NZa hebben de vijf ter waarde van ruim € 490 
miljoen wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast 
nemen alle zorgverzekeraars voor nog eens 
€445 miljoen aan onjuistheden en onduideli-
jkheden onder de loep.

11-03-2013 09:31 • Binnenlands Bestuur
In tientallen gemeenten is veel mis met het 
vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig 
gemeenten deden hun werk zelfs dermate 
slecht, dat ze onder verscherpt toezicht 
zijn gesteld van de Waarderingskamer. Ge-
meenten die onder toezicht zijn gesteld, 
krijgen 2 tot 3 keer per jaar een controle, in 
plaats van de gebruikelijke 1 keer per jaar. 
De wethouder van zo’n gemeente moet zich 
bij die controles verantwoorden over de aan-
pak en verbetering van de geconstateerde 
problemen.

07-03-2013 15:35 • NBA
Deze week is een nieuwe NBA commissie ge-
start die zich zal richten op het voor accoun-
tants belangrijke terrein van Governance, 
Risk en Compliance (GRC). De pluriform 
samengestelde GRC Commissie zal primair 
functioneren als een adviescommissie voor 
het NBA bestuur.

Accountant
De NZa kijkt nu hoe de fouten konden ont-
staan en waarom ze niet intern en door de 
accountant zijn opgemerkt. Op basis van 
dit onderzoek beslist de zorgautoriteit of 
de verzekeraars een boete krijgen. Zorgver-
zekeraars Nederland stelt dat de fouten 
vermoedelijk zijn ontstaan door onduideli-
jkheid in de regelgeving. Een woordvoerder 
van de verzekeraars benadrukt dat accoun-
tants goedkeuring gaven aan de cijfers
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Net zoals vorig jaar heeft stu-
dievereniging Check een gala 
georganiseerd, dit keer niet 
met drie andere studievereni-
gingen maar met maarliefst 
zes andere. Dit alles met de 
gedachtegang: Hoe meer ziel-
en hoe meer
vreugd.

Het begon ergens in septem-
ber, de besturen op de Hanze-
hogeschool waren allemaal 
geïnstalleerd en kwamen 
elkaar tegen op de ver-
scheidene borrels. De eerste 
contacten werden gelegd en 
al snel bestond er een groep 
van besturen die samen een 
gala wilden organiseren.

Er werd een Galacommissie 
opgesteld en zij gingen aan de  
slag. Er kwamen vele vragen 
bij hen op bij het organiseren 
van een gala, want waar moet 
je aan denken? Wat wordt het 
thema? Locatie? Tijdstip etc.

Het thema van het gala was 
al snel bekend en zo konden 
de posters, flyers en kaar-
ten worden ontworpen en 
gedrukt worden om de kaar-
tverkoop van start te laten 
gaan. Toen eenmaal de kaar-
ten in de verkoop gingen, was 
er zoveel animo voor dat er 
zelfs studenten teleurgesteld

moesten worden omdat het gala 
uitverkocht was. Een groot succes 
in onze ogen dat het gala zoveel 
mensen aansprak dat het enkele da-
gen van te voren al uitverkocht was.

Om het gala een extra tint te geven, 
organiseerde Studievereniging 
Check voor het gala een galadiner. 
De leden druppelden één voor één 
binnen en meteen zat de sfeer er 
goed in. Na het heerlijke diner bij de 
Humpreys was het dan tijd om naar 
het gala te gaan.

Dinsdag 18 december jongstleden 
23.00 uur; de deuren van Huize Maas 
gaan open. Er staat een menigte 
buiten te dringen om naar binnen te 
mogen en als snel staat de zaal dan 
ook vol met studenten die zin heb-
ben om er een knallend feest van te 
gaan maken.

Al snel staan mensen verbaasd van 
de speciale act die geregeld was 
voor het gala. Er liep namelijk de 
eerste uren een goochelaar rond 
die mensen versteld liet staan met 
zijn trucjes. Tevens was er de mo-
gelijkheid om op de foto te gaan 
met je klas, commissie, besturen of 
vrienden. Wellicht dat je de foto’s 
al gezien hebt op de Checksite.

Om qua muziek voor ieder wat 
wils te geven had de Galacommis-
sie gezorgd voor live muziek in de 
zin van een pianist en drummer, 
die onze harten vergulde met ver-
zoeknummers. Na de live muziek 
was het dan tijd voor wat sneller 
tempo en was het de beurt aan 
de dj’s om de mensen los te laten 
gaan. Iets wat zeker goed gelukt is.

Helaas komt er aan ieder feest een 
einde en was dit bij het gala ook 
helaas het verhaal en gingen de 
lichten rond half vijf aan en was 
het gala voorbij. Gelukkig zijn er 
vele verhalen die ons herinneren 
aan en het gala en zal het volgen-
de bestuur weer zorgen voor een 
gala.
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Ik wist vanaf jongs af aan al dat ik accountant wilde 
worden. De interesse werd gewekt toen ik als 12-jarig 
jongetje mee mocht naar kantoor met mijn vader, die 
ook accountant is. De keuze voor mij om accountancy 
te gaan studeren was dus snel gemaakt. Het was dan 
voor mij ook duidelijk dat ik door wilde studeren na mijn 
bachelor. Toen ik deze keuze maakte waren er verschil-
lende mogelijkheden: 1) Full-time Masterstudie, 2) Duale 
Masterstudie, 3) Master aan Nyenrode Business Universi-
ty. Deze derde optie is wellicht minder bekent bij jullie. 
De Master aan Nyenrode Business University, gevestigd 
in Breukelen, is de enige private universiteit van Neder-
land en één van de meest prestigieuze opleidingen van 
Nederland op financieel gebied. Op het gebied van ac-
countancy wordt een deeltijd Master-, en vervolgens de 
post-Masteropleiding aangeboden. 

Voor mij was de keuze, gezien ik uit Assen kom, vrij een-
voudig. Ik wilde graag in Groningen studeren. Daarnaast 
is Groningen natuurlijk dé studentenstad van Nederland 
en ik had daar al een kamer. Een andere belangrijke moti-
vatie voor mijn keuze was het feit dat ik relatief jong ben. 
Of te wel, ik wilde nog niet aan het werk. Dit hield voor mij 
in dat ik automatisch uit kwam op een full-time Master-
studie. Voor mij kwam de keuze uit op de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Een zeer positieve bijkomstigheid was 
dat de Bachelor Accountancy van de Hanzehogeschool  
goed aansloot op de Master Accountancy & Controlling 
op de RUG. Vaak hoor je dat je nog een pre-Master moet 
volgen voordat je aan je Master kan beginnen, dit was 
in mijn geval dus niet zo en kon afgelopen september 
gelijk beginnen. Naar wat ik weet is de RUG bezig dit 
echter te veranderen. Vanaf september 2013 zal er eerst 
een pre-Master gevolgd moeten worden, alvorens je kan 
doorstromen in de Master. Daarnaast heb ik via gesprek-
ken met oud-studenten en tijdens mijn stageperiode bij 
Ernst & Young vaak het advies gehoord om, indien dit fi-
nancieel haalbaar is, een full-time Masterstudie te gaan 
doen. Veel duale studenten, die dus al werken, doorlopen 
de vakken, maar komen vervolgens in de knoop met hun 
scriptie. Dit kost gewoon veel tijd en in het voorjaar is het 
druk, in de zomer willen we op vakantie en in het najaar 
komt het er niet van. 

Ik ben nu ongeveer een half jaar bezig met mijn 
Master en het bevalt mij goed. We zijn afgelopen 
jaar gestart met ongeveer 10-15 oud-studenten van 
de Hanze. Dit maakt dat je al een leuke groep hebt 
waarmee je door kan studeren. Er zijn toch enkele 
verschillen tussen de RUG en Hanze. 
Zo vind ik het zelf prettig dat er hoorcolleges worden 
gegeven. Je zit met 80 studenten in een grote zaal 
waar de professoren hun ‘bandje afspelen’ en het is 
aan jou of je die wilt volgen of niet. Je wordt veel 
meer vrij gelaten in hoe je studeert. Dit zie je terug 
in het zelf zoeken van informatie dat op nestor (het 
intranet van de RUG) staat. Dit kwam tevens terug 
tijdens de inschrijving bij de RUG. Hiervoor heb je 
een verklaring toelating afsluitend examen (VTAE) 
nodig. Dit staat echter slecht aangegeven en ik wist 
dit in eerste instantie ook niet. Gelukkig zijn er alti-
jd oud-studenten die je op dit soort dingen wijzen, 
dus voor diegene die ook deze Master willen doen, 
bij deze! Het niveauverschil tussen de RUG en de 
Hanze is klein, dit komt onder andere doordat deze 
beide opleiding zo goed op elkaar aan sluiten. Waar 
het knelpunt voor mij in zat was de hoeveelheid 
stof die per week behandeld wordt, in combinatie 
met Engelse literatuur. Er worden per vak per week 
ongeveer 2-3 hoofdstukken behandeld en je bent 
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gewoonweg langer bezig met het bestuderen van 
Engelse literatuur. Gelukkig heb je gemiddeld maar 
3 verschillende vakken per semester. 

Een ander attentiepunt moet ik toch even wijden 
aan het bij jullie zo bekende ‘’project’’. Na het project 
3.2, welke je in het derde jaar afsluit, was ik eerlijk 
gezegd blij dat ik daar van af was. Helaas moest ik 
daar afgelopen jaar op terug komen. De universiteit 

is dan wel overwegend theoretisch, je dient bij verschil-
lende vakken een groepsopdracht in te leveren, onder 
andere een onderzoeksproposal, aquisition report en 
een position paper. Wat wel een voordeel is, is dat in de 
meeste gevallen je gemotiveerde medestudenten treft. 
Dit komt naar mijn mening door het feit dat deze Master 
voor iedereen de tweede studie is en dat ze deze willen 
halen. 

Ik bevind mij inmiddels in de tweede helft van mijn Mas-
ter. Dit houdt in dat ik mijn Masterscriptie aan het schri-
jven ben. Ik doe dit bij Ernst & Young op kantoor Gronin-
gen. Ik kan iedereen aanbevelen om dit bij een kantoor 
te schrijven omdat je daar gebruik kan maken van de in-
terne databases, extra begeleiding vanuit kantoor krijgt 
en je goed kan sparren met mede-scriptanten. Daarnaast 
is de gezelligheid af en toe een goede afleiding van de 
toch over het algemeen theoretische aangelegenheid. 
Naast het schrijven van je scriptie heb je twee vakken. 
Deze twee vakken worden gegeven op vrijdag. Ook het 
voorbereiden op deze colleges is af en toe een fijne af-
wisseling, want van 8 uur per dag artikelen lezen wordt 
je op gegeven moment ook wel moe. Helaas bestaat het 
voorbereiden van colleges vaak ook uit artikelen lezen. 

Na deze Master ben ik van plan door te gaan voor mijn 
post-Master en het uiteindelijk behalen van mijn RA ti-
tel. Wat misschien interessant is om te weten is dat de 
post-Master bestaat uit anderhalf jaar theorie (elke 
vrijdag) en daarna nog ongeveer twee jaar praktijk 
opdrachten. Deze opdrachten zal je uitvoeren tijdens je 
werkzaamheden. Als je er voor kiest om na het theore-
tische gedeelte deze praktijkstage niet te doen, krijg je, 
indien je je post-Master aan de RUG doet, de Executive 
Master Accountancy (EMA) titel. De RUG is de enige uni-
versiteit in Nederland die gemachtigd is om deze titel te 
verschaffen indien de theorie afgerond is. 

Mochten je nog vragen hebben naar aanleiding van mijn 
stuk, schroom niet om contact op te nemen met het 
bestuur. Deze zal jullie in contact met mij brengen zodat 
ik jullie vragen kan beantwoorden. Dan wil ik jullie nog 
veel succes wensen, in welk stadium van de studie jullie 
je ook bevinden!
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Het is 21 december 2012. Zojuist is de wereld niet ver-
gaan, het einde der tijden niet geweest. Volgens som-
migen markeert het huidige tijdsgewricht het einde 
van het mannelijke principe. Volgens oude (Oosterse) 
leerscholen huist er mannelijke en vrouwelijke kracht 
in deze wereld en in ieder van ons als mensen.

Het mannelijke is ruim vertegenwoordigd in de ac-
countancy, logisch, want het beroep is ontstaan in de 
huidige, door mannelijke kracht gedomineerde tijd.. 
Niet alleen in het vakgebied, ook de beoefenaars zijn 
bij uitstek mannen, de mannelijke, wel te verstaan. Ik 
gebruik dit als prikkelende gedachtengang om het 
vak accountancy te herwaarderen, klaar voor de toe-
komst ná 21 december 2012. Ik geloof er ook in, mini-
maal voor de lengte van dit artikel ;-)

Mannelijke kracht
Het mannelijke staat voor doen, 
fysieke kracht, voor gescheiden-
heid. Een wereldbeeld welke is 
gebaseerd op bezit en zak-
en voor jezelf, je naaste, 
je land, te verkrijgen. 
Macht en strijd om 
te verkrijgen zijn de 
belangrijkste tech-
nieken om zaken 
voor elkaar te kri-
jgen. De mogeli-
jkheid tot win-
nen en verliezen 
ontstaat dan. De 
één tegen de 
ander, de één 
of de ander. De 
individuele ratio 
is in deze tijd ver-
heven tot boven-
geschikte alweter, 
de wetenschap in haar 
kielzog geworden tot 
het hoogst gewaardeerde 
instituut in de maatschap-
pij als vinder van wereldwaar-
heden. Het mannelijke heeft ons als 
maatschappij 

een column door
André Miedema

veel gebracht de afge-
lopen eeuwen. Wel-

vaart, technische 
en economische 

ontwikkeling, 
groei, betere 

en langere 
levensver-
wachting. 
Het heeft 
ook veel 
g e k o s t . 
O o r l o -
gen met 
s lachtof-

fers, ges-
c h e i d e n 

m a a t s c h -
appijen en 

groeperingen 
en grote ver-

schillen in wel-
vaart en groei tussen 

mensen op één en de-
zelfde aarde. Een aarde die 

behoorlijk opraakt door onze 
aanwezigheid.
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Vrouwelijke kracht
Vóór deze tijd, die millennia terug 
gaat, domineerde het vrouwelijke 
principe. Sleutelwoorden in die tijd 
waren overleg, acteren op basis 
van gevoel, zoeken naar collectieve 
voordelen ten faveure van het indi-
vidu. Leven met ontvankelijkheid 
en het intuïtieve. Die tijden bracht-
en vrede, rust en een natuurlijke, 
gebalanceerde verhouding met de 
aarde als voedsel- en energiebron. 
Als mensheid kregen we echter niet 
veel voor elkaar en vooruitgang en 
welvaart met al haar moois spoed-
den langzaam.

Tijd van integratie
De Maya’s voorspelden het einde der 
tijden omdat zij destijds niet “zagen” 
wat er na het mannelijke tijdperk zou 
kunnen gebeuren. Daarmee stopte 
hun voorspellingshorizon, en niet de 
tijd zelf, noch de wereld. En dat mar-
keert wel degelijk het einde van een 
tijdperk. Nu we als menselijke soort 
eerst het vrouwelijke en daarna het 
mannelijke met al zijn en haar voors 
en tegens hebben doorleefd en er-
varen, ontstaat de behoefte voor de 
volgende stap in onze evolutie. In 
het klein was de roep tijdens de crisis 
om het einde van de graaimaatsch-
appij en de groeiverslaving daar een 
treffend voorbeeld van. Het is moe 
en uitgeleefd, tijd voor wat anders.

Tijd voor herwaardering
Ik geloof dat het de tijd is en meer 
gaat worden van integratie van het 
mannelijke én het vrouwelijke. Daar 
waar het intuïtieve en het rationele 
elkaar versterken. Gevoel én ver-
stand. Redenerend vanuit de man-
nelijke tijd vraagt dat allereerst om 
hernieuwde aandacht en waarder-
ing voor het vrouwelijke aspect in 
alles om ons heen. Zo ook in de ac-
countancy. En dat is een eitje, want 
accountancy kent in oorsprong een 
zware vrouwelijke kracht. Tijd om 

vanuit een nieuw perspectief te her-
waarderen dus.

Het vrouwelijke in de accountancy
Een makkelijk voorbeeld.. De risi-
co-analyse. Deze techniek vormt het 
hart van de hedendaagse accoun-
tantscontrole. Risico’s op fouten in 
kaart brengen en op basis daarvan 
werkzaamheden uitvoeren om deze 
mogelijke fouten te vinden. En het 
is de allereerste stap daarin die het 
vrouwelijke ultiem vertegenwoor-
digd. Inherente risico’s op fouten 
in de jaarrekening onderkennen. 
Tijdens de colleges Leer van de Ac-

countantscontrole bleek dit altijd 
een moeilijk overdraagbaar onder-
werp voor mij als docent. Afgezien 
van een aantal niet door het brein 

te beredeneren vuistregels prober-
en we daar in 7 weken studenten 
intuïtie aan te leren. Onmogelijk. 
Uiteindelijk komt het erop neer dat 
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we studenten vertellen wat heel 
veel accountants de afgelopen tien-
tallen jaren als risico’s wel en niet 
hebben onderkend. Dat is het over-
brengen van collectief getoetste en 
gedeelde ervaringen uit duizenden 
accountantscontroles. En daar-
na komt het er vooral op neer dat 
deze studenten hun eigen intuïtie 
ontwikkelen en daarop te leren ver-
trouwen, mede door veel ervarin-
gen te hebben in hun werk.

Om als begin-
nend vakv-
rouw (!) redelijk 
schadeloos de 
eigen beroep-
skracht te kun-
nen ontwikkel-
en en oefenen 
heeft het reg-
uliere accoun-
t a n t s b e d r i j f 
een prachtig 
vakmanschap-
s p r i n c i p e 
omarmd: dat 
van de meester en de leerling, op 
de werkvloer, in het werk. Dat zijn 
de controleteams waar minder er-
varen accountants, onder verant-
woordelijkheid van de meer ervaren 
accountants en veilig omringd door 
rationele regels om schade in te 
perken, niet alleen de kneepjes van 
het vak leren maar juist ook intuïtie 
en gevoel ontwikkelen om risico’s 

bij klanten en in hun jaarrekeningen 
te onderkennen. Risico-analyse is 
hét voorbeeld waar ratio en intuïtie 
elkaar vinden en versterken. Inte-
gratie van mannelijke en vrouwelijke 
kracht in optima forma.

Mannelijk addertje onder het gras
Het lijkt alsof dat vrouwelijke nu al 
vol tot haar recht komt, maar pas 
op! Stiekem domineert ultiem nog 
steeds het mannelijke. En dat gaat 
onder naam rationele bewijsdrang. 
In controledossiers zou het, volgens 
bovenstaande visie, voldoende mo-
gen zijn dat de accountant verklaart: 
“dat voelde (niet) goed, dus dat heb 

ik (niet) onderzocht” of “dat voelt 
(niet) goed en dus is dat het (niet)”. 
Gevoel is uiteindelijk rationeel onbe-
wijsbaar. Dat wat gevoeld wordt kan 

wellicht wel bewezen worden, maar 
dat is wat anders. Ratio en gevoel 

kunnen elkaar op die manier niet 
helpen. Oei. Onbewijsbaar een oor-
deel hebben als accountant, dat is 

een hele grote stap. Eerst voor ons 
zelf, en daarna voor anderen. Daa-
rbij vragen we van de gebruikers 
van de jaarrekening ons als accoun-
tants te geloven op ons woord, ons 
te vertrouwen, óók onze intuïtie te 
vertrouwen. In een door manneli-
jke kracht gedomineerde wereld en 
beroep is dat een forse opgave.

Tijd voor jezelf
En als je als student de volgende tijd 
in de collegebanken om je heen kijkt 
en je medemens zich ziet gedragen, 
probeer je dan eens voor te stellen 
of je mannelijke en/of vrouwelijke 
principes herkent. Misschien zijn ju-
llie je tijd al ver vooruit ;-)
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Naast dat de Wta eisen stelt aan ex-
terne accountants, stelt de Wta ook 
eisen aan accountantsorganisaties. 
Hierbij valt te denken aan bijvoor-
beeld onafhankelijkheid en integere 
bedrijfsuitoefening. Daarnaast staan 
grote accountantsorganisatie onder 
onafhankelijk toezicht, dit wordt 
gedaan door de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM).  De AFM gaat bij 
accountantskantoren langs en in-
specteert hoe de jaarrekening door 
de accountantsorganisatie is gecon-
troleerd. De AFM inspecteert zowel 
de algehele organisatie op hun in-
richting van de processen binnen 
het bedrijf, als gedetailleerde docu-
mentatie van controlerapporten.

Het verschil tussen MKB kan-
toren en grote kantoren zit hem 
allereerst in de structuur van de 
organisatie en de grootte hier-
van, daarnaast zijn de klanten van 
grote kantoren  in omvang en or-
ganisatie groter en complexer.

Om de ethische waarden en nor-
men hoog te houden, is in 2006 de 
Wet toezicht accountantsorganisa-
tie (Wta) in het leven geroepen. De 
Wta is gericht op accountants die 
wettelijke controles uitvoeren. De 
Wta is ingericht om een duidelijk 
beeld te geven wat van externe ac-
countants wordt verwacht in hun 
werkzaamheden en om te zorgen 
dat zij zich hieraan houden. 
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Op dit moment staat de omzet 
van accountantskantoren door 
de crisis onder druk, dit resulteert 
volgens de AFM in een extra risico, 
door commerciële keuzes te mak-
en is het mogelijk dat de kwaliteit 
achteruit gaat.

Tevens staan er in de Besluit 
toezicht accountantsorganisatie 
(Bta) een aantal eisen die in de Wta 
staan verder uitgewerkt.

De Wta en Bta zijn in het leven 
geroepen om te zorgen dat het 
maatschappelijk verkeer kan ver-
trouwen op het oordeel dat de ac-
countant afgeeft. Dit vertrouwen 
heeft door enkele grootschalige 
boekhoudschandalen een grote 
deuk gekregen.

Naast deze externe maatregelen, 
hebben grote accountantskantoren 
ook interne maatregelen genomen 
om de integriteit en vakbekwaam-
heid hoog te houden. Zo hebben 
bijvoorbeeld de grote kantoren een 
afdeling vaktechniek. Deze afdeling 
is gericht op vraagstukken die niet 
één-twee-drie door de controleren-
de accountants kan worden beant-
woord en daarom bij deze afdeling 
terecht komen. Deze vraagstukken 
bevinden zich in het grijze gebied 
waar de wet- en regelgeving te kort 
schiet of niet duidelijk is. Zo’n vraag-
stuk wordt dan overgedragen aan 
de afdeling vaktechniek om een oor-
deel te geven en zo te zorgen dat het 
vraagstuk op een dusdanige manier 
wordt beantwoord dat de jaarreken-
ing een getrouw beeld geeft en het 
op een juiste manier verwerkt wordt. 
De regels waar een accountant zich 
aan moet houden staan ook bes-
chreven in de HRA, de Handleiding 
Regelgeving Accountancy. De HRA 
is geschreven door de NBA en geeft 
specifieke invulling voor de wettek-
sten beschreven in de Wta en Bta. 
Hiermee krijgt de accountant een 
specifieker houvast. De meeste ac-
countantskantoren en met name de 
grotere, voegen hier zelf specifieke 
regels aan toe, niet alleen voor een 
extra houvast, maar vooral om het 
ook controleerbaar te  maken voor 
managers en partners. Zo houden ze 
intern de kwaliteit zo hoog mogelijk.

Daarnaast bestaan er, om de in-
terne kwaliteit te waarborgen, 
interne reviews. Dit zijn con-
troles op uitgevoerde opdracht-
en. Deze controles worden 
gedaan door een ander team 
binnen de organisatie. Zo pro-
beren kantoren zelf al hoog-
waardige producten te leveren.

Check Magazine 25
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Dinsdag 11 december tot en 
met donderdag 13 decem-
ber is SV Check op studiereis 
geweest in Amsterdam. Met 
achttien deelnemers hadden 
we een leuke groep bij elkaar. 
De opzet was aangepast voor 
deze studiereis. Dit jaar zou 
de studiereis korter zijn dan 
de afgelopen jaren. Dinsdag 
rond zeven uur vertrokken we 
vanaf Groningen CS naar Am-
sterdam. Eenmaal in Amster-
dam waren we compleet en 
gingen we naar onze verblijf-

plaats, het StayOkay Hostel bij het 
Vondelpark. 

De eerste avond hebben we meteen 
maar het nachtleven van Amsterdam 
verkend. In één of andere discoth-
eek werden we warm onthaald. Zelfs 
de Groningse hit van Ralf Poelman 
“Het gras van het Noorderplantso-
en” werd speciaal voor ons gedraaid. 
Na een gezellige avond dropen we 
in groepjes af richting ons hostel. 
De volgende ochtend begon het 
educatieve gedeelte, we werden 
namelijk om negen uur bij Deloitte 
verwacht.

’s Ochtends vroeg aan het ontbijt, 
dat overigens heerlijk was, toch en-
kele slaperige gezichten. Na het ont-
bijt volgde de reis naar Deloitte, deze 
verliep niet bepaald vlekkeloos. Een 
combinatie van haast en vertraging 
van het tramverkeer leidde tot een 
stressvolle reis. Enfin, eenmaal bij 
Deloitte aangekomen kon het pro-
gramma beginnen.

Na een kop koffie begonnen we met 
een introductieronde. Na een pre-
sentatie over het bedrijf nam een 
partner van Deloitte het woord. Wij, 
als toekomstige accountants, kregen 
ongeveer een half uur de tijd om hem 
het hemd van het lijf te vragen. Hier 
werd gretig gebruik van gemaakt, 
er werden veel uitdagende vragen 
gesteld. Met name toen naar voren 
kwam dat Deloitte hackers in dienst 

heeft voor hun systeemveiligheid, 
volgde er een leuke discussie. Want 
ja, waar toveren ze deze tophack-
ers nou vandaan? De partner moest 
ons het antwoord, mede door onze 
doortastende vragen, helaas schuld-
ig blijven. Even later vertrok de part-
ner onder welverdiend applaus. Hij 
had zich knap staande gehouden 
tegen het spervuur van lastige vra-
gen. Een kritische houding kon ons 
in ieder geval niet verweten worden 
tijdens deze vragensessie.

Na deze vragensessie werden wij 
in groepjes aan het werk gezet met 
een casus over de Efteling. Aan 
het eind volgde er een presentatie 
over onze bevindingen van de AO/
IB van de Efteling. Aansluitend 
werden wij verwend met een heer-
lijke lunch. Tijdens deze lunch was 
er ook een goede mogelijkheid om 
te netwerken met de mensen van 
Deloitte. Na deze lunch was het 
voor ons tijd om te vertrekken, onze 
volgende activiteit stond namelijk 

op de planning. Al met al was ons 
bezoek aan Deloitte een succes, met 
als hoogtepunt de aanwezigheid 
van een partner. Het bezoek was 
zowel educatief als inspirerend.

Nu werd er toegeleefd naar de mid-
dagactiviteit, namelijk: “Wie is de 
mol?”.  Ik neem aan dat een ieder 
van jullie bekend is met het geli-
jknamige tv-programma. De opzet 
is hetzelfde, er zijn twee teams die 
tegen elkaar strijden. Teams kunnen 
punten verdienen door opdrachten 
goed uit te voeren. In elk team zit 
echter een mol, zijn doel is om zijn 
team zo weinig mogelijk punten te 
laten scoren. Zijn missie is om elke 
opdracht onopgemerkt te sabo-
teren.

In het bijzonder had ik me verheu-
gd op die middag, ik was namelijk 
één van de mollen. De opdrachten 
verliepen erg goed, ik had het ver-
trouwen van mijn team gewonnen 
en kon de hele boel saboteren. Bij 
de laatste opdracht begon ik me 
voor het eerst op die dag schuldig 
te voelen over mijn rol binnen het 
team. Ik was namelijk aangewezen 
om een lijst met tien artikelen te 
onthouden. Deze moesten we ver-
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volgens in de winkels van Amster-
dam kopen en voor elk artikel kreeg 
je een punt. Vanzelfsprekend had ik 
tien andere artikelen in mijn mobiel 
opgeslagen. Samen met Ryanne en 
Marjolein ben ik de hele stad door 
gehold om artikelen te kopen waar 
we toch geen punten voor zouden 
krijgen.  Eenmaal terug bij de locatie 
deed de spelleider een verzoek aan 
de mollen om zich bekend te maken. 
Van het andere team was de mol al 
bekend, Michel wist het niet langer 
voor zichzelf houden. Toen ik mijzelf 
bekend moest maken, was dit toch 
een spannend en ook ongemakkeli-
jk moment. Ik was blij dat er na de 
schok sportief op gereageerd werd. 
Bij Marjolein en Ryanne heb ik nog 
wel apart mijn excuses gemaakt, 
vanwege de barre tocht door de 
stad in de ijzige kou. Ik hoop dat het 
voor iedereen een geslaagde activi-
teit was. Voor mij in ieder geval wel, 
maar vanzelfsprekend durf ik in deze 
niet namens een ieder te spreken.

’s Avonds hebben we met zijn allen 
gedineerd bij een restaurant. Het 
eten was dik in orde net als de gezel-
ligheid. Voor de avond was er weinig 
animo om nogmaals het nachtlev-
en van Amsterdam in te duiken, het 

was toch een zware dag geweest. Bij 
het hostel werden nog wat spellen 
gedaan en daarna ging iedereen al 
vrij vroeg slapen. De batterij moest 
nog één keer opgeladen worden, 
want de volgende ochtend werden 
we vroeg bij BDO in Amstelveen ver-
wacht.

Iets na half 8 vertrokken we van ons 
hostel richting BDO. Voor ontbijt was 
geen tijd, dit kon je meenemen in 
zakjes voor onderweg. We waren al 
uitgecheckt bij het hostel en had-
den onze koffers meegenomen. Na 
een paar keer overstappen kwamen 
we in de buurt van BDO. We zagen 
het kantoor al van ver, maar het was 
toch een stevige wandeling in de 
vroege ochtend.

Ruim op tijd aangekomen hadden 
we nog tijd voor een kop koffie. De 
ruimte waar we zaten veranderde 
in een opslaghok voor onze koffers. 
Dit vonden de medewerkers van 
BDO echter geen belemmering en 

na een wederzijdse introductie 
kon het programma beginnen. 
We hebben veel tijd besteed 
aan het behandelen van een 
casus en aan een rollenspel. Een 
medewerker van BDO ging in 
de rol van ondernemer en en-
kele studenten moesten in de 
rol van accountant informatie 
verkrijgen. In dit enigszins over-
dreven rollenspel werd ons 
duidelijk gemaakt dat het een 
kunst is om informatie los te 
peuteren van een ondernemer. 
Hij is namelijk met hele andere 
zaken bezig dan de accountant. 
Een ondernemer denkt in winst 
en omzet, terwijl de accountant zich 
zorgen maakt over de hoge debi-
teurenstand. Tot zover het program-
ma waar wij op een soms humoris-
tische manier te zien kregen dat het 
vak accountancy meer inhoudt dan 
alleen cijfertjes. De communicatie 
met de ondernemer is van minstens 
zo’n groot belang.

Na het programma liet BDO zich 
van zijn gulle kant zien. Wij werden 
namelijk op een luxe lunch getrak-
teerd. Tijdens de uitgebreide lunch 
was er een uitgelezen mogelijkheid 
om in contact te komen met de 
medewerkers van BDO. In het begin 
van de middag hebben we afscheid 
genomen van BDO en zijn we weer 
richting Groningen vertrokken. 

Na een comfortabele reis zijn we te-
gen het eind van de middag weer 
in Groningen aangekomen. Al met 
al was het voor mij een leerzame en 
gezellige studiereis. Als voorzitter 
van deze commissie kijk ik ook alti-
jd naar dingen die beter konden. De 
logistiek naar de kantoren verliep 
niet altijd gladjes. Ondanks dit vond 
ik dat het een geslaagde studiereis 
is geworden. We hadden een leuke 
en enthousiaste groep bij elkaar in 
Amsterdam en dat is de belangrijk-
ste voorwaarde voor een geslaagde 
studiereis. Ik hoop dat Check vol-
gend jaar weer een studiereis organ-
iseert, ik raad een ieder aan deel te 
nemen!
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