


www.kika.nl

Uw gift aan een goed doel moet meer opleveren dan een schoon geweten. 

 

 

www.cbf.nl

Kĳk voor meer informatie over de werkwĳze en beoordelingscriteria van het CBF op www.cbf.nl

Voor een gift aan een goed doel krĳgt 

een mens iets heel belangrĳks terug: 

een goed gevoel over zichzelf. Dat 

weten de goede doelen ook. Daarom 

spelen ze bĳ het werven van geld in op 

uw geweten. Daar is niets mis mee, 

zolang er maar geen misbruik van 

wordt gemaakt. Het  Centraal Bureau 

Fondsenwerving let daar op. Voordat 

een goed doel het CBF-Keur mag 

gebruiken beoordeelt het CBF of de 

organisatie ook echt doet wat er wordt 

beloofd. Ook gaat het CBF na of de 

kosten voor de marketingcampagnes 

niet te hoog zĳn ten opzichte van de 

opbrengsten. Zodat u nog maar op 1 

ding hoeft te letten: of een goed doel 

een CBF-Keur heeft. Want een schoon 

geweten is mooi. Maar alleen als het 

wordt ondersteund door harde cĳfers.



Editorial

Beste lezers,

Het is alweer februari, de helft van het collegejaar is al voorbij, en ook 
de tweede tentamenperiode. Dit betekent ook dat het tweede magazine 
er is, dat bij u op de mat valt! 

De titel van dit magazine luidt: “Op weg naar één titel?!”. Uit het plaatje 
wordt duidelijk dat het woord titel betrekking heeft op de RA (registerac-
countant)  en AA (accountant-administratieconsulent). De laatste tijd is 
dit namelijk veel in het nieuws geweest, de regering is er nog steeds niet 
uit of het twee aparte titels moeten blijven of dat er één titel komt voor 
beide beroepen. Nu is er wel scheiding maar in de praktijk is er weinig 
verschil in de rechten van een RA en van een AA. 

We waren benieuwd naar de mening van mensen uit de beroepspraktijk 
over dit onderwerp. We hebben daarom een AA en een RA geïnterviewd 
en aan hen vergelijkbare vragen gesteld. Daarnaast hebben we ook ge-
lijk gevraagd naar de scheiding tussen audit en advies waar kamerlid 
Plasterk voorstander van is. Volgens hem zouden accountants niet on-
afhankelijk genoeg zijn als beide diensten aan dezelfde klanten worden 
aangeboden. 

Ook de NBA heeft zijn bijdrage geleverd. Zij hebben een artikel geschre-
ven in het kader van deze ontwikkelingen. De NIVRA en de NOvAA zijn 
vorig jaar gefuseerd tot de NBA. Hoe zal de opleiding van accountancy 
ern in de toekomst uit gaan zien? In het artikel van de NBA wordt hier 
verslag over gedaan. 

Dit magazine hebben we een extra columnist in tegenstelling tot het 
vorige magazine. Piet Rienks, Partner bij Deloitte in Groningen, hebben 
we bereid gevonden om columns te schrijven voor ons magazine. In dit 
magazine kunt u zijn eerste column lezen. 

Verder vindt u in dit magazine nog meer! Zo is er opnieuw student in 
buitenland, Alleny Dania vertelt over haar leven op Aruba, waar ze voor 
een half jaar weer bij haar familie is. Tom Willems vertelt over zijn werk 
bij Aaabee Accountants als assistent accountant, in de rubriek begin-
nend accountant. En was u mee met de studiereis naar Utrecht? Nee? 
Lees dan het verslag in dit magazine om een indruk te krijgen. Onze 
intern-coördinator, Arjen Boels, stelt zich voor in de Chippendale. En u 
vindt natuurlijk weer een leuke column van onze columnisten. Verder 
vindt u ook de rubriek ‘Actuele mening’ weer terug. Ditmaal hebben we 
de mening gevraagd over de stelling “Actief lid zijn bij een studievereni-
ging voegt iets toe aan je studentenleven”.  Een leuke stelling, wat ons 
studenten raakt!

Kortom genoeg leesplezier. De tentamens zijn voorbij, buiten is het nog 
koud. Dus kruip lekker met een bakje koffie op de bank, en pak het ma-
gazine erbij!

Met vriendelijke groet, 

Marieke de With 
Voorzitter Magazinecommissie 2011/2012

Editorial
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Beste lezers,

Hier is hij dan, het tweede magazine van het jaar.  Na het bikkelen 
van de magazinecommissie is dit het resultaat, met als thema “op 
weg na één titel?!”. Een buitengewoon toepasselijk en zeer actueel 
vraagstuk waar menigeen zich mee bezig houdt. Want komt er nu 
één titel of blijven de twee oorspronkelijke titels (RA/AA)? Om te 
kijken hoe de mensen uit de praktijk erover denken, heeft de Maga-
zinecommissie meerdere interviews gehouden om erachter te komen 
wat “de praktijk” ervan vindt. 

We zijn als bestuur alweer over de helft van ons bestuursjaar en dit 
betekent dat wij traditiegetrouw weer opzoek zijn naar een vicevoor-
zitter. Op dit moment zijn we druk op zoek naar een geschikte kandi-
daat. Die ik in september het stokje, van voorzitter, over kan dragen. 
Wij zijn als bestuur, net als jullie, uiterst benieuwd wie dit zal zijn.

Zoals bij zo velen, was het ook bij ons de afgelopen paar maanden 
een hectische tijd.  Na de tentamens was het weer tijd voor de no-
dige activiteiten. We zijn begonnen met een inhouse bij BDO, een 
zeer geslaagde dag met een leuk subthema “social media”. Een week 
later was het tijd voor de Checkdag. Deze dag stond eveneens in het 
teken van social media, zo heeft Menno Beker ons verteld over social 
media, de gevolgen en de mogelijkheden hiervan. Diezelfde avond 
hebben wij onze eerste themaborrel van het jaar gegeven, met als 
thema “Prominent met jeugdsentiment”. De vele Checkleden hadden 
zich uitgedost in de meest verscheidene kostuums, zo waren er bij-
voorbeeld smurfen, flintstones en meerdere Zorro’s. Na dit alles zijn 
we vier dagen op studiereis geweest naar Utrecht. Hier zijn wij bij 
verscheidene kantoren langs geweest, lees hier tevens meer over in 
het verslag van de BB&S Commissie verderop in het magazine. Om 
het jaar knallend uit te gaan hebben wij samen met Villa ’96, Facides 
Dione en Gente een super gala georganiseerd in Huize Maas, waar 
onder andere Dj Jean aanwezig was. Het was een feest om niet te 
vergeten.  

En nu zijn we alweer in het jaar 2012 en hebben traditiegetrouw de 
almanak weer uitgereikt tijdens een smakelijk en gezellig Nieuw-
jaarsdiner. Een mooi exemplaar met foto’s van alle docenten en stu-
denten van de opleiding Accountancy aan de Hanzehogeschool. 

Voor nu wil ik jullie veel leesplezier wensen en zie ik jullie op een van 
onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Ruben Kroezen
Voorzitter 2011/2012
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Commissie voorgesteld: Promotie
In dit magazine stellen we de Promotiecommissie aan jullie voor. Deze commissieleden zijn jullie vast 
al eens tegengekomen. Hun taak is namelijk om activiteiten te promoten. Dit doen ze tijdens colleges. 
De promotiecommissie bestaat uit Melissa Jorritsma (voorzitter), Jordy Fokkens, Lisa Anna Enting en 
Sebastiaan Koopman. Op deze pagina’s kunt u lezen wat de taken van deze commissie zijn. Verder stel-
len de commissieleden zich voor!

Tekst:Promotiecommissie onder redactie van Marieke de With

De Promotiecommissie heeft als taak om studenten van accountancy  enthousiast te maken voor Check. 
Regelmatig benaderen wij daarom de eerste- en tweedejaars klassen om deel te nemen aan activiteiten, 
die georganiseerd zijn voor Checkleden! 

Naast het promoten van de activiteiten houden we ons ook bezig met merchandising, hiermee proberen 
wij de naamsbekendheid van Check te vergroten. Ook organiseerden wij op 1 december de Checkdag. 
Dit is een activiteit vooral gericht op de eerste- en tweedejaars. Het is heel informeel zodat de drempel 
om te komen laag is. Op deze middag hebben we een pubquiz gedaan. Daarnaast heeft Menno Beker 
gesproken over ons thema: Social Media. Het is een gezellige middag geworden! 

Melissa Jorritsma
Mijn naam is  Melissa Jorritsma, 
22 jaar. Ik zit in het vierde jaar 
van de studie. Naast mijn studie 
ben ik met veel plezier voorzitter 
van de Promotiecommissie.  In 
m’n vrije tijd volleybal ik nog bij 
Donitas en doe ik graag gezellige 
dingen met vrienden.  
Ik heb eerst een jaartje gewerkt 
in de beroepspraktijk en daar-
naast studeerde ik deeltijd Ac-

countancy. Ik vond het traject 
werken-leren toen niet bij mij 
passen en wilde graag gaan ge-
nieten van het studentenleven. 
Dat ben ik dus gaan doen en 
daarom ben ik fulltime Accoun-
tancy gaan studeren op de Han-
zehogeschool. 
Ik ben te zijner tijd gevraagd om 
in een commissie te gaan. Ik heb 
toen ‘ ja’ gezegd, omdat het mij 
erg leuk leek om iets naast m’n 

v.l.n.r.: Melissa, Sebastiaan, Jordy en Lisa
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‘‘Ik kan iedereen 
aanraden om in een 
commissie te gaan’’

“Check een kans biedt 
om op een leuke 

manier in contact te 
komen met

 accountantskantoren’’
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het mij ook erg leerzaam. Ik ben 
nu voor het tweede jaar actief 
lid, vorig jaar was ik voorzitter 
van de Symposiumcommissie. 
Wij vergaderen vaak bij Lisa of 
bij mij thuis. Tijdens de vergade-
ring is het altijd erg gezellig en 
worden er sowieso interessante 
verhalen verteld. Ik kan iedereen 
aanraden om in een commissie 
te gaan. Het is een gezellige en 
leerzame  ervaring! 

Jordy Fokkens
Mijn naam is Jordy Fokkens, ge-
boren en getogen in Westerbork 
en ben inmiddels alweer 24 jaar 
oud. Bij het verschijnen van dit 
magazine zit ik alweer 4,5 jaar 
op de opleiding Accountancy en 
het wordt wel eens tijd dat ik 
mijn opleiding afrond. Dit hoop ik 
te doen door eind februari mijn 
scriptie succesvol te verdedigen. 
Ik ben in contact gekomen met 
de studie Accountancy op aan-
raden van een goede vriend van 
mij. Hij was een jaar ouder dan 
ik en heb hem toen gevraagd of 
ik een dag mee mocht lopen. Ik 

vond het destijds interessant en 
leuk en heb toen geen moment 
getwijfeld om mijzelf in te schrij-
ven. Dit is het eerste jaar dat ik 

actief ben binnen Check. Het leek 
mij al langer leuk om actief be-
trokken te zijn bij Check en haar 

activiteiten. Dit jaar was er nog 
een plekje vrij in de promotie-
commissie. Toen ik dit hoorde 
heb ik mezelf dus ook direct aan-
gemeld. De Promotiecommissie 
houdt zich vooral bezig met het 
promoten van de diverse activi-
teiten van Check en het enthou-
siast maken van eerstejaars, zo-
dat ze lid van de studievereniging 
worden. Dit promoten is voor mij 
niet bijzonder lastig. Omdat ik al 
vier jaar met veel plezier naar de 
diverse activiteiten ga en hier dus 
ook veel over kan vertellen! Onze 
favoriete vergaderplek is zonder 
twijfel de studentenkamer van 
Lisa of Melissa. Hier wordt al-
tijd heerlijk voor ons gekookt en 
komen de leukste onderwerpen 
aan bod. Ook tijdens de verga-
deringen is er voldoende tijd om 
tussendoor grapjes te maken. Al 
met al een leuke commissie en 
zeker een aanrader voor het vol-
gende studiejaar!

Sebastiaan Koopman
Mijn naam is Sebastiaan Koop-
man en ik zit in het vierde jaar 
van de opleiding Accountancy. 
Ik ben begonnen met de oplei-

ding Bedrijfseconomie, waarna 
ik in het tweede jaar ben over-
gegaan op Accountancy. Deze 
studierichting heb ik uiteindelijk 
gekozen vanwege het vakken-
pakket.  De reden waarom ik bij 
de studentenvereniging Check 
actief lid geworden ben, is omdat 
Check een kans biedt om op een 
leuke manier in contact te komen 
met accountantskantoren en me-
destudenten. Dit moeten de stu-
denten weten en benutten. De 
Promotiecommissie is de eerste 
en enige commissie die ik tot op 

heden heb gedaan. Ik heb speci-
fiek voor de Promotiecommissie 
gekozen, omdat ik het leuk vind 
om mensen over te halen mee 
te doen aan activiteiten. Wij als 
commissie zijn onderscheidend 
van andere commissies, vanwege 
de originaliteit en de collegialiteit 
binnen de groep. Wij denken met 
z’n allen na hoe we bepaalde za-
ken en activiteiten aan gaan pak-
ken. Weten wij het even niet, dan 
pauzeren wij kort. De favoriete 
plek om te vergaderen is bij een 
commissielid thuis (elders komen 
we niet!). Wat ik het leukst vind 
aan de commissie is de samen-
horigheid  en humor binnen de 

groep. Wij maken lol en maken 
tijd voor vergaderen, waarna we 
vrolijk verder gaan met de leu-
ke verhalen over het stapleven.  
Kortom, de Promotiecommissie 
van Check is een gezellige, leer-
zame en interessante bezigheid 
naast de studie Accountancy. 

Lisa Anna Enting
Ik ben Lisa Anna Enting, 20 jaar 
en woonachtig in het mooie Gro-
ningen. Dit jaar is mijn 4e jaar en 
laatste jaar aan de Hanzehoge-

‘Hier wordt altijd heer-
lijk voor ons gekookt’’
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school en ben nu dus druk bezig 
met de OAT. In februari begin ik 
aan een uitdagende afstudeerop-
dracht in China en Australië sa-
men met Melissa. 

Ik ben accountancy gaan stude-
ren op aanraden van mijn vader. 
Hij vond dat wel wat voor mij, 
omdat ik altijd zeurde om meer 
geld etc. En eigenlijk was ik ook 
best nieuwsgierig naar het vak 
zelf en heb daarom een open 
dag bezocht. Ik wilde door deze 
dag niet langer verpleegkundige 
worden, maar accountant. Ik zag 
dat wel zitten in een mantelpakje 
rondlopen met een mooie auto 
onder de kont.  
De Promotiecommissie is de eer-
ste commissie binnen Check die 
ik doe. Ik ben hiervoor gevraagd 
doch dringend verzocht om echt 
actief te worden. Ik vond het zelf 
ook wel tijd worden om eens wat 
terug te doen voor mijn studie-
vereniging, omdat Check toch 
altijd leuke en vooral leerzame 
activiteiten organiseert. Promo-
tie past zeker goed bij mij, ik 

kan mensen enthousiast maken. 
Onze commissie probeert dit jaar 
iets meer op de voorgrond te tre-
den als vorige jaren, door meer 
te promoten. De vergaderingen 

zijn altijd erg gezellig mede om-
dat Melissa en ik erg goed kun-
nen koken en de meest mooie 
notulen worden geschreven. Het 
leukste aan onze commissie is 
de samenstelling van ons vieren, 
complimenten aan het bestuur 
voor het bij elkaar brengen van 
ons. Het is één grote gezelligheid 
waardoor het promoten zelf ook 
erg leuk is om te doen.

“Ik zag dat wel zitten 
in een mantelpakje 
rondlopen met een 

mooie auto’’
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NIVRA en NOvAA, de twee bestaande beroepsorganisaties van accountants, zijn aan het fuseren. Straks 
worden ze officieel omgedoopt tot Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het ac-
countantsberoep is in Nederland bij wet geregeld en dus moeten de bestaande wetten voor registerac-
countants (WRA) en AA-accountants (WAA) ook worden samengevoegd tot één nieuwe Wet op het ac-
countantsberoep. Het wetsvoorstel daarvoor ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. De inhoud van dat 
wetsvoorstel heeft ook invloed op de inrichting van het accountantsonderwijs. Of beter gezegd: eigenlijk 
niet. Want bij eerste beschouwing blijft alles in dat opzicht bij het oude.

Tekst:Marc Schweppe (NBA)

“NIVRA en NOvAA 
hebben daarop gepleit 
voor behoud van de 

beide beroepstitels RA 
en AA naast elkaar”

De accountantsopleiding: blijft alles bij het 
oude?

In het recente verleden werd er 
vanuit de beroepsorganisaties 
in commissieverband intensief 
nagedacht over een andere in-
richting van het accountantson-
derwijs. Daarbij werd gekeken 
naar een algemene opleiding tot 
‘basisaccountant’, met vervol-
gens de mogelijkheid van specia-
lisatie tot bijvoorbeeld openbaar 
accountant, intern accountant 
of accountant in business. Een 
model dat in een aantal landen 
al bestaat en ook in andere dis-
ciplines wordt gehanteerd. Denk 
maar aan de basisarts en de chi-
rurg. 

Twee titels
Het oorspronkelijke concept-
wetsvoorstel van het ministerie 
van Financiën ging uit van één ti-
tel ‘accountant’ voor alle accoun-
tants in Nederland. NIVRA en NO-
vAA hebben daarop gepleit voor 
behoud van de beide beroepsti-
tels RA en AA naast elkaar. Die 
titels hebben immers een flinke 
waarde in het maatschappelijk 
verkeer en staan voor hoge kwa-
liteit en betrouwbaarheid. Be-

langrijker nog is dat beide titels 
de uitkomst zijn van verschillen-
de opleidingen, die aansluiten op 
de verschillende behoeften in de 
markt van het grootbedrijf en het 
MKB. Bovendien wordt met het 
handhaven van de RA- en AA-
titels ook internationaal een er-
kenning van de Nederlandse be-
roepsbeoefenaren gewaarborgd. 
Dat zou niet het geval zijn met 
de titel ‘accountant’, wat immers 
in veel landen staat voor boek-
houder. 
Het uiteindelijke wetsvoorstel, 
dat nu bij de Tweede Kamer 
ligt, gaat uit van het behoud 

van de bestaande beroepstitels 
RA en AA naast elkaar, met al-
leen een kleine beperking van 
de controlebevoegdheid van de 
AA-accountant. Die is straks niet 
meer bevoegd om organisaties 
van openbaar belang (OOB’s) te 
mogen controleren. In de prak-
tijk raakt die beperking letterlijk 
maar een handvol AA’s, waarvoor 
bovendien een overgangsrege-
ling is bedacht. NIVRA en NOvAA 
zijn wat dat betreft nu tevreden 
met het nieuwe wetsvoorstel, 
maar het betekent wel dat de dis-
cussie over een nieuw onderwijs-

model voor accountants wat het 
ministerie betreft even in de ijs-
kast is gezet. De nieuwe wet gaat 
namelijk uit van de bestaande 
opleidingseisen. Zijn de eerdere 
inspanningen van de hiervoor 
genoemde commissies daarmee 
verloren moeite geweest? 

Gemoederen
Zeker is dat de inrichting van het 
accountantsonderwijs de gemoe-
deren nog flink bezighoudt. Me-
dio december schreef prof. Ruud 
Vergoossen (hoofd Bureau Vak-
techniek bij BDO) daarover een 
opiniebijdrage in het FD, die ook 
werd geplaatst op de nieuws-
website van de NBA, www.ac-
countant.nl. Vergoossen pleitte 
daarin voor meer differentiatie in 
de accountantsopleiding, in lijn 
met het hiervoor genoemde mo-
del dat uitgaat van een opleiding 
tot basisaccountant en vervol-
gens specialisatie: “In het MKB 

“In het grootbedrijf is 
er juist behoefte aan 

specialisten”
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Z
ie crisis als uitdaging

D
e accountantsopleiding

bestaat behoefte aan een breed 
opgeleide business coach die de 
ondernemer bijstaat bij de da-
gelijkse bedrijfsvoering. In het 
grootbedrijf is er juist behoefte 
aan specialisten, waaronder een 
accountant die de jaarrekening 
controleert. Differentiatie in de 
accountantsopleiding is dan ook 

zeer gewenst, waarbij in ieder ge-
val onderscheid wordt gemaakt 
in opleidingen tot accountant die 
wel en die niet de bevoegdheid 
geven om wettelijke jaarreke-
ningcontroles uit te voeren. In 
het wetsvoorstel wordt dit on-
derscheid niet gemaakt. Hierdoor 
wordt niet ingespeeld op de be-
hoeften van de markt en worden 
ook in de toekomst accountants 
opgeleid voor een bevoegdheid 
waarvan zij geen gebruik gaan 
maken.” 
Het betoog van Vergoossen zorg-
de voor een stroom van reacties 
op Accountant.nl, waarbij de ge-
moederen in de discussie soms 
flink opliepen. “Het is goed om te 
zien dat het onderwerp niet lang-
zaam gestorven is”, “Studenten 
missen veel in de opleiding. Ac-
countants vinden dat onderwijs 
niet innoveert”, “Innovatie in on-
derwijs was dichtbij, maar is ver-

der dan ooit”, “Wanneer gaan we 
eens een keer wat doen!” 

Voorstellen
De algemeen directeur van de 
NBA, Anne-Marike van Arkel, 
gaf daarom een toelichting op 
de jongste stand van zaken in 
het wetsvoorstel: “Ook de NBA 
was en is een groot voorstander 
van specialisatie en differentie in 
de accountancyopleidingen. Het 
ministerie van Financiën deelde 
overigens deze mening. In het 
kader van de wetgeving is ech-
ter door het ministerie van Jus-
titie aangegeven dat dit soort 
zaken niet in de wet opgenomen 
kunnen worden als er nog geen 
concrete plannen zijn. De Raad 
van State was in het geheel geen 
voorstander van meerdere wet-
telijk te beschermen titels om 
wille van differentiatie en speci-
alisatie. Om die reden wordt nu 
slechts in de Memorie van Toe-
lichting de mogelijkheid geboden 
- zij het beperkt - om plannen te 
kunnen ontwikkelen voor specia-
lisatie en differentiatie. De Com-
missie Onderwijs Fusie zal binnen 
dat kader met voorstellen komen 
om dit te realiseren.”
Het accountantsberoep moet 
kunnen inspelen op veranderin-

gen in de wereld om ons heen 
en de nieuwe eisen die aan het 
beroep worden gesteld. Wie de 
krant regelmatig leest weet dat 
het beroep kritisch wordt ge-
volgd en hard wordt afgerekend 
op haar kwaliteiten en professi-
oneel-kritische instelling. Bin-

nen de diverse opleidingen wordt 
daar ook al extra aandacht aan 
geschonken. 
Het wetsvoorstel dat nu bij de 
Tweede Kamer ligt maakt dat 
de speelruimte voor een geheel 
nieuwe inrichting van het ac-
countantsonderwijs dus beperk-
ter is dan eerder werd gehoopt. 
Wat de NBA betreft blijft echter 
niet alles vanzelfsprekend bij het 
oude. Op korte termijn worden 
voorstellen voor specialisatie en 
differentiatie verwacht. “Het mag 
duidelijk zijn dat ook voor de op-
leiding geldt dat stilstand geen 
optie is”, aldus Anne-Marike van 
Arkel. Wordt vervolgd.

“Studenten missen 
veel in de opleiding. 
Accountants vinden 
dat onderwijs niet 

innoveert”

“Het accountantsbe-Het accountantsbe-
roep moet kunnen 

inspelen op 
veranderingen in de 
wereld om ons heen”



Vo
eg

 t
ek

st
 in

12  Check Magazine

Z
ie

 c
ri
si

s 
al

s 
ui

td
ag

in
g

Op 29 maart organiseert Accon AVM een inhouse. Het 
belooft een leuk en interactieve dag te worden. De 
dag trappen we af met een lunch en daarna krijgen 
wij een rondleiding door de Euroborg en er is ruimte 
voor een case en interactief gedeelte. De dag wordt 
afgesloten met een borrel! Meld je snel aan, want vol 
is vol!

Ook in 2012 zijn er weer enkele themaborrels die 
Check organiseert. Na het succes van de eerste borrel 
in het verenigingsjaar 2011/2012 zijn er op 9 februari en 
22 maart weer twee borrels waar je helemaal los kan 
gaan qua kledingkeus. Wees  creatief en kom vooral 
langs!

Themaborrels

Inhouse Accon AVM

STUDIEVERENIGING CHECK
ZERNIKEPLEIN 7

9747 AS GRONINGEN

NIEUWSBRIEF JANUARI
HTTP://WWW.SV-CHECK.NL

Op 1 maart gooit KPMG de deuren open voor Checkleden. Wil jij weten hoe het er aan 
toe gaat bij KPMG en wil jij je vraag stellen aan een van de medewerkers? Kom dan 
naar deze inhouse. Het belooft een leuke en informatieve dag te worden.

Heb jij zin om lekker te gaan dineren en 
wil jij meer te weten komen over het MKB-
praktijk? Dan is het MKB-diner echt iets 
voor jou. Tijdens het diner kan jij je vraag 
stellen aan een van de 15 kantoren die 
mee doen aan dit diner. Ook is dit een 
uitgelezen mogelijkheid om je netwerk uit 
te breiden.

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe 
vicevoorzitter van Check? Tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
op 20 maart schuift het huidig 
bestuur een kandidaat naar voren. 
Dit is je kans om hem of haar je 
vragen te stellen. Natuurlijk is er ook 
mogelijkheid om even gezellig bij te 
praten met je mede checkleden.

Inhouse KPMG

MKB-diner

Algemene
Ledenvergadering
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B
ehoud de titels!

In het vorige magazine ging ik in mijn column in op de onafhankelijkheid van de accountant en hoe die 
naar mijn mening het beste gewaarborgd kan worden. In dit magazine, waarin het thema AA/RA is, zal 
ik ingaan op de vraag of er één beroepstitel dient te komen. Ik zal een korte inleiding geven waarom 
het onderwerp een hot-issue is en zal daarna mijn standpunt uiteenzetten. Voorafgaand wil ik iedereen 
bedanken voor de leuke reacties op de voorgaande column. 

Tekst: Edwin Bulthuis

Behoud de titels!

Aanleiding: 
We bevinden ons op het beroeps-
niveau in een turbulent tijdperk. 
Beslissingen en veranderingen 
volgen elkaar in een rap tempo 
op. We zitten volop in één van 
de grootste fusies op nationaal 
accountantsniveau, namelijk 
de fusie tussen de NIVRA en de 
NOvAA. Deze zijn gefuseerd tot 
de NBA (Nederlandse Beroeps-
organisatie van Accountants). 
Dat de fusie één van de eerste 
stappen is die moet inspelen 
op veranderde omstandigheden 
mag geen geheim zijn. Momen-
teel is de grote vraag die speelt, 
waarin de NBA voor de discussie 
ook een belangrijke rol zal spe-
len, of we voortaan nog maar 
één beroepstitel moeten hebben. 
Deze titel zal dan toepasselijk 
‘’accountant’’ heten en betekent 
het verdwijnen van de titels RA 
en AA. Reden voor het mogelijke 
verdwijnen van de beroepsti-
tel is de komst van een nieuwe 
wet (Wet op het accountantsbe-
roep) die de fusie betekent van 
de WRA (Wet op de Register Ac-
countants) en de WAA (Wet op 
de Accountants- Administratie-
consulenten). Mijn standpunt is 
dat er een scheiding dient te zijn 
tussen de beide beroepstitels. 
Om mijn standpunt te onderbou-
wen zal ik ingaan op twee punten 

die een essentiële rol spelen voor 
de beide titels namelijk: Theorie 
en Praktijk.

Theorie
Een logische veronderstelling is 
dat studenten die het AA-traject 
ingaan, terecht zullen komen in 
de samenstelpraktijk en dat stu-
denten die het RA-traject volgen, 
terecht zullen komen in de con-
trole praktijk. Kijkend naar de 
vakken die in de opleidingen wor-
den gegeven is dit onderscheid 
ook duidelijk aanwezig. Beide 
opleidingen bieden de standaard 
accountancy vakken aan: Leer 
van de accountantscontrole, Ex-
terne Verslaggeving en Bestuur-
lijke Informatievoorziening. Maar 
er zijn ook duidelijke verschillen 
met het Post HBO, daar komen 
vakken als strategisch manage-
ment MKB en fiscale advisering 
aan de orde. 

Dit zijn vakken waar je als Re-
gister Accountant vrij weinig aan 
hebt. Strategie dat op de Uni-
versiteit wordt gegeven is vooral 
van toepassing voor bedrijven 
vanaf 25 medewerkers. Het ver-
gelijkbare vak dat hiervoor gege-
ven wordt op het Post HBO richt 
zich ook op de kleinere MKB be-
drijven. Daarnaast heb je op de 
Universiteit vakken als Financial 
accounting theory met onder 

meer de volgende begrippen en 
theorieën: Earningsmanagment, 
Earnings persistence, Moral ha-
zard, Game theory, Decision 
usefullness approach, begrippen 
die vooral een rol spelen bij de 
grotere controleplichtige bedrij-
ven. Ook de wetenschappelijke 
component die bij de universiteit 
speelt lijkt mij moeilijk en moge-
lijk zelfs ondoenlijk te verenigen 
met de post HBO opleiding. 

Wetenschappelijke onderzoeken 
voor accountants in de controle-
praktijk kunnen een deugdelijke 

“Mocht je willen 
komen tot één 

accountantstitel, dan 
zul je het onderwijs 
daar ook op moeten 

inrichten”

“Deze titel zal dan 
toepasselijk 

“accountant’’ heten en 
betekent het 

verdwijnen van de 
titels RA en AA”
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“Een RA is over het 
algemeen werkzaam 

in de controlepraktijk, 
en tekent dan ook 

controleverklaringen”

basis vormen voor de controle in-
steek. Mocht je willen komen tot 
één accountantstitel, dan zul je 
het onderwijs daar ook op moe-
ten inrichten. Gezien de verschil-
lende werkzaamheden die je als 
AA verricht ten opzichte van een 
RA lijkt me dat niet wenselijk. 
Bovendien is een wetenschappe-
lijk onderzoek in mindere mate 
geschikt voor bedrijven in het 
MKB segment. 
De maatschappelijke waarde van 
een onderzoek naar winststuring 
bij de banketbakker door middel 
van discretionaire accruals biedt 
bijvoorbeeld weinig relevante in-
formatie. 

Los van de vakken is ook de in-
steek van de praktijkstages an-
ders ingericht. Bij de stage voor 
AA dien je een beschrijving te 
maken van kritische beroepsitu-

aties van onder meer administra-
tieve- en fiscale dienstverlening 
en situaties van adviesopdrach-
ten. Dit zijn zaken die bij een 
praktijkstage voor een toekom-
stige RA niet spelen. Bij één be-
roepstitel zul je ook de praktijk-
stage daarop moeten aanpassen. 

Praktijk
Zaken die in theorie duidelijk zijn 
afgebakend, zijn in de praktijk 
minder doorzichtig. De wereld is 
niet zwart- wit, wat betekent dat 
niet per definitie elke RA werk-
zaam is in de controlepraktijk en 
dat elke AA werkzaam is in de 
samenstelpraktijk. In de praktijk 
zien we hierin een overlapping. 
AA’s participeren in controle 
teams en RA’s verrichten samen-
stelwerkzaamheden. Door deze 
situatie is het te begrijpen dat de 
discussie over het samenvoegen 
van de titels wordt aangewak-

kerd. 

Tijdens het voeren van deze dis-
cussie is duidelijk dat er twee 
partijen tegenover elkaar staan. 
Aan de ene kant de overheid die 
onder aanvoering van minister 
Jan Kees de Jager wil komen tot 
één beroepstitel en aan de andere 
kant onze eigen beroeporganisa-
tie de NBA. De NBA wil wel graag 
naar één titel toewerken, en dat 
is destijds ook een van de ach-
terliggende gedachten geweest 
bij de fusie van het NIVRA en 
het NOvAA. Echter het NBA heeft 
hierbij wel twee belangrijke aan-
bevelingen. Ze zijn dan wel voor 
het komen tot één beroepstitel, 
maar dan ook met één accoun-
tantsregister, maar wil daarin wel 
dat daarin de kwalificatie AA/RA 
blijft vermeld. De minister heeft 
in zijn wetsvoorstel drie belang-
rijke redenen voor het komen tot 
één beroepstitel namelijk:
1) Er is geen verschil in bevoegd-
heden.
2) Voor AA- en RA-opleidingen 
zijn er dezelfde eindtermen.
3) Voor beide groepen gelden na-
genoeg dezelfde beroepsregels.
Naar mijn mening is het eerste 
argument sterk. Een RA is over 
het algemeen werkzaam in de 
controlepraktijk, en tekent dan 

ook controleverklaringen. Het 
is in de wet niet uitgesloten dat 
een AA dat niet mag doen, in de 
praktijk gebeurt dit echter niet zo 
snel. De AA tekent wel samen-
stelverklaringen. 

Het verschil in bevoegdheden 
moet naar mijn mening ook dui-
delijker benadrukt worden en 
dient ook scherper in de wet te 
worden omschreven. De NBA 
kwam, wat dat betreft, afgelopen 
oktober met een goed wetsvoor-

stel, wat, samengevat inhoudt 
dat er geen AA’s meer mogen 
worden betrokken bij controles 
van organisaties van openbaar 
belang (OOB’s). Dit is momen-
teel eigenlijk het enige formele 
verschil. 

Het tweede argument is een 
non-argument. De opleidingen 
hebben inderdaad dezelfde eind-

“Zaken die in theorie 
duidelijk zijn 

afgebakend, zijn in de 
praktijk minder 

doorzichtig”
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“Hoe zorgen we voor 
onze 

kwaliteitswaarborging 
en hoe zorgen we er-
voor dat we leren van 

de fouten in het 
verleden?”

B
ehoud de titels!termen, maar de opleidingen 

hebben een compleet andere in-
steek en leiden studenten op voor 
andere accountancy terreinen. 
De vakkenpakketten verschillen 
en het academische karakter is 
van dermate groot verschil, dat 
het te kort door de bocht is om te 
veronderstellen dat het peanuts 
is om de opleidingen samen te 
voegen, omdat ze dezelfde eind-
termen hebben. 

Het derde argument is feitelijk 
juist, maar dekt niet de lading 
van de praktijk. In de praktijk zijn 
accountants die werkzaam zijn in 
de controle praktijk onderworpen 
aan veel striktere onafhankelijk-
heidseisen; wat betekent dat dit 
verschil wel degelijk aanwezig is.  

Conclusies
Het komen tot één opleiding lijkt 
me niet wenselijk. Het zal bete-
kenen dat je of een nog langer 
opleidingstraject ingaat of dat je 
in dezelfde tijdsperiode een over-

kill aan informatie krijgt. 
In de praktijk is er wel degelijk 
de afbakening tussen controle- 
en samenstelpraktijk, om daarop 
aan te sluiten lijkt het me dan 
ook wenselijk dat beide opleidin-
gen gescheiden blijven, om stu-
denten zo goed mogelijk op de 
toekomstige werkomgeving te 
kunnen voorbereiden. 

De punten in het wetsvoorstel 
raken kant noch wal. De werk-
zaamheden in de controle prak-
tijk en in de samenstelpraktijk 
zijn niet een, twee, drie te ver-
enigen binnen een opleiding. Het 
is onwenselijk om tot een titel te 
komen. Naar mijn mening is het 
belangrijker om de verschillen 
beter te benadrukken zodat het 
ook naar maatschappelijk ver-
keer toe duidelijker wordt waarin 
de werkzaamheden van de RA 
accountant verschillen van die 
van de AA accountant en omge-
keerd. 

Het samenvoegen van de oplei-
ding en de titels betekent ook 
een stuk kwaliteitsverlies met 
het gegeven dat de RA opleiding 
een wetenschappelijke opleiding 
is geeft het extra aanzien. De 
titel accountant betekent in het 
buitenland niets meer dan boek-
houder. Deze mogelijke titel doet 
afbreuk aan de werkzaamheden 
van de externe accountant.

“Maar de opleidingen 
hebben een compleet 

andere insteek”

De regelgevende instanties, o.a. 
Commissie Barnier en onze ei-
gen regering, richten zich op de 
verkeerde issues. Terwijl er mo-
menteel wordt gewerkt aan een 
breed scala aan maatregelen 
betreffende het waarborgen van 
de onafhankelijkheid en het ko-
men tot een beroepstitel, wordt 
er geen aandacht besteed aan 
het belangrijkste aspect: de edu-
catie. Hoe zorgen we voor onze 
kwaliteitswaarborging en hoe 
zorgen we ervoor dat we leren 
van de fouten in het verleden? En 
hoe kunnen we inspelen op ver-

anderende omstandigheden? We 
staan bloot aan een breed scala 
van ontwikkelingen en vraag-
stukken: continious auditing, de 
economische crisis, waarderings-
methodes, tussentijdse cijfers, 
forecasting van liquiditeitsprog-
noses voor MKB’ers enzovoort. 

Mijns inziens is het veel belang-
rijker dat aan deze onderwerpen 
aandacht wordt besteed, zodat 
accountants in staat zijn om be-
ter te kunnen oordelen over de 
cijfers en de verhalen achter de 
cijfers, waardoor de jaarrekening 
relevanter wordt voor de eindge-
bruiker. In plaats van discussies 
te voeren over de titel die we als 
accountant achter onze naam 
kunnen zetten, gaat het name-
lijk om de waarde die we aan de 
titel kunnen ontlenen. Dat kan 
in essentie alleen worden ge-
waarborgd door het bewaken en 
verbeteren van kwalitatief hoog-
waardig onderwijs. 

Helaas zitten wij op dit moment 
met een regering  die eerder 
afbraak doet aan de kenniseco-
nomie, dan dat het daarin wil 
investeren, waardoor de echt be-
langrijke issues nog maar even 
naar de achtergrond verdwijnen.
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Deze keer zal Alleny Dania in deze rubriek wat vertellen over haar ervaringen op Aruba. Opnieuw een 
eiland van de Nederlandse Antillen. Ze vertelt over het sollicitatieproces, de stage zelf en wat ze er 
allemaal nog bij doet in haar vrije tijd. Het is weer een heel ander verhaal als de vorige keer. Alleny 
woont namelijk bij haar ouders, en is ze eigenlijk juist als ze in Groningen is in het buitenland. 

Hoi allemaal, ik zal me eerst 
even voorstellen. Mijn naam is 
Alleny Dania en ik ben opge-
groeid op Aruba en woon sinds 
drie jaar in Nederland voor mijn 
studie. Omdat ik van Aruba kom 
was mijn keuze om stage op 
Aruba te lopen vrij vanzelfspre-
kend. Ik ben drie jaar geleden 
naar Groningen verhuisd om Ac-
countancy te gaan studeren. Het 
heeft een tijdje geduurd om te 
wennen aan het koude klimaat 
en de omgeving. Dus de moge-
lijkheid om mijn stage op Aruba 
te lopen heb ik met beide han-
den aangegrepen! Heerlijk om 
weer even ‘in’ het warme weer 
en bij mijn familie te kunnen zijn.

Voorbereidingen
Op Aruba zijn alle ‘Big five’ ac-
countancy kantoren gevestigd. 
Ik had in maart 2011 mijn solli-
citatiebrief naar al deze kantoren 
gestuurd om te solliciteren voor 
een stageplek. Daarna moest ik 
afwachten. Ik hoorde van BDO 
vrijwel direct dat zij geen stagi-
aires aannamen, dus heb ik mijn 
aandacht gericht op de andere 
vier accountantskantoren. Ik ben 
in mei twee weken op Aruba ge-
weest en heb toen direct geregeld 

dat ik bij Deloitte en E&Y langs zou 
gaan voor een persoonlijk kennis-
makingsgesprek. Terug in Neder-
land heb ik ook nog twee gesprek-
ken met PWC gehad. Uiteindelijk 
kreeg ik een positieve reactie terug 
van E&Y en daar loop ik nu stage.
Ik werd aangenomen als stagiaire 
voor de periode van 1 september 
tot en met 31 januari. Deze perio-
de is langer dan normaal. Dit komt 
doordat ik mee mag lopen met de 
eindejaarscontroles, hier kan ik 

natuurlijk veel van kan leren.
Praktisch had ik niet zoveel om 
te regelen, want ik kan gewoon 
bij mijn ouders verblijven en 
daar hoef ik geen huur te be-
talen. Mijn kamer in Groningen 
wilde ik onderverhuren, maar 
dat mocht helaas niet van mijn 
huurbaas. Ik wilde wel mijn ka-
mer houden, dus heb ik deze  
aangehouden. Op Aruba is ove-
rigens ook genoeg huisvesting 
voor stagiaires die uit het buiten-
land komen, er is bijvoorbeeld 
het Tropicana Resort en de Blue 
Village die speciale verblijfsta-
rieven hebben voor stagiairs. 
Het vervoer heb ik ook met mijn 
ouders geregeld, want fietsen is 
niet gewoon op Aruba. Het is 
te warm voor fietsen en er zijn 
geen fietspaden, dus niemand 
fietst er. Zelfs het openbaar ver-
voer is niet zoals in Nederland.
Doordat ik Arubaan ben, hoef-
de er niks bijzonders geregeld 
te worden, zoals vergunnin-
gen en dergelijke. Dus eigen-
lijk was het voor mij heel mak-
kelijk om naar Aruba te gaan.

Profiel:	Alleny	Dania

Naam: Alleny Dania

Leeftijd: 21

Stageplek: Ernst & Young, Oran-
jestad op Aruba

Stagevorm: Controlegericht

Studiejaar: 3

Motto: “What goes around, co-
mes around.”

Tekst: Alleny Dania onder redactie van Marieke de With

Student in buitenland
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tudent in buitenland

‘‘Kerst wordt heel 
groots gevierd op 

Aruba’’

Stage bij Ernst & Young
Meteen toen ik binnenkwam 
op mijn eerste stagedag, werd 
ik naar de audit afdeling ge-
bracht, waar ik zou werken. 
Daarna kreeg ik een rondlei-
ding van mijn stagementor 
door het hele gebouw en werd 
ik bij elke afdeling voorgesteld.
De sfeer voelde meteen goed 
voor mij, maar het duurde 
nog een aantal weken voor-
dat ik mij volledig thuis voelde.
De eerste paar weken was er 
niet veel te doen, dit kwam 
doordat ik niet meteen inge-
pland was. In de eerste weken 
heb ik allerlei kleine werkzaam-
heden gedaan. Het heeft ook 
een week geduurd voordat ik 
een laptop kreeg met toegang 
tot de programma’s die er tij-
dens controles worden gebruikt.
Op kantoor heerst een heel leuke 
sfeer. Iedereen kent elkaar en je 
kunt makkelijk bij iemand langs 
gaan en even te praten. Als je 
vragen hebt kun je rustig bij ie-
mand langs gaan en ze zijn altijd 
bereid om je te helpen. In het 
begin was er bijna elke vrijdag 
een borreltje om even bij te klet-
sen of om afscheid te nemen van 
werknemers die van E&Y vertrek-
ken of om iets anders te vieren.
Toen de rustige periode voor-
bij was, werd ik ingepland om 
bij klanten de systeemgerich-
te controles uit te voeren. Het 
was elke keer weer een nieuwe 
werkomgeving. De meeste klan-
ten waren vriendelijk en bereid 
om met de controle te helpen, 
maar er waren ook een aantal 
klanten die helemaal niet be-
reid waren om mee te werken.
Het werk zelf was gelukkig niet 
zo vermoeiend als ik eerst dacht. 
Er wordt veel met budgetten 

en planningen gewerkt dus al-
les moet wel op tijd klaar zijn 
en er wordt zo efficiënt en ef-
fectief mogelijk gewerkt om het 
budget niet te overschrijden. Er 
werd ook gezorgd dat ik bij zo-
veel mogelijk verschillende klan-
ten  werd ingepland, zodat ik 
ervaring kon opdoen van de ver-
schillende soorten klanten waar-
mee op Aruba gewerkt wordt.
De leerstof van mijn colleges, die 
ik gehad heb sluiten goed aan op 
wat er in de praktijk wordt ge-
daan. Ook van die vakken waar-
van ik altijd dacht “wat voor nut 
heeft dit vak eigenlijk” weet ik nu 
dat het wel belangrijke vakken 
zijn voor het uitvoeren van de 
controles. Verder heb ik ook ge-
merkt dat het leuk is om nu ook 
eens het werk uit te voeren waar 
ik eerder alleen over gelezen heb.

Vrije tijd
In mijn vrije tijd ben ik vaak naar 
de bioscoop gegaan, samen met 
een van mijn vriendinnen van 
vroeger. Zo heb ik weer contact 
gehad met vriendinnen, die ik 
sinds mijn vertrek naar Neder-
land niet meer heb gezien. Voor 
of na de film gaan we dan samen 
ergens zitten met een drank-
je erbij, om even bij te praten.
Met mijn familie ging ik ook 
vaak op vrijdag naar een restau-
rant of sushi bar. Dan was het 
weer heel gezellig met z’n al-
len. Lekker kletsen met een lek-
kere Malibu orange in de hand.
Weekenden waren meestal om 
uit te slapen en daarna de stad 
in te gaan. Winkelen was wel een 
beetje moeilijk, omdat de kle-
ren niet van dezelfde kwaliteit 
zijn als in Nederland en als je 
toch wel kleren van soortgelijke 
kwalititeit wilt dan zijn ze veel 

duurder en moeilijk te vinden.
Verder is het heel relaxt om naar 
het strand te gaan. Het prachtige 
witte zand, de heldere blauwe zee 
en de hete zon is alles wat je nodig 
hebt na een week hard werken.
Nu we in de kerstperiode zitten, 
is het overal versierd op het ei-
land. Elke winkel is versierd met 
kerstdecoraties en kerstbomen. 
Op straat zie je overal wel een 
tent of winkel die kerstbomen 
verkoopt en iedereen is vrolijker. 
Kerst wordt heel groots gevierd 
op Aruba. Iedereen doet grote 
boodschappen bij de supermark-
ten en er wordt veel eten inge-
kocht, speciaal voor de kerstvie-
ring. De stad is ook de hele week 
voor kerst druk met veel mensen 
die cadeautjes gaan kopen. Op 

kerstdag zelf gaan bijna alle fa-
milies ’s ochtends eerst naar de 
kerstmis en daarna wordt het 
gevierd door samen thuis te eten 
en cadeautjes uit te wisselen.
Doordat ik mijn hele leven hier 
heb gewoond ben ik ook opge-
groeid met de Arubaanse cultuur. 
Voor iemand die voor het eerst 
naar Aruba gaat is het natuurlijk 
een hele verandering. In Neder-
land is Kerst altijd in het koudste 
seizoen van het jaar, hier is het 
echt in het warmste seizoen en 
in de regenperiode. Kerst is op 
Aruba echt een “family-event”, 
een belangrijk familiefeest.
Voor mij zal het heel “aweso-
me” zijn om na 3 jaar weer 
kerst en de jaarwisseling 
met mijn familie te vieren.
Groetjes, Alleny



Work it out!
Start bij een SRA-kantoor

Jezelf ontwikkelen? Sterk worden in de accountancy? Of als fi scalist? Kom dan trainen bij één van de 370 SRA-
kantoren. Bij SRA is er veel ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling. Daar maken we namelijk een goed trainings-
schema voor. Je kennis kun je bovendien direct in de praktijk brengen. Dat maakt het extra leuk. Maar bij een goede 
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bij SRA en start de complete workout voor je ontwikkeling!
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“Twijfel is de waakhond van het inzicht”
Zo aan het begin van 2012 een filosofische titel voor mijn column. Niet zelf bedacht. Ik heb deze ont-
leend aan een klein boekje wat onze beroepsorganisatie NBA bij de decembereditie van de “accoun-
tant”, bij ons maandelijkse lijfblad voegde. 
Een reminder noemen ze het zelf. Onderdeel van hun plan van aanpak om onze professionele scepsis 
te verbeteren. Het gaat hier over onze houding. Wij zijn volgens de maatschappij te snel tevreden met 
verkregen antwoorden van onze klanten en vragen ons onvoldoende af of het wel klopt wat ze zeggen 
en doen vervolgens te weinig om deze informatie te controleren.
Het is niet best met ons en dus ook met mij als accountant gesteld. Van de onafhankelijke deskundige, 
die ik mij voelde, zeker toen ik afstudeerde, worden wij nu als beroepsgroep vergeleken met mannen 
en vrouwen die zaken maar voor “zoete koek” aannemen. Iemand die altijd wilde weten hoe het echt 
zat bij de bedrijven doet blijkbaar nu “meer met ongeveer”.

Tekst: Piet Rienks

De achtergrond van dit al, heeft 
alles te maken met wat er op fi-
nancieel gebied is gebeurd in 
onze maatschappij, in binnen- 
en buitenland. Met de incidenten 
waarbij bedrijven bewust hun 
zaakjes te florissant voorstelden 
en daarmee te hoge bonussen 
uitbetaalden aan hun managers 
en te hoge aandeelkoersen pre-

senteerden. De bankencrisis: ac-
countants waarschuwden niet. 
We worden serieus aangesproken 
op onze verantwoordelijkheid.

Wat is dan eigenlijk onze verant-
woordelijkheid? Wat hebben wij 
nagelaten, waarin zijn wij tekort 
geschoten? Vragen die wij ons 
zelf moeten stellen naar aanlei-
ding van de kritiek van beleg-
gers, toezichthouders en politiek 
in binnen- en buitenland. 
Onze verantwoordelijkheid is dat 
we jaarrekeningen controleren 
en daarvan zeggen dat ze een 
“getrouw beeld geven” en aan 
de wettelijke vereisten voldoen. 
De bedoeling van onze controle-
verklaring bij de jaarrekening is 
feitelijk dat banken, toezichthou-
ders, crediteuren en aandeelhou-
ders er op kunnen vertrouwen 
dat het goed is. Wat in de jaar-
rekening is opgeschreven is een 
goede weergave van het gevoer-
de beleid in het afgelopen jaar en 
een goede basis voor het nieuwe 

jaar. Dus overwegend gericht op 
terugkijken, maar ook wel dege-
lijk vooruit. De accountant kijkt 
wel degelijk of de onderneming 
er volgend jaar nog wel is: conti-
nuïteit. Wij hebben een wettelijke 
taak en krijgen er voor betaald, 
uiteraard van de gecontroleerde 
bedrijven zelf.
Dat doen accountants al heel 

lang voor heel veel bedrijven en 
organisaties. De fouten die door 
accountants gemaakt worden 
beperken zich tot te verwaar-
lozen aantallen op de jaarlijks 
gecontroleerde jaarrekeningen. 
Fouten worden overal gemaakt. 
Wat een drukte. Een bank geeft 
ook wel eens krediet aan een be-
drijf, waar deze achteraf spijt van 
heeft. Dus allemaal bemoeizucht 
jegens ons die afleidt van de 
verantwoordelijkheden van aan-
deelhouders, raden van commis-
sarissen, banken en politiek. Ze 
zoeken een schuldige. Er is niets 
aan de hand, roept mijn ”dark 
side”. 

Na een moment van bezinning 
weet ik dat wij met bovenstaan-
de reactie, als accountants niet 
weg komen. Het positieve is dat 

“Dus allemaal 
bemoeizucht jegens 

ons die afleidt van de 
verantwoordelijk-

heden”

“De bankencrisis: 
accountants 

waarschuwden niet”
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wij blijkbaar als een belangrijke 
schakel worden gezien in het 
toevoegen van waarde als het 
gaat om zekerheid. Anders zou 
er niet zoveel over ons gespro-
ken worden.
Het probleem is echter wel dat 
er wel erg veel over gesproken 
wordt. Er is een groot palet aan 
meningen en oplossingen hoe het 
(anders) zou moeten. Gewoon 
zorgen dat we het beter doen, 
aangemoedigd door de kritiek 
van de AFM (Autoriteit Financi-
ele Markten) en daar even de tijd 
voor nemen : hun volgende con-
troles afwachten, is daarbij de 
minst genoemde optie. Neen, het 
moet fundamenteel anders. Dat 
lijkt haast zeker, als je alle com-
mentaren vanuit de Nederland-
se politiek (Plasterk) en Europa 
(Barnier) leest. Scheiding van 
controle en advies, verplichte 
roulatie van accountants na een 
aantal jaren, zelfs afschaffing 
van de verplichte controle wordt 
genoemd.

Dan nu de bezinning. Ik denk dat 
er wel degelijk wat dient te ver-
anderen. Iemand zoals ik die al 
vanaf begin jaren tachtig in dit 
vak actief is, weet dat er veel van 
de geuite kritiek wel degelijk is 
terug te voeren op dilemma’s in 
ons vak, die in belangrijke mate 
verband houden met commercie. 
“Hoe meer we verkopen aan onze 
klanten, des te beter: we helpen 
hun toch”.

Wat moet er veranderen, 
waar wordt zoal over ge-
sproken?
Scheiding van controle en ad-
vies. Wat er dan precies moet 
gebeuren weet ik niet. Ik denk 
dat de voorstanders vinden dat 
er in één organisatie geen con-
trole- én een consultancybedrijf 

mag worden uitgeoefend. Of 
misschien is de combinatie met 
belastingadviseurs ook niet ver-
standig. Dus splits al de (met 
name) grote kantoren.
De vraag is dan natuurlijk wel 
wat je dan denkt te regelen. 
Wordt de accountant onafhanke-
lijker door splitsing? Voor de bui-
tenwacht denk ik dat het wellicht 
wel overzichtelijker wordt. Als je 
dan de naam van een kantoor 
hoort weet je wat het is en wat 
ze doen. Dan zal het niet meer 
zo zijn dat er verbaasde reacties 
zijn over het feit dat je die “an-
dere” dingen ook doet. 
In toenemende mate is vanuit 

governance, met name bij de 
beursgenoteerde bedrijven en in 
de publieke sector al sprake van 
een kritische beoordeling van de 
additionele werkzaamheden van 
de accountant: het advieswerk. 
Waar het in de vorige eeuw wel-
haast vanzelfsprekend was om 
additionele vragen bij de ac-
countant neer te leggen, we wa-
ren een soort huisarts die graag 
doorverwees naar de specialist 
vanuit de eigen organisatie, is 
dat nu absoluut niet meer van-
zelfsprekend. De klant vindt dat 
niet meer vanzelfsprekend. De 
NBA heeft hiervoor ook regels die 
alle kantoren, met een vergun-
ning van de AFM, dienen na te 
leven. Deze controleert daar ook 
op. Kortom de markt (de cliënt) 

vindt het niet meer vanzelfspre-
kend en de AFM controleert bij de 
controleklanten (wettelijke con-
troles) of we de regels naleven!

“We waren een soort 
huisarts die graag 

doorverwees naar de 
specialist vanuit de 
eigen organisatie”

“Wordt de accountant 
onafhankelijker door 

splitsing?”
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Is er eigenlijk wel een probleem? 
De dienstverlening van de ac-
countants (hun businessmodel) 
is wel degelijk gericht op het aan-
bieden en verkopen van meerde-
re services bij dezelfde klant. De 
grote kantoren rapporteren ech-
ter sinds kort aan de AFM over 
die groep klanten, de wettelijke 
controles, waarvoor specifieke 
beperkende regels gelden. Ze 
geven daarbij aan hoeveel om-
zet ze hebben verantwoord voor 
controle en advies bij deze klan-
ten. Ze concluderen daarbij dat 

ze zich aan de regels houden. 
Voor de overige niet wettelijke 
controles gelden minder strenge 
regels en geldt in principe het 
businessmodel. Hun betoog is 
derhalve via deze rapportage ook 
impliciet dat de consultancyom-
zet in belangrijke mate wordt 
verdiend bij niet controleklanten. 
Scheiding van controle en advies 
op kantoorniveau is dus niet no-
dig en op klantniveau (wettelijke 
controles) houden we ons aan 

de regels die bovendien door de 
AFM worden gecontroleerd. Split-
sing zou bovendien ten koste 
gaan van de kwaliteit van de rol 
van de accountant. Het beroep is 
zo goed doordat het al decennia 
lang samenwerkt met belasting-
adviseurs en consultants. 

Wat te doen? Welke kant 
gaat het op?
Volgens mij gaat het niet meer 
over de beste of meest accepta-
bele manier. Die zou al kunnen 
bestaan in de huidige werkwijze. 
De AFM is tenslotte nog maar 
sinds 2005 bezig met de accoun-
tantskantoren en kan nog prima 
tot de conclusie komen dat de 
huidige situatie acceptabel is. 
Het toezicht zal alleen nog maar 
beter worden met een volledig 
ingewerkte AFM. De vraag gaat 
in mindere mate over de inhoud, 
maar meer over “verspeeld” kre-
diet. De teugels zullen dus wette-
lijk wel wat worden aangehaald, 
verwacht ik.

Splitsing tussen controle en ad-
vies? Op organisatieniveau: wat 
mij betreft, nee! Op klantniveau 
voor de wettelijke controles geen 
advies meer: wat mij betreft ak-
koord. Is feitelijk nu al een bewe-
ging vanuit de klant zelf en van-
uit de governance.
Wellicht denkt de lezer nu: “een 

“Het beroep is zo goed 
doordat het al 
decennia lang 

samenwerkt met 
belastingadviseurs en 

consultants”

echte accountant. Hij wil het toch 
graag houden zoals het nu is”. 
Deze kritiek zou terecht kunnen 
zijn (laat het me weten: prienks@
deloitte.nl). De uitdaging voor 
ons als accountants is om onze 
onafhankelijkheid gewoon te be-
wijzen in de praktijk! 
Terug naar mijn beroepsor-
ganisatie de NBA. Ze zijn wat 
laat met de oproep “Twijfel is 
de waakhond van het inzicht”: 
Wees kritisch als accountant! 
De essentie van hun oproep on-
dersteun ik van harte. Het gaat 

daarbij wel degelijk over hun on-
afhankelijkheid, maar dan niet in 
regels, maar in denken en doen. 
Dat is waarom ik accountancy 
een prachtig vak vond en vindt. 
De klant waardeert een accoun-
tant die kritisch is en durft nee 
te zeggen. Het gaat dus om res-
pect. Respect moet je verdienen 
en maakt je daarmee ook onaf-
hankelijk: karakter en authentiek 
gedrag. Voor de rest helpen de 
bestaande regels je wel.

De volgende keer meer. Als je 
ideeën hebt voor de volgende co-
lumn. Meld ze.

Piet Rienks

Partner Deloitte 

“Splitsing tussen con-Splitsing tussen con-
trole en advies?”
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Meer foto’s? Zie sv-check.nl
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Fotopagina
]aarplanning 2011-2012
Jaarplanning 2010-2011
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Deze keer is ook de rubriek beginnend accountant weer terug. De vorige keer heeft u in deze rubriek 
het stukje kunnen lezen over Arthur Mooibroek. Nu vertelt Tom Willems, assistent accountant bij Aaabee 
Accountants over zijn ervaringen in het accountantsberoep. Daarnaast vertelt hij over de overgang van 
school naar werk en het verschil tussen stage en werken.  

Tekst: Tom Willems onder redactie van Marieke de With

Voordat ik wat ga vertellen over 
mijn werk als accountant, zal ik 
mij eerst voorstellen. Ik ben Tom 
Willems, 23 jaar en woonachtig in 
Groningen. Nadat ik op mijn 21e 
mijn HBO-diploma Bedrijfseco-
nomie had behaald aan de Han-
zehogeschool, ben ik begonnen 
met een verkorte versie van de 
HBO opleiding Accountancy aan 
de Hanzehogeschool Groningen. 
Afgelopen februari (2011)  heb 
ik mijn laatste tentamen, de ge-
vreesde OAT gehaald en kon mijn 
werkende leven beginnen. Ik ben 
vrijwel direct na mijn studie aan 
de slag gegaan bij Aaabee Ac-
countants in Groningen, waar ik 
nu al bijna een jaar werkzaam 
ben als assistent accountant. 

In het vorige magazine heeft 
Arthur Mooibroek iets verteld 
over het werken in de controle-
praktijk bij een grote organisatie. 
Ik zal jullie wat gaan vertellen 
over het werken in de samen-
stelpraktijk bij een kleiner ac-
countantskantoor, gericht op het 
midden- en kleinbedrijf.

Werkzaamheden
Omdat ik bij Aaabee Accoun-
tants al een half jaar stage had 
gelopen, was ik niet erg gespan-
nen voor de eerste werkdag. Ik 

kende immers  de  collega’s al, 
hoefde de programma’s waar-
mee gewerkt wordt (o.a. het 
boekhoudprogramma) niet meer 
te leren kennen en mijn leiding-
gevende wist wat hij van me kon 

“Het leuke 
hiervan vind ik dat 
elke jaarrekening 

anders is ”

Beginnend accountant

verwachten. Er waren gelijk een 
aantal spoedklussen, dus verve-
len hoefde ik me niet tijdens mijn 
eerste werkdag.

De werkzaamheden die ik als as-
sistent accountant uitvoer, zijn 
erg gevarieerd. De meeste tijd 
besteed ik op dit moment aan 
het samenstellen van jaarreke-
ningen. Het leuke hiervan vind ik 
dat elke jaarrekening anders is. 
Dat komt doordat er veel varia-
ties zijn in de rechtsvormen van 
de klanten. Zo ben ik begonnen 
met het samenstellen van de 
jaarrekeningen van kleine een-
manszaken. Daarna ben ik via 
V.o.F.’s (Vennootschappen onder 
Firma’s) met een paar ton omzet 
naar de jaarrekening van grotere 
BV’s (Besloten Vennootschap-
pen) gegaan. De verschillende 
soorten bedrijven, waarvoor ik 
de jaarrekening samenstel zor-
gen ook voor de  nodige variatie 
in mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld 
recent de jaarrekening samenge-
steld van een hondenschool, een 
bouwbedrijf, een zorgboerde-
rij en een juwelier. Bij sommige 
klanten bespreek ik de jaarreke-
ning ook met de ondernemers. 

Bij het samenstellen van jaar-
rekeningen hoort ook het afwik-
kelen van de belastingaangiftes. 
Dat betekent dat ik me ook bezig 
hou met BTW en VPB aangiftes. 
Voor de Inkomstenbelasting aan-
gifte doe ik alleen wat voorberei-
dende taken, waarna mijn fiscale 
collega’s dit afwikkelen.

Ook in de samenstelpraktijk heb 
ik te maken gekregen met con-
troles. Dit zijn dan niet de wet-
telijke controles, zoals die in de 
controlepraktijk worden uitge-
voerd, maar vooral vrijwillige 
controles, die niet wettelijk ver-

plicht zijn, of subsidiecontroles. 
Dit is erg leerzaam en fijn voor 
de afwisseling.  

Waar ik over het algemeen het 
meeste plezier aan beleef is het 
advieswerk. Ondernemers scha-
kelen regelmatig mijn hulp in bij 
bijvoorbeeld het opstellen van 
een liquiditeitsplanning, het ma-
ken van een investeringsbegro-
ting, het presenteren van tussen-
tijdse cijfers of het meedenken 
bij een ondernemersplan. Naar 
aanleiding van deze werkzaam-
heden kom ik meestal met een 
advies voor de klant. Ook vra-
gen over hoe bepaalde transac-
ties boekhoudkundig verwerkt 
moeten worden en wat de fiscale 
gevolgen daarvan (kunnen) zijn, 
worden vaak gesteld. Wat ik hier 
leuk aan vind, is dat de onderne-
mers op mij vertrouwen en ook 
echt iets doen met mijn advies. 
En het is mooi meegenomen als 
je na een intensief klantcontact 
uiteindelijk hoort dat ze de sa-
menwerking erg prettig hebben 
gevonden. 
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Agenda en tips
Mijn agenda zit over het alge-
meen (nog) niet erg vol met af-
spraken. Ik heb een planning van 
een aantal jaarrekeningen die ik 
binnen een bepaalde tijd  afge-
rond moet hebben, maar ik heb 
zelf de vrijheid om mijn dagplan-
ning te maken. Meestal verandert 
mijn planning ook wel door de 
week heen, doordat er bijvoor-
beeld spoedopdrachten tussen 
komen of klanten die mij vragen 
mailen die ik eerst op moet pak-
ken. Eén keer in de paar weken 
vergaderen we met alle assistent 
accountants om actuele onder-
werpen te bespreken.  

Als ik tot slot nog een paar tips 
mag geven voor de studenten: 
Denk goed na waar je de derde-
jaars stage wilt gaat lopen. Be-
gin op tijd met het zoeken van 
een stageplaats. Als je nog niet 
weet of je richting controle of sa-
menstel wil gaan, probeer dan 
een gemengde stage te regelen. 
Voor de studenten die binnen-
kort gaan solliciteren; bedenk 
dat naast een goed contract, een 
uitdagende functie en een goed 
toekomstperspectief, ook de 
werksfeer en een prettig werkkli-
maat van groot belang zijn, als 
je gaat werken. Werken wordt zo 
veel makkelijker als je met ple-
zier naar kantoor gaat. Daar kan 
geen geld tegenop!

Over variatie in mijn werkzaam-
heden heb ik dus niets te klagen. 
En het voordeel van het werken 
bij een kleiner kantoor is dat ik 
erg snel wordt ingeschakeld bij 
verschillende opdrachten. De 
relatiebeheerders geven de as-
sistenten al snel veel verant-
woordelijkheden. Hierdoor had 
ik vanaf de eerste week al veel 
contact met klanten. In het begin 
was dat even wennen, maar ik 
had snel genoeg door hoe ik me 
moest opstellen in zulke gesprek-
ken.  En contact met de klanten 
is toch wel één van de meest uit-
dagende onderdelen van het ac-
countantsberoep. 

Overgang voltijd stu-
die naar werken
De overgang van het studieleven 
naar het werken is in het begin 
wel even wennen. Ik besef nu 
pas hoe goed ik het als student 
eigenlijk had met die minder ge-
vulde schoolroosters en de lange 
vakanties. Als student kon ik mijn 
tijd veel meer zelf inplannen, 

terwijl ik als werkende ‘gewoon’ 
van maandag tot en met vrijdag 
van half 9 tot 5 op kantoor ben. 
Dat is even omschakelen, maar 
het went snel. Net als het vroege 
opstaan; als je eenmaal in het 
ritme zit, is het elke dag opstaan 
om half 7 geen probleem meer. 
Alleen mijn vrije tijd deel ik nu 
anders in, want de uurtjes na het 
werk zijn kostbaar. Tegenover de 
mindere vrije tijd staat natuurlijk 
wel het salaris wat elke maand 
bijgeschreven wordt. 

Een ander verschil met studie en 
werken is dat op school een pro-
ject niet foutloos hoeft te zijn om 
er een voldoende voor te krijgen, 
terwijl in de praktijk wel van mij 
wordt verwacht dat ik foutloos 

werk aflever. Ik ga geen jaar-
rekening afronden als daar nog 
veel onduidelijkheden in zitten. 
Alle opdrachten waaraan begon-
nen wordt, moet ik tot een goed 
einde brengen, terwijl je op de 
studie wel eens wat minder kri-
tisch kan zijn. Als ik met lastige 
vragen zit, kan ik gelukkig altijd 
terecht bij collega’s of de relatie-
beheerders daardoor kom ik er 
altijd wel uit. Omdat ik ook bij 
Aaabee Accountants heb stage 
gelopen, kan ik nog wel een paar 
verschillen aangeven tussen het 
stagelopen en het werken.  
Bij het stagelopen ben ik begon-
nen met een ‘relatief’ laag niveau 
en kreeg ik de gelegenheid om 
alles te leren. Toen ik begon met 
werken als assistent accountant 
werd er van mij verwacht dat ik 
al over de nodige basiskennis en 
vaardigheden beschikte. 
Daarnaast zat ik als stagiair nog 
meer in het leerproces, omdat 
de meeste processen nieuw voor 
mij waren. Dat betekende dat ik 
me niet druk hoefde te maken 
om mijn declareerbare uren. Als 
assistent accountant heb ik na-
tuurlijk een hoger uurtarief ten 
opzichte van een stagiair, waar-
door ik effectiever en efficiënter 
moet werken. Ik moet goed aan 
de budgetten per klant denken 
en ervoor proberen te zorgen dat 
ik zoveel mogelijk uren maak, die 
doorbelast kunnen worden aan 
de klant.

“Als je eenmaal in het 
ritme zit, is het elke 

dag opstaan om half 7 
geen probleem meer ”
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A De visie van de AA op de ontwikkelingen

Hoe kijkt een Accountant Administratieconsulent aan tegen de ontwikkelingen wat betreft het samen-
voegen van de titels en de scheiding tussen audit en advies? Voor deze vragen hebben we Fjodor de 
Weerd, werkzaam als relatiebeheerder bij het kantoor Meeuwsen ten Hoopen in Assen geïnterviewd. In 
onderstaand artikel kunt u kennismaken met de standpunten van Fjodor de Weerd. Daarnaast hebben 
we zijn mening gevraagd over andere actuele onderwerpen in de accountancy, zoals bijvoorbeeld de 
scheiding tussen audit en advies.  Ook hebben we zijn mening gevraagd over zinnen en koppen uit het 
accountancynieuws.

Waarom AA?
Allereerst wilden we graag weten 
waarom de heer de Weerd werk-
zaam is in de samenstelpraktijk 
en niet in de controlepraktijk.  
Zoals ook al blijkt uit het stukje 
over de heer de Weerd, heeft hij 
ervaring in de controlepraktijk 
en de samenstelpraktijk. Hij had 
in eerste instantie gekozen voor 
RA, maar kwam er toen achter 
dat hij meer geschikt is voor de 
samenstelpraktijk. Hij heeft ver-
volgens voor de samenstelprak-
tijk gekozen en is de opleiding 
voor AA gaan volgen. Als AA is 
alles wat informeler en speelt 
adviseren een grotere rol. Als 
AA sta je naast de klant, je hebt 
het idee dat je samen met de 
ondernemer een oplossing voor 
zijn problemen gaat zoeken. De 
ondernemer geeft hier ook veel 
waardering voor terug. Bij de 
grote controleopdrachten is dit 
er naar zijn mening ’’in mindere 
mate’’. Deze ondernemers heb-
ben eigen controllers in dienst, 
die adviezen geven. De contro-
lepraktijk is intellectueel gezien 
wel uitdagender en de materie 
die je behandelt is ingewikkelder. 
Maar communicatief gezien is de 
samenstel leuker, daar is meer 
contact tussen de accountant en 
de klant. Bij de samenstel wordt 

het contact met de klant als 
waardevoller gezien, een goede 
relatie is de basis. De klant komt 
zo met zijn problemen steeds 
naar de accountant. De heer de 
Weerd gaf aan dat de accountant 
steeds meer een adviseur wordt 
in plaats van een jaarrekening 
samensteller. 

Scheiding titels?
Hoe zit het eigenlijk met de 
scheiding tussen RA en AA? In 
de praktijk is veel hetzelfde, het 
enige verschil is eigenlijk dat 
een AA geen OOB’s (organisa-
ties van openbaar belang) mag 
controleren. Daarnaast wordt de 
RA specifieker opgeleid voor de 

Fjodor de Weerd
Ik ben Fjodor de Weerd en werk-
zaam bij Meeuwsen ten Hoopen 
en ben bezig met mijn praktijk-
stage voor Accountant Adminis-
tratieconsulent (AA). Ik ben ge-
start met de studie IBS en heb 
vervolgens toegepaste geogra-
fie gestudeerd, maar hier zag 
ik geen toekomst in voor een 
baan. Toen ben ik bedrijfseco-
nomie gaan studeren en heb 
mijn diploma behaald. Ik ben 
toen in Utrecht aan het werk ge-
gaan bij een administratiekan-
toor. Aangezien de accountancy 
mij uitdagender leek, ben ik bij 
Meeuwsen ten Hoopen in Baarn 
terechtgekomen op de accoun-
tancyafdeling waar ik controle 
en samenstel deed. Na mijn ver-
huizing naar Hoogeveen  ben ik 
bij een accountantskantoor aan 
de slag gegaan en heb hier na 
een aantal jaar voor de samen-
stelpraktijk gekozen. Dit beviel 

me goed, als samensteller sta 
je dichterbij de ondernemer en 
is het allemaal wat informeler. 
Dit paste beter bij mij. Dit kan-
toor is toen overgenomen door 
de Jong en Laan en ik heb daar 
heb toen gewerkt in de samen-
stelpraktijk. Nu ben ik sinds een 
halfjaar werkzaam bij Meeuwsen 
ten Hoopen in Assen. 

Tekst: Marieke de With en Anka Visser
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‘‘De controlepraktijk is 
intellectueel gezien wel 
uitdagender en de ma-
terie die je behandelt 

is ingewikkelder’’

controle, maar bij de opleiding 
voor AA wordt er ook nog steeds 
focus gelegd op het controle-
ren. Vakken als Leer van de ac-
countantscontrole worden daar 
ook gegeven. Volgens de heer 
de Weerd zou de opleiding tot 
AA meer gericht moeten zijn op 
adviesvaardigheden en op fisca-
liteiten. Fiscaliteiten spelen een 
grote rol in de samenstelpraktijk, 
en het is goed dat een AA hiertoe 
ook opgeleid wordt. Op dit mo-
ment is de opleiding tot AA nog 
steeds RA gericht. De samen-
stelpraktijk en controlepraktijk 
zijn twee heel verschillende be-
roepen, dus de opleiding zou ook 
verschillend moeten zijn. 

Hoe zinvol is de scheiding tus-
sen de RA en de AA titel dan 
eigenlijk, als de opleiding toch 
bijna hetzelfde is? Het is als je 
de voorgaande alinea leest wel 
begrijpelijk dat de overheid één 
titel voor accountants wil maken. 

Maar verschil is er echter nog 
steeds. De RA heeft meer sta-
tus dan een AA. De RA is WO+ 
geschoold en de AA is HBO+ ge-
schoold. Daarnaast is het ver-
schil tussen werkzaamheden in 
de controle en samenstel groot. 
Daarnaast zouden er bij het ko-
men van één titel toch verschil-
lende specialisaties moeten blij-
ven bestaan in opleiding. De heer 
de Weerd is van mening dat er 
wel onderscheid mag blijven in 
titels. Het is logisch dat HBO en 
WO geschoolden niet dezelfde ti-
tel dragen. 

Gaat controle en samen-
stel samen? 
Als er één titel komt, zou dit kun-
nen betekenen dat elke accoun-
tant mag controleren en samen-
stellen. Bij Meeuwsen ten Hoopen 

doen ze samenstel en controle, 
maar dit wordt wel door verschil-
lende teams gedaan. Echter een 
jaarrekening samenstellen en 
controleren door dezelfde per-
soon kan ook niet vanwege de 
zelftoetsing. Dit is ook verboden 
op grond van de regelgeving in 
de accountancy. Deze zal hetzelf-
de blijven. Als kantoor kan je wel 
beide doen bij een klant, als er 
maar verschillende mensen con-
troleren en samenstellen. 

“De Jager wil lijst ver-
boden diensten accoun-
tants, Plasterk scheiding 
audit en advies”
Dit kopte de voorpagina van de 
accountancynieuws van 27 okto-

ber. Minister de Jager wil dat er 
verboden diensten komen voor 
accountants. Dit heeft betrek-
king op de diensten die de fisca-
le positie van een onderneming 
bepalen. En daarnaast ook het 
onderhandelen namens een on-
derneming door een accountant. 

Deze diensten worden bij middel-
grote accountantskantoren veel-
vuldig gedaan, ook bij Meeuw-
sen ten Hoopen. Het zou moeilijk 
worden voor kleine en middel-
grote accountantskantoren als 
dit niet meer mag gebeuren. Zij 
doen vaak beide werkzaamheden 
voor een klant en daarnaast zit-
ten  de klanten hier ook niet op 
te wachten. Dit betekent dat de 
accountantskosten voor een be-
drijf omhoog gaan. 
De scheiding tussen audit en ad-
vies is binnen de MKB-praktijk 
niet haalbaar. Dit betekent dat 
veel MKB-bedrijven naar twee 
kantoren moeten. Één kantoor 
voor de controle en een ander 
kantoor voor het samenstel-
len. Aangezien de splitsing al-
leen geldt voor controleplichtige 
ondernemingen, ziet de heer de 
Weerd meer in het verruimen 
van de  groottecriteria. Hierdoor 
is een onderneming minder snel 

“De scheiding tussen 
audit en advies is bin-
nen de MKB-praktijk 

niet haalbaar.”

‘‘Als AA is alles wat 
informeler en speelt  

adviseren een 
grotere rol’’
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controleplichtig. En worden met 
name de controleplichtige MKB-
ondernemingen niet met een 
forse stijging van de accoun-
tantskosten geconfronteerd. De 
heer de Weerd neemt als voor-
beeld een garagebedrijf. Gezien 
de aard van de goederen behaalt 
deze relatief snel de grenzen van 
een balanstotaal van 4,4 miljoen 
en een omzet van meer dan 8,8 
miljoen en is dus controleplich-
tig. Nu is de vraag wie gebaat is 
bij een controleverklaring van dit 
garagebedrijf als er geen externe 
financiers of andere belangheb-
benden zijn. Nu blijven alleen de  
eigen werknemers over, het is de 
vraag of deze waarde hechten 
aan een controleverklaring. 

“ RA’s en AA’s zijn twee 
sociologische groepen 
die niet bij elkaar horen”
Ook dit kopte een artikel. Als dit 
waar is zullen AA’s en RA’s niet zo 
makkelijk samen kunnen werken 
en kunnen we het maar beter 
bij twee titels houden. We vroe-

gen de mening van De heer de 
Weerd hierover. Volgens hem is 
deze stelling niet waar. RA’s zijn 
theoretischer opgeleid en AA’s 
praktischer, dat merk je ook bij 
de benadering van de bedrijven. 
Vanuit deze optiek zou je kunnen 
zeggen dat het twee sociologi-
sche groepen zijn, maar dit be-
tekent niet dat zij niet bij elkaar 
horen. 

Volgens de heer de Weerd moet 
een accountant mee blijven den-
ken met een klant. Het is goed 
om een sparringpartner van de 
klant te zijn, als accountant. Een 
klant moet met zijn problemen 
naar jou toe komen als accoun-
tant. En als accountant heb je 
de taak de klant te helpen en te 
adviseren. Dit maakt het beroep 

in de samenstelpraktijk ook erg 
leuk. Een accountant moet ei-
genlijk commercieel en commu-
nicatief zijn, hier mag wel wat 
meer aandacht aan geschonken 
worden in de opleiding. 

Conclusie
De heer de Weerd heeft laten 
blijken dat hij niet echt met deze 
ontwikkelingen bezig is, omdat 
deze voornamelijk betrekking 
hebben op de controleplichtige 
ondernemingen Hij ziet de AA 
en RA wel echt als twee verschil-
lende beroepen. De opleiding zou 
meer specifieker gericht moeten 
zijn voor beide titels. Dan zou er 
meer onderscheid komen in me-
dewerkers en kunnen we twee 
titels houden. Daarnaast is De 
heer de Weerd bezig met zijn 
praktijkstage AA en zou hij het 
niet erg vinden om dezelfde titel 
als een RA te krijgen. Hij kan zich 
wel voorstellen dat een RA hier 
niet zo blij mee is, aangezien een 
RA hoger geschoold is. 

‘‘Een accountant moet
commercieel en com-

municatief zijn’’
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AFAS realiseert geïntegreer-
de boekhoudkoppeling met 
Rabobank

Gebruikers van AFAS Online kun-
nen sinds kort mutaties van een 
Rabobank-rekening automatisch 
verwerken in hun online boek-
houding. Dankzij de geïntegreer-
de boekhoudkoppeling zijn be-
taal- en incasso-opdrachten en 
saldo- en transactie-informatie 
gemakkelijk uit te wisselen en 
worden mutaties dagelijks ver-
werkt in AFAS Online.

Bron: Accountancy nieuws 
12-01-2012 

Nieuwsflits
Hoofdkantoor Fiat- Crysler in 
NL

DETROIT - Het hoofdkantoor van 
het gefuseerde Italiaanse auto-
concern Fiat en het Amerikaanse 
Chrysler zou in Nederland kun-
nen komen.
Een beslissing daarover is ech-
ter nog niet definitief genomen, 
zo zei topman Sergio Marchionne 
maandag tijdens de jaarlijkse 
Detroit Auto Show.
Eerder meldde de Italiaanse krant 
La Repubblica al dat Fiat-Chrys-
ler ons land overweegt als plek 
voor zijn hoofdkantoor. Naast 
een gunstig belastingklimaat zou 
er daarmee een ruzie tussen de 
Italianen en Amerikanen over de 
locatie worden voorkomen.

Bron: nu.nl 12-01-2012

Werkstraf en voorwaardelijke 
celstraf registeraccountant 
voor onjuiste loonbelasting 
aangifte

De rechtbank in Amsterdam heeft 
een registeraccountant veroor-
deeld tot 200 uur werkstraf en 
3 maanden voorwaardelijke ge-
vangenisstraf. De rechtbank acht 
bewezen dat verdachte heeft lei-
ding gegeven aan het opzettelijk 
doen van onjuiste loonbelasting-
aangifte en het niet meewerken 
met de Belastingdienst door zijn 
accountantskantoor met als doel 
dat er te weinig belasting zou 
worden geheven. 

Bron: Accountancy nieuws 
12-01-2012

Meerderheid vindt aftrek-
baarheid giften aan religieuze 
organisaties onterecht 

DEen meerderheid (55%) van de 
Nederlanders vindt het onterecht 
dat giften aan religieuze organi-
saties zoals een kerk of moskee 
kunnen worden afgetrokken van 
de belasting. Dit blijkt uit een on-
derzoek dat TNS NIPO uitvoerde 
voor Trouw en NCRV.

Bron: Accountancy nieuws 
17-01-2012

Accountant moet vingers niet 
branden aan ontbrekende 
controleverklaring 

Een ontbrekende controlever-
klaring in de publicatiestukken 
van een (middel)grote rechts-
persoon wordt niet altijd aan-
gemerkt als belangrijk verzuim. 
Maar linksom of rechtsom heeft 
dit wel impact op de rol van de 
accountant. De accountant zal 
vanuit zijn rol in ieder geval niet 
akkoord moeten gaan met enige 
betrokkenheid bij de inrichtings- 
of publicatiejaarrekening als de 
rechtspersoon willens en wetens 
geen controleopdracht aan hem 
verstrekt.

Bron: Accountancynieuws
16-01-2012

ECB houdt rente op 1 procent

FRANKFURT - De Europese Cen-
trale Bank (ECB) handhaaft het 
belangrijkste rentetarief in de 
eurozone deze maand op 1 pro-
cent.

Dat meldde de ECB donderdag 
na afloop van de maandelijkse 
rentevergadering.
ECB-president Mario Draghi be-
gon zijn ambtstermijn vorig jaar 
met twee achtereenvolgende 
renteverlagingen, waardoor de 
rente daalde van 1,5 tot 1 pro-
cent.

Bron: nu.nl 12-01-2012

Ondanks grote onzeker-
heid voorzien veel bedrijven 
winstgroei

Voor 2012 rekent meer dan de 
helft van de bedrijven op groei, 
zowel in omzet als in winst. 
Met name het buitenland vormt 
hierbij een grote stimulans. Dit 
blijkt uit het Berenschot Strategy 
Trends Onderzoek 2012 dat voor 
het zesde jaar op rij is gehouden.

Bron: Accountant.nl
18-01-2012

IMF	 wil	 financiële	 capaciteit	
vergroten

Het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) is op zoek naar ma-
nieren om de financiële capaci-
teit van het fonds te vergroten 
zodat het voldoende “zijn man-
daat kan vervullen en een vol-
ledige en constructieve rol kan 
spelen in het veiligstellen van 
mondiale stabiliteit”. Dat zei IMF-
chef Christine Lagarde dinsdag in 
een verklaring.

Bron: Financieel Dagblad
18-01-2012
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Maar eerst: Wat heeft 
Google eigenlijk zelf 
gedaan?
Volgens Jarvis kunnen we het 
volgende leren van Google. Cre-
eer een online platform voor 
groepen die een plek zoeken 
om iets te kunnen doen (zoeken 
bijvoorbeeld, of eigenlijk: vin-
den!). Sla zoveel mogelijk infor-
matie, gevraagd en ongevraagd 
op van iedereen die je platform 
bezoekt. Gebruik deze informa-
tie vervolgens om je platform en 
dienstverlening daarop persoon-
lijker en beter te maken voor je 
bezoekers. Openheid is de ab-
solute troef: alle informatie is 
voor iedereen beschikbaar, dat 
is de kracht. En die informatie 
naar de gebruiker toebrengen op 
precies die manier die ze wenst. 

Tekst: André Miedema

In het boek Wat zou Google doen? (WZGD) van Jeff Jarvis uit 2009 ontleedt de schrijver het succes van 
Google, het snelst groeiende en grootste merk ooit sinds er een economie bestaat. Google heeft een 
nieuwe werkelijkheid gecreëerd die menig bedrijfskundige wet, regel en structuur op haar grondvesten 
heeft doen laten schudden. De wereld is veranderd, ook die van jou en mij, door Google. Jarvis neemt 
ons mee in het business model van Google omdat dat volgens hem tot voorbeeld kan dienen voor suc-
ces van vele bedrijven. In het eerste deel van het boek ontleedt Jarvis de werkwijze van Google. In het 
tweede deel past hij de filosofie van Google toe op een aantal willekeurige branches. Oftewel: WZGD 
als het een mediabedrijf, ziekenhuis, makelaar, detailhandel, etc was? Kleurrijke toekomstbeelden geeft 
Jarvis.

Ik stel mezelf de volgende vraag in deze column: WZGD met accountancy? En met accountancy bedoel 
ik hier de samenstelpraktijk en de administratie.

Laat klanten gratis gebruik ma-
ken van wat je aanbiedt en laat 
anderen, liefst zijdelings, de kos-
ten betalen (advertenties). Geef 
je klanten oprecht invloed op 
de ontwikkeling van je platform 
en je producten en zorg dat ze 
fan van je worden. Hoe groter 
de groep, des te krachtiger het 
platform en de informatie die er 
gebruikt wordt geanalyseerd kan 
worden. Als je groot bent gewor-
den, draait het steeds minder om 
jou. Je platform faciliteert alleen 
dat anderen effectief bij elkaar 
kunnen komen. De meeste in-
houd wordt door de bezoekers 
zelf gemaakt!

Een vergelijkbaar voorbeeld dat 
iedereen kent betreft de Albert 
Heijn. Op basis van aankopen die 
de AH registreert via de bonus-
kaart krijgt zij inzicht in koopge-
drag van jou en talloze andere 
klanten.  En het voordeel? Op 
maat gemaakte kortingen, geba-
seerd op wat jij normaliter koopt. 
Als je wekelijks aanbiedingen 

krijgt voor korting op bier, weet 
je dus als student hoe het er in je 
leven voorstaat. 

En nou de accoun-
tancy. Het bestaat al!
Het Canadeze Wave Accounting  
heeft Googles les geleerd en een 
bedrijf opgebouwd op basis van 
deze principes. Wave Accounting 
biedt bedrijven tot 9 personen 
een geheel gratis boekhoudpak-
ket. Veel bedrijven beweren het, 
of kunnen het slechts deels waar-
maken. Freemium heet dat. Je 
betaalt niets voor de basisfunc-
tionaliteit en zodra je meer wilt, 
moet je betalen. Wave is geheel 
en altijd gratis. Hoe doen ze dat?

“Als je wekelijks 
aanbiedingen krijgt 
voor korting op bier, 

weet je dus als
 student hoe het er in 

je leven voorstaat”
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Business model toe-
komstig samenstel-
kantoor
Gratis bestaat niet en toch ver-
dient Wave Accounting niet aan 
de klanten. Volgens de website 
verdient ze aan advertentie-in-
komsten. Advertenties die zijn 

afgestemd op iedere individu-
ele klant. Hoe? Makkelijk. Door 
gebruik te maken van de schat 
aan informatie die de boekhou-
ding van de klant biedt. Over wat 
deze hoe vaak en bij wie en waar 
inkoopt aan producten en dien-
sten en hoeveel geld dat kost.  
Dat geeft een onschatbare inkijk 
in het aankoopgedrag van alle 
boekhoudgebruikers op de web-
site. Advertenties koppelt Wave 
alleen aan die klanten die er baat 
bij zouden kunnen hebben, ge-
geven hun aankoopgedrag.  Deze 
zijn dus minder vervelend voor 
de klant, anders gesteld, deze 
kunnen waardevol zijn voor de 

klant. Het bedrijf noemt dit busi-
ness deals. Je krijgt niet alleen 
een gratis boekhoudpakket en 
samensteldienst maar ook nog 
eens gerichte korting!

Wave brengt adverteerder en 
boekhoudklant gericht en handig 
bij elkaar op basis van informa-
tie die in de boekhoudpakketten 
rondgaat. De boekhouding zelf is 
voor Wave bijna bijzaak. Wave 
verkoopt zichzelf richting klanten 

dan ook als slimme inkooporga-
nisatie!

Ideeën	 voor	 de	 toe-
komst
Wave Accounting denkt vast na 
over meer  WZGD- ideeën om 
de dienstverlening van het plat-
form-boekhouden verder uit te 
breiden en de waarde ervan ver-
der te vergroten, zoals:
-informatie genereren zodat 
klanten zichzelf kunnen vergelij-
ken met branchegenoten of be-
drijven uit de zelfde regio (com-
pare yourself against…)
- een ingebouwd meetsysteem 
dat laat zien welke advertenties 
het meest zijn aangeklikt (top 5 
best business deals)
-het systeem klanten laten mat-
chen, op basis van de boekhoud-
gegevens, die misschien zaken 
met elkaar willen doen (other 
customers you might be intere-
sted in)
-applicaties en informatie die de 
klanten zelf terug willen zien in 
het gratis pakket (give us feed-
back en blogs)

Let the games begin. Wie is de 
eerste gratis WZGD-accountant/
boekhouder in Nederland?

“Dat geeft een on-
schatbare inkijk in het 
aankoopgedrag van 

alle boekhoudgebrui-
kers op de website”
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SV Check en de Domstad

Tekst: Niels Hannessen (voorzitter BB&S-commissie) onder redactie van Marieke de With

De BB&S-commissie
Laten we de reis beginnen, iets 
voor het begin. Want het is toch 
ook mooi om te weten wat wij 
als BB&S-commissie nu allemaal 
doen. De naam zelf zegt het al. 
Wij organiseren de bedrijfsbe-
zoeken, de inhouses bij de grote 
kantoren en de studiereis van 
Check. Daarnaast organiseren 
we ook in maart het MKB-diner 
waarbij veel verschillende kleine 
kantoren aanwezig zijn. Wat wij 
vooral doen is het contact rege-
len met de kantoren. Wij zorgen 
ervoor dat zij weten dat er een 
activiteit aankomt en wat daarbij 
van hun wordt verwacht. Ook be-
antwoorden we daarbij natuurlijk 
eventuele vragen van hun kant. 
Binnen Check moeten wij dit dan 
weer communiceren naar het be-

stuur en de Promotiecommissie, 
zodat zij weten wat ze moeten 
promoten. Het is echt leuk om 
deel te nemen in deze commissie 
als je in contact wil komen met 
verschillende kantoren. Want uit-
eindelijk weten ze natuurlijk pre-
cies wie je bent (Dat is positief 
trouwens, beroemd of berucht, 
als ze maar over je praten). Het 
is zeker een leuke en leerzame 
ervaring!

De voorbereiding
Maar om bij het onderwerp te 
blijven, de studiereis. Op vrijdag 
16 september 2011 kwamen wij 
als de nieuwe BB&S-commissie 
voor het eerst samen. Toen be-
stonden wij nog uit drie leden. 
Erik Jan Blauw, Henry Pan en 
mijzelf. De studiereis was toen 

natuurlijk nog ver weg, maar we 
begonnen toch al te bedenken 
wat we wilden. Het eerste wat 
we besloten was dat we er nog 
iemand in de commissie wilden.  
Dus na wat gelobby van Henry 
heeft ook Erik-Jan Nieboer beslo-
ten om deel te nemen in de com-
missie. 
Tijdens het organiseren van een 
studiereis is één ding heel erg 
belangrijk: waar moet je gaan 
slapen? Er konden 25 studen-
ten mee met de studiereis dus 
van te voren reserveren is wel 
belangrijk. Maar terwijl wij nog 
op zoek waren naar een thuis-
basis gingen we ook al verder 
kijken. Van het bestuur hadden 
we toen al begrepen welke kan-
toren mee zouden doen aan de 
studiereis: BDO, Ernst & Young, 
KPMG en Deloitte. Vier kantoren 
en vier commissieleden, dat was 
snel verdeeld. Maar de studiereis 
duurt vier dagen en we hadden 
vier kantoren die elk één dag-
deel hadden om te vullen, een 
ochtend of een middag. Nu hoef 
je volgens mij nog geen genie 
te zijn om dan te zien dat er tijd 
overblijft. Wij hadden nog twee 
dagen te vullen. Dus tijdens onze 
vergaderingen kwamen soms de 
gekste ideeën voorbij. Aan onze 
creativiteit heeft het niet gelegen 
en uiteindelijk hadden we wel in 
het vizier hoe we het wilden heb-
ben.
Inmiddels zijn we alweer een re-
delijk stukje verder in de tijd en 
werd het tijd om eens een kijkje 
te gaan nemen in Utrecht. Samen 
met Erik Jan Blauw ben ik toen 
naar Utrecht gegaan om ons hotel 

Terwijl ik dit schrijf is het de laatste dag van het jaar 2011. Wanneer u dit leest is het alweer 2012, 
maar denk voor mij dan nog even terug naar de laatste dag van het afgelopen jaar. Nu is het, traditie 
getrouw, op 31 december de gewoonte om terug te kijken op het alweer verstreken jaar. Voor mij is de 
afgelopen maand meer dan genoeg gebeurd om naar terug te kijken en over na te denken. Één van de 
hoogtepunten van de afgelopen maand is voor mij wel de studiereis van Check naar Utrecht, welke ik 
samen met mijn commissie heb mogen organiseren.
In dit artikel wil ik jullie kort meenemen hoe ik als voorzitter van de Bedrijfsbezoek- en Studiereiscom-
missie (BB&S-commissie) dit allemaal heb ervaren. Het voorbereiden, het plannen van en uiteindelijk 
de studiereis zelf naar Utrecht.
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te bekijken. Het is toch ook han-
dig om te weten waar de thuis-
basis is. Na deze waarneming 
ter plaatse begonnen we aan de 
terugreis. Weer terug in het Gro-
ningen werd ik eraan herinnerd 
dat er ook een programmaboekje 
gemaakt moest worden voor de 
studiereis. Toen begon bij mij 
toch even het stressniveau iets 
te stijgen, want het was nu twee 
weken voordat de studiereis zou 
beginnen en dat is best kort dag 
om even een boekje te maken. 
De designer die echt heel veel 
voor Check doet, Jos Thalen, 
maakt normaal gesproken deze 
boekjes. Maar zo kort van tevo-
ren had hij ook geen tijd meer 
om het hele boekje te maken. Hij 
had nog wel tijd om de voor- en 
achterkant van het boekje te ma-
ken. Hiervoor nogmaals bedankt 
Jos! Voor mij betekende dit dat ik 
het boekje in elkaar moest zet-
ten. Is het toch nog handig ge-
weest dat ik een jaar lang in de 
Magazinecommissie heb geze-
ten. Je weet nooit wanneer je die 
talenten weer nodig hebt.

Het boekje was dus nog op tijd 
af en alle dingen waren geregeld. 
De aanmeldingen vielen helaas 
tegen. Waar wij hadden gere-
kend op 25 personen, waren er 
na veel gelobby veertien studen-
ten. Maar goed, we moeten roei-
en met de riemen die we hebben. 
We waren als commissie en be-
stuur dan ook vastbesloten om 
het plezier niet door de magere 
aanmeldingen te laten bederven. 
Alles was dus gereed en voor dat 

we het wisten was het dan einde-
lijk 12 december en konden we 
de reis naar Utrecht beginnen.

Maandag 12 december
De eerste dag van de studiereis. 
We hadden afgesproken om half 
elf te verzamelen op het Centraal 
Station in Groningen. Als goede 
voorzitter ben je dan natuurlijk 

op tijd en ook de eerste. Om tien 
voor tien zat ik dus al te verkleu-
men, maar je moet er iets voor 
over hebben. Toen we allemaal 
aanwezig waren gingen we dan 
eindelijk richting Utrecht. De reis 
was mij ondertussen wel bekend 
en na ongeveer twee uur in de 
trein te hebben gezeten kwa-
men wij nog mooi op tijd aan in 
Utrecht.
De eerste dag was voor ons lek-
ker rustig. Wij hadden geen be-
drijfsbezoeken op het program-
ma staan. Wij konden dus rustig 
inchecken bij het hotel en daarna 
ons voorbereiden op een lange 
wandeling. Want een stukje cul-
tuur hoort natuurlijk bij een der-
gelijke studiereis. Onze eerste 
activiteit was een georganiseerde 
rondleiding door de Domstad. Wij 
begonnen dichtbij de Domtoren 
waarna we een groot deel van 
de binnenstad doorgelopen zijn. 
Er werd ons op dingen gewezen, 
waar ik zelf nog nooit eerder naar 

gekeken had.  Wij hebben verha-
len gehoord die zeker niet elke 
Utrechtenaar weet. Ik vroeg mij 
dan ook wel af hoe goed ik nou 
eigenlijk Groningen ken, want 
daar zullen ook nog wel genoeg 
verhalen over te vertellen zijn.
Na dit 'intensieve' begin van de 
studiereis werd de rest van de 
dag gevuld met een drankje, di-
ner, drankje en aan het eind van 
de avond nog een drankje. Maar 
wij moesten nog drie dagen dus 
iedereen hield het nog wel rustig.

Dinsdag 13 december
De eerste echte actieve dag van 
de studiereis. De dag begon al 
vroeg want wij moesten om ne-
gen uur bij BDO zijn. Dit bete-
kende dat wij wat na achten van-
uit ons hotel moesten vertrekken. 
Toen we uit de bus stapten was 
het kantoor van BDO niet moei-
lijk te vinden. Hier aangekomen 
werden wij al opgewacht door de 
recruiters. Nadat ook onze de-
legatie uit Groningen was aan-
gekomen kon de eerste inhouse 
werkelijk beginnen.
Wij kregen een case waarbij wij 
eerst keken naar de rol van de 
AA-accountant. Wat komt er al-
lemaal bij kijken als je als onder-
nemer in een andere branche wilt 
gaan werken en daarvoor een 
nieuwe B.V. wilt oprichten? Hier-
na keken we naar de rol van de 
RA-accountant, want waar kijk je 
in die situatie allemaal naar als 
je een controle wilt doen? De in-
house van BDO sloten we af met 
een workshop over zakelijk flir-
ten. Waar moet je op letten met 

‘‘Ik vroeg mij dan ook 
wel af hoe goed ik nou 

eigenlijk Groningen 
ken’’
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je kleding als je bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek hebt? Als af-
sluiter hadden we nog een goed 
geregelde lunch waarna we ons 
op moesten maken voor de twee-
de inhouse van deze dag, Ernst 
& Young.
Ook hier werden we netjes ont-
vangen en werd ons iets verteld 

over Ernst & Young. Een rede-
lijk bekend verhaal, maar in de 
herhaling zit toch de kracht van 
de boodschap? We kregen ook 
een presentatie over de werk-
zaamheden van de (beginnen-
de) AA-accounant. Welke na 
een pauze werd gevolgd door 
een controle-quiz, wat is de ac-
countantscontrolerisico formule 
ook alweer? Maar er zaten soms 
ook wat andere vragen tussen. 
Want waar het hoofdkantoor van 
Ernst&Young staat heeft niet al-
les met de controle te maken, of 
wel? Na een strijd om de hoogste 
plaats won een groep met onze 
Voorzitter en Interncoördinator, 
de eer zich het beste van deze 
dag te noemen.
Na deze intensieve wedstrijd was 
het tijd om bij te komen in de bar 
van het kantoor waarna we met 
de taxi de stad in gingen om in 
een gezellig knus restaurantje 
tapas te eten.

Woensdag 14 december
Ook de woensdag beloofde een 
drukke dag te worden. De laat-
ste twee inhouses stonden van-
daag op het programma, KPMG 
en Deloitte. De eerste inhouse 
was weer om negen uur in de 
ochtend, dus we waren er weer 
op tijd bij.
KPMG had een bijzondere, maar 
zeker leuke, draai gegeven aan 
hun inhouse. We gingen name-
lijk in verschillende teams, Ne-
derland, Engeland en Spanje, 
strijden om de Pole Position. We 
kregen verschillende opdrach-
ten, bijvoorbeeld om ons eigen 
raceteam op te zetten en hierbij 
ook nog een logo te ontwerpen. 
Als afsluiter hierbij was er weer 
een quiz met vragen die werke-
lijk over van alles kon gaan, bij-
voorbeeld waar het meubilair in 
het hoofd kantoor van KPMG van 

gemaakt gaat worden of wie had 
ook alweer Groenland ontdekt? 
Nadat het beste team had ge-
wonnen was ook hier een lunch 
voor ons en konden we daarna 
de reis beginnen naar alweer de 
laatste inhouse van deze studie-
reis, Deloitte.
De inhouse van Deloitte was op 
een andere locatie dan hun kan-
toor, wat dus gelijk alweer een 
andere sfeer gaf. Hier kregen we 
een case over een hotel. Hierbij 
moest een groep zich richten op 
het zoeken van de interne risico's 
bij het hotel en de andere groep 
hield zich bezig met de fraude-
risico's binnen het bedrijf. Als 
grote afsluiter hierbij moest de 
ene groep binnen één minuut de 
belangrijkste risico's presenteren 
en de andere groep een fraude-
gesprek voeren.
Ook bij Deloitte werd goed voor 
ons gezorgd. Hier werd ook een 
heel diner voor ons geregeld. 
Er was alleen één maar bij: we 
moesten het zelf gaan koken. 
Voor sommige onder ons was dat 
natuurlijk geen moeilijke opgave. 
Voor andere, die het voorname-
lijk bij de Hollandse pot houden, 
was het koken van tapas toch 
nog wel een redelijke uitdaging. 
Gelukkig werden we hierbij be-
geleid en was iedereen bereid om 
elkaar te helpen met zijn of haar 
gang. Want ja, we moesten het 
daarna natuurlijk wel met zijn al-
len opeten. Dit ging uiteindelijk 
bij iedereen goed en met een 
voldaan gevoel sloten we dan 
ook de laatste inhouse af.

‘‘De inhouse van BDO 
sloten we af met een 

workshop over zakelijk 
flirten’’

V.l.n.r. Erik-jan Blauw, Niels Hannessen, Erik-jan Nieboer en Henry Pan
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Onze laatste dag in Utrecht 
moesten we natuurlijk ook in stijl 
afsluiten dus deze avond gingen 
we met de hele groep (lees ne-
gen mensen) de stad in om eens 
te kijken hoe Utrecht bevalt ten 
opzichte van Groningen. Voor 
een oordeel hierover verwijs ik je 
naar een ieder persoonlijk. Ikzelf 
was wel voldaan toen het licht 
uiteindelijk ergens in de nacht 
uitging.

Donderdag 15 december
Toen was het alweer de laatste 
dag. Tijd om de tassen weer in 
te pakken en ons klaar te maken 
voor de terugreis naar het hoge 
noorden. Maar niet voor we naar 
onze grote finale waren geweest, 
een bezoekje aan de universiteit 
Nyenrode.
Eerlijk is eerlijk, als je voor de 
eerste keer het landgoed Nyen-
rode oploopt geeft dit toch een 
wat grotere indruk dan wanneer 
je voor het eerst het Zernike-
complex op rijdt. Na een korte 
wandeling over het landgoed en 
een snelle blik te hebben gewor-
pen op het kasteel Nyenrode, 

kwamen we aan bij het univer-
siteitsgebouw. Hier werden we al 
opgewacht en werd ons snel een 
kop koffie of thee aangeboden. 
Want we zagen er, raar genoeg, 
nogal moe uit.
Na deze snelle opfrisser kregen 
we een presentatie van Jan Bots 
over de economie in het alge-
meen, de rol van de accountants 
en controllers en de financiële cri-
sis. Klinkt misschien algemeen? 
Het ging echt nog wel redelijk 
de diepte in. Persoonlijk vond ik 
het een hele goede presentatie, 
maar het tijdstip was misschien 
iets minder. Ook aan ons bezoek 
bij Nyenrode kwam een einde, 
maar niet nadat we nog even de 
plaatselijke kantine uit moch-
ten proberen. Toen er nog even 
het zonnetje bij kwam, werden 
er nog snel wat foto's gemaakt. 
Daarna begonnen we dan toch 
aan de terugreis richting Gro-
ningen waar we nog mooi op tijd 
rond vijf uur 's middags aankwa-
men. Het einde van een drukke 
week? Helaas nog niet. De vol-
gende dag gewoon weer gezellig 
in de schoolbanken. Je kan niet 

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

alles hebben, hé.

Ik zou nog veel meer over de 
week kunnen vertellen, maar dan 
ga ik nog veel verder over mijn 
aantal woorden heen voor dit ar-
tikel. Toch wil ik aan het einde 
van dit artikel alle kantoren erg 
bedanken voor hun inzet. Zon-
der jullie was de studiereis nooit 
gelukt. Iedereen heeft zijn eigen 
draai aan de inhouses gegeven 
wat alleen maar leuk is, echt top! 
Ook wil ik het bestuur bedanken 
voor de vrijheid die we kregen bij 
het organiseren van de studie-
reis en natuurlijk mijn commis-
sie voor het toch nog af en toe 
naar mij luisteren. Voor de rest 
zou ik nog willen zeggen: na 31 
december kwam weer 1 januari 
waarbij we vooruit hebben geke-
ken. Wil je in 2012 nog een leuk 
uitje? Check organiseert ook dit 
jaar weer een studiereis en nog 
veel meer. Dus doe mee of: orga-
niseer het zelf! Alvast succes en 
wie weet tot de volgende keer?

Voor meer informatie en foto’s 
van de reis zie: sv-check.nl
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Stefanie Oost en Anjuta Putilova, 1e jaars 
AC, lid bij Check

Als actief lid leer je communicatieve vaardig-
heden te verbeteren. En daarnaast is het reu-
ze gezellig dankzij de acitviteiten en je leert 
zowel zakelijk als privé mensen kennen. 

Actief lid zijn bij een studievereniging 
voegt wat toe aan je studentenleven

Henry Pan 2e jaars AC, actief lid bij Check

Actief lid zijn, is hartstikke leuk. Zo pak je toch weer de extra 
borrels mee. Maar wat echt leuk is dat je in contact met mensen 
van het bedrijfsleven. Zo pak je toch weer wat netwerk mee. 
Zeker in onze studie heb je er alleen maar profijt van. Want voor 
je opleiding moet je toch weer een verslagje schrijven of een 
bedrijfsbezoek hier en een bedrijfsbezoek daar. Hartstikke leuk 
natuurlijk als je de mensen al kent. Kom je toch weer in een om-
geving terecht waar het niet zo ongemakkelijk is. 

Verder in plaats van lekker te stinken in je kamer of luilakken op 
je bank, is een commissie een uitstekend sociaal activiteit om de 
tijd mee te doden. Daarnaast houd je een leuke commissie aan 
over waar je geregeld contact mee hebt. Ik heb onlangs alweer 
een afspraak gemaakt om na de tentamenweek weer even lek-
ker een kroegje op te gaan zoeken. 

Tot slot kan ik iedereen aanbevelen om actief lid te worden, je 
zult er geen spijt van krijgen. Je vergroot je netwerk en houd er 
leuke sociale contacten aan over. 

Sijbren Wijnja, 4e jaars AC, 
Actief lid bij Navigator Studen-
tenvereniging Groningen, en 
lid bij Check

In je studententijd is het goed om 
je te ontwikkelen op tal van gebie-
den. Je maakt nieuwe contacten, 
leert jezelf nog beter kennen en 
ontwikkelt jezelf op tal van andere 
gebieden. Wanneer je in je eigen 
vertrouwde omgeving blijft leven 
met je eigen vrienden, daag je je-
zelf minder uit om jezelf te ont-
wikkelen en hoef je je omgangs-
vormen minder aan te passen. 
Binnen je vereniging leer je om-
gaan met nieuwe mensen, nieuwe 
contacten opdoen en je sociale 
omgangsvormen te verbreden. 
Stap uit je comfortzone en wordt 
lid bij de studievereniging of stu-
dentenvereniging. Het ontwikkelt 
je, het vormt je en het geeft nieu-
we contacten waarmee je tijdens 
je studie prachtige momenten be-
leeft. Je komt met mensen in aan-
raking waarmee je misschien wel 
nooit in aanraking zou komen, je 
kunt prachtige activiteiten ontwik-
kelen en zodoende je wereld ver-
beteren. Ik ben blij dat ik bij een 
vereniging mijn studentenleven 
elan heb gegeven.

Ruben Kroezen, Voorzitter studievereniging 
Check

Als student gaat het natuurlijk om studeren. Gelukkig 
hebben studenten vaak tijd over om er iets naast te 
doen. Daarom het is een hele goede aanvulling om 
naast je studie in een commissie of bestuur te gaan, 
dan in de kroeg te vertoeven.
Zo zit je in een commissie of bestuur waar studen-
ten uit de opleiding of instituut inzitten. Dit kan je 
natuurlijk erg helpen indien je tegen bepaalde zaken 
aanloopt tijdens de studie. Het is ook ideaal voor het 
opbouwen van je netwerk, je komt als actief lid van 
Check bij verscheidene accountancy kantoren over de 
vloer en legt hierdoor al de eerste contacten voor in de 
toekomst. Het belangrijkste is nog de gezelligheid. Na 
de vergaderingen een biertje doen of een potje Fifa. 
Dit alles zorgt ervoor dat je een geweldige tijd hebt 
met je commissie en je bent bezig met de toekomst. 
Dus schroom je niet, kom langs bij de Checkkamer 
T4.03. Kom hier onder het genot van een kopje koffie 
of thee, meer informatie inwinnen welke commissies 
er zijn en welke je leuke lijken.

Actuele mening
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Na de opleiding Accountancy kom je voor een keuze te staan, doorstuderen aan de universiteit of een 
post-hbo opleiding volgen. Waarom voor een master aan een universiteit kiezen? Of toch voor een post-
hbo opleiding? Wat is het verschil tussen de RA/AA in de praktijk? Is het zinvol dat er een scheiding is 
tussen de RA en AA? Gaan controle en samenstel samen? In een interview met Hans Fehrmann, RA bij 
BDO Emmen, geeft hij zijn keuze voor de RA praktijk aan.
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De visie van de RA op de ontwikkelingen

“Verder zit er ook een 
groot verschil in het 
soort klanten, qua 

grootte en 
samenstelling”

“In de praktijk komt 
het doorgaans voor 
dat de AA weinig 

ervaring heeft met de 
praktijk van de 

controle.”

Hans Fehrmann
Ik ben Hans Fehrmann, ik heb 
Bedrijfseconomie gestudeerd 
aan de Stenden Hogeschool in 
Emmen, en ben in 2001 afge-
studeerd. Ik ben toen aan de 
slag gegaan bij Ernst & Young in 
Emmen in de controlepraktijk. 
Ik wilde na mijn HBO ook meer 
uitdaging, en heb toen gekozen 
voor de universiteit, en ben toen 
gestart aan de universiteit Nij-
enrode voor een Master. Deze 
opleiding heb ik nu ook afge-
rond. In juli 2009 ben ik over-
gestapt van Ernst & Young naar 
BDO. Dit kantoor is toen over-
genomen, en ik ben toen mee-
gegaan. Ik heb gekozen voor RA 
omdat deze zich meer laat zien 
bij de klant, en bij de klant kan 
doorgroeien tot een volwaardig 
accountant en adviseur. 
Daarnaast ben ik ook nog ac-
tief bij de stichting Kenniscafé in 
Emmen. Deze stichting organi-

seert inspiratieavonden met het 
doel kennis te verbreden en te 
verspreiden voor het maatschap-
pelijk verkeer. Ook ben ik be-
stuurslid van Rabobank Gouden 
Pijl, een wielrennerclub in Em-
men. Deze organiseert elk jaar 
een tour, en is een van de beste 
vier van Nederland. 

Tekst: Maritte van den Wijngaard en Tom van der Veen

Keuze RA praktijk
Hans Fehrmann geeft aan dat hij 
voor Register Accountant heeft 
gekozen, omdat de RA zich meer 
op kantoor bij de klant laat zien 
en kan doorgroeien tot een vol-
waardig accountant en adviseur. 
Tijdens het interview vertelt 
Hans Fehrmann dat voor hem de 
keuze voor Register Accountant  
een bewuste keuze is, aangezien 
je door de universitaire oplei-
ding een verdiepend vervolg aan 
je HBO Accountancy opleiding 
geeft. 

Verschil RA/AA
Het verschil tussen de RA en AA 
is op meerdere fronten aanwezig. 
Het verschil is ten eerste te mer-
ken in de vooropleiding. Voor de 
AA is het vervolg een post HBO 
opleiding. Voor de RA praktijk is 
er de universitaire vervolgstu-
die. Verder zit er ook een groot 
verschil in het soort klanten, qua 
grootte en samenstelling. Door-
dat de ondernemingen groter 
(meer werknemers, hogere om-
zetten etc) zijn, is er doorgaans 
ook sprake van complexere si-
tuaties. Een ander verschil is 
het contact dat er met de klant 
plaatsvindt. De RA heeft veel 
contact met de controller of de 
(financieel)directeur van een on-
derneming. Deze personen heb-
ben vaak al veel verstand van het 
vak van de accountant en zo niet 
dan krijgen ze dat wel in de loop 
van de jaren. Hierdoor neemt de 

financieel directeur of de control-
ler; de accountant werk uit han-
den.  

De AA zit bij de klant meer op de 
stoel van de administrateur, dus 
als een controller voor de onder-
neming. Dit is voor een onderne-
ming erg belangrijk.  Helemaal 
als er geen ‘goede’ boekhouder 
aanwezig is. Verder doet de AA 
werkzaamheden met betrekking 
tot de aangifte vennootschaps-
belasting (VPB) en de aangifte 
inkomstenbelasting (IB). Bij de 
controleplichtige onderneming 
kan het zo zijn dat voor derge-
lijke fiscale zaken de RA een spe-
cialist inschakelt. De complexiteit 
van sommige aspecten tijdens 
de controle vraagt specialisti-
sche kennis. Het is volgens dhr. 

Fehrmann erg belangrijk dat ie-
dereen zich bij zijn eigen taak 
houdt. Verder kan een gecertifi-
ceerde AA een wettelijke controle 
uitvoeren, waarbij wel de nodige 
controle ervaring dient te worden 
opgedaan door middel van het 

meelopen met de controle afde-
ling voor je praktijkstage. In de 
praktijk komt het doorgaans voor 
dat de AA weinig ervaring heeft 
met de praktijk van de controle.
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die wettelijk controleplichtig is, 
wordt anders ontvangen dan een 
AA, die door de klant wordt ge-
vraagd voor advies of voor het 
opstellen van een jaarrekening. 
Als er namelijk geen wettelijke 
controleplicht was, kwam de ac-
countant waarschijnlijk niet langs 
(of alleen voor advies).

Scheiding RA/AA
Op de vraag of er een zinvol-
le scheiding is tussen de RA en 
AA, gaf dhr. Fehrmann aan dat 
de scheiding komt door de aard 
van de verschillende klanten. 
Het belangrijkste is dat je de 
juiste mensen bij de juiste klan-
ten neerzet. Bij een klant die 
wat minder georganiseerd is, zet 
je bijvoorbeeld een werknemer 
neer die precies en strak te werk 
gaat. Als de klant juist zelf erg 
precies is, plan je hier als kan-
toor geen werknemer in die dat 
ook is. 

De RA houdt zich bezig met de 
interne beheersing, risico’s op 
fouten in de jaarrekening en of 
deze materieel zijn. De AA let 
meer op de bedrijfsrisico’s die 
voor de ondernemer van belang 
zijn en geeft hierover advies. Zo 
werd het voorbeeld gegeven van 
voorraad die oploopt. De RA con-
troleert de risico’s die dit met zich 
mee brengt zoals, te hoge voor-
raadwaardering en of er ook een 
voorziening voor moet  komen. 
De AA, maar ook de RA, geeft in 
deze situatie advies hoe de klant 
ervoor kan zorgen dat het werk-
kapitaal als gevolg van de voor-

raadtoename afneemt. Alleen 
het uitgangspunt van beide is an-
ders, de AA doet het gevraagd, 
de RA wordt er niet specifiek om 
gevraagd.  

Door de complexiteit in onderne-
mingen zijn er twee soorten ac-
countants ontstaan. 
De generalist, zoals de AA wordt 
gepositioneerd, doordat hij veel 
moet weten van verschillende 
zaken. Een AA werkt vooral voor 
kleinere bedrijven (MKB) waar-
door hij van meer zaken verstand 
moet hebben. De RA is een spe-
cialist, dhr. Fehrmann is bijvoor-
beeld specialist in het controleren 
van de jaarrekening. Wanneer 
een klant graag informatie wil 
over inkomstenbelasting, zal hij 
hiervoor de hulp van een collega 
inroepen.
In verband met de bevoegdhe-
den die de accountants hebben, 
is het niet wenselijk om als één 

accountant op te treden.  De AA 
kan fantastische werkzaamheden 
doen met betrekking tot advies, 
en de RA kan goed werk leveren 
in het controleren van jaarreke-
ningen. Dit zijn twee hele ver-
schillende werkzaamheden en is 
het onderscheid in titels ook lo-
gisch. 
Wel is het een voordeel voor de 
beroepsgroep om als één instan-
tie naar buiten te treden, net 
als het NBA nu doet. De belang-
rijkste vraag die speelt, is “wat 
het maatschappelijk verkeer 
verlangt”? Om zo te zorgen dat 
je de verwachtingskloof bij het 
maatschappelijke verkeer kunt 
verkleinen.

Dhr. Fehrmann vind dat de wet-
telijke controleplicht kan worden 
opgeheven omdat dit te weinig 
toevoegt voor het maarschappe-
lijk verkeer. Wanneer het maat-
schappelijk verkeer geen meer-
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“Op dit moment wordt 
er na zeven jaren een 
roulatieaanbeveling 

gedaan”

“Wel is het een 
voordeel voor de 

beroepsgroep om als 
één instantie naar 
buiten te treden”

waarde ziet in het product dat 
de accountants leveren, gaan 
de dingen niet goed. Een fami-
liebedrijf, dat grotendeels gefi-
nancierd is met eigen geld. Dit 
is een typisch voorbeeld van een 
bedrijf waar de controle weinig 
toevoegt, maar waarbij het wel 
wettelijk verplicht is. De wet-
telijke controleplicht dient meer 
neergelegd te worden bij de wer-
kelijke gebruikers van de jaarre-
kening, indien zij het noodzake-
lijk achten om een controle door 
een accountant te laten uitvoe-
ren. Juist dan dient dit te worden 
uitgevoerd. Hierdoor voorkom je 
onnodige lastenverzwaring bij 
ondernemingen die niet op de 
controleplicht zitten te wachten. 
‘Hierbij geldt wel dat ik het be-
langrijk vind dat ondernemingen 
gecontroleerd worden met be-
trekking tot hun jaarrekening. 
Die controle hoeft mijns inziens 
niet te bestaan uit de controle 
van de jaarrekening, maar kan 
ook bestaan uit een beoorde-
lingsopdracht waarbij de jaarre-
kening toch wordt onderworpen 
aan een accountantscontrole, 
zijnde een beoordelingsopdracht. 
Mijn stelling hierbij is: “assu-
rance is assurance.”

Stelling 1: “Accountants mo-
gen bedrijven waar zij contro-
le doen alleen extra diensten 
verlenen direct gerelateerd 
aan controle” 
Met deze stelling is de heer Fehr-
mann het niet eens. ‘’Je loopt na-
tuurlijk wel risico, maar het zou 
ook een vreemde situatie geven 
wanneer jouw klant naar een col-

lega moet gaan voor advies over 
andere vraagstukken. Daarente-
gen heeft de accountant de na-
tuurlijke adviesfunctie en mag 
advies geven over controleplich-
tige, maar zeker ook over be-
drijfsmatige, aspecten.’’

Stelling 2:  “Accountants 
moeten elke vijf jaar wisselen 
en dan minimaal 2 jaar niet 
met het bedrijf bemoeien” 
Er is een roulatieplicht bij orga-
nisaties van openbaar belang 
(OOB’s), er wordt ook een rou-
latieaanbeveling gedaan bij de 
klant, in overleg met de klant. 
Dhr. Fehrmann vind wel dat vijf 
jaar te kort is, om te rouleren. Hij 

vertelt dat een accountantskan-
toor minimaal twee jaar bezig is 
om een goed inzicht bij de klant 
te krijgen en daardoor de klant 
optimaal te kunnen bedienen. Op 
dit moment wordt er na zeven ja-
ren een roulatieaanbeveling ge-
daan, dat is beter dan vijf jaar.
De afdeling Qualty & Riskma-
nagement van BDO controleert 
ook streng de band tussen de 
accountant en de klant. Als dit 
niet wenselijk is, wordt er inge-
grepen. De interne controle van 
BDO zorgt ervoor dat er geen be-
langenverstrengeling optreedt.
Zo mogen partners en medewer-

kers  van BDO geen aandelen 
hebben van beursgenoteerde on-
dernemingen, waarbij de jaarre-
kening hiervan door BDO worden 
gecontroleerd. 

Stelling 3: “De Jager wil lijst 
verboden diensten accoun-
tants, Plasterk scheiding au-
dit en advies”, 
Waar staat u? Wilt u ook verbo-
den diensten voor accountants of 
ziet u liever een scheiding tussen 
audit en advies? Er mag in dit 
laatste geval geen advies meer 
gegeven worden aan klanten.  
Dhr. Fehrmann is het geheel niet 
eens met minister Plasterk.’’ Een 
accountant heeft twee kanten. 
Het punt is, de discussie wordt 
gevoerd door de accountants en 
niet door het maatschappelijk 
verkeer. Wat wil het maatschap-
pelijk verkeer en hoe kunnen wij 
als accountants hier een rol van 
betekenis spelen (en dat verder 
ontwikkelen)?

Minsister de Jager spreekt van 
een zwarte lijst, deze lijst kan 
nooit alles compleet dekken. Er 
is altijd sprake van een grijs ge-
bied. Er worden gaten ontdekt in 
de regelgeving, minister de Ja-
ger probeert dat de dichten door 
deze lijst, maar dat kan nooit he-
lemaal lukken. ‘’
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Chippendale
In dit tweede magazine vindt u opnieuw de chippendale. Opnieuw hebben we een bestuurslid geïnter-
viewd.  De vorige keer hebben we de penningmeester, Jelmar Rozema leren kennen. Voor deze chip-
pendale hebben we de intern-coördinator, Arjen Boels,  geïnterviewd. Wat is zijn achtergrond? Wat doet 
een intern-coördinator allemaal, wat komt er bij kijken? U leest het allemaal in het onderstaande artikel. 

Persoonlijk
Mijn naam is Arjen Boels, ik ben 
22 jaar en intern-coördinator in 
het bestuur van Check. Dit jaar 
ben ik vierde jaars  Accountancy-
student en het tweede jaar dat ik 
actief ben bij Check.  Vorig jaar 
was ik voorzitter van de Promo-
tiecommissie.
Ik kom uit Mussel (zuidoost Gro-
ningen) waar ik ben opgegroeid 
met mijn twee broertjes. Mijn 
broertjes zijn 15 en 20 jaar oud. 
Nu woon ik al meer dan drie jaar 
in Groningen, in de Korreweg-
wijk, met twee vrienden. Daar 
heb ik het prima naar mijn zin! 
Daarnaast voetbal ik in de zaal 
en op het veld. Naast mijn stu-
die en bestuurstaken werk ik bij 
de Jumbo op de versafdeling voor 
ongeveer 10 uur in de week. Als 
er nog tijd over is besteed ik die 
graag met mijn vriendin en mijn 

vrienden, die wonen allemaal 
nog in Mussel en omstreken.
Na een lezing over de opleiding 
Accountancy heb ik voor deze op-
leiding gekozen. Ik werd al snel 
enthousiast, omdat het een spe-
cifieke opleiding is. Eerst wilde 
ik Bedrijfseconomie gaan doen, 
maar omdat dit een algemenere 
opleiding is dan accountancy heb 
ik hier niet voor gekozen.  Wat 
mij aanspreekt bij accountancy 
is dat je bij veel bedrijven komt 
en specifieke kennis opdoet. Ik 

heb geen moment spijt gehad 
van mijn keuze. In het 3e jaar 
heb ik stage gelopen bij BDO in 
Groningen. Dat was ontzettend 
leuk, ik mocht al veel dingen zelf-

standig doen. Hier heb ik dan ook 
een goed beeld gekregen van de 
praktijk. Veel dingen uit de theo-
rie vallen dan toch op hun plaats. 
De stage was in de drukke peri-
ode (februari tot juli), dus ik heb 
mij niet hoeven vervelen. Ik heb 
veel jaarrekeningen kunnen con-
trolerenen en ik heb zelfs zelf-
standig gesprekken gevoerd met 
klanten waar ik veel van heb ge-

leerd. Ik ben erachter gekomen 
dat ik het werken met MKB be-
drijven het leukst vind. Vooral bij 
deze bedrijven zie je vaak veel 
sneller het totaalplaatje en is het 
contact met de klant ook sneller 
gelegd. 

Bestuursfunctie
Bij Check ben ik de intern coör-
dinator en stuur  ik de Almanak, 
Promotie, Symposium, Bedrijfs-
bezoek & Studiereis en Borrel & 
Diner commissie aan. Af en toe 
woon ik vergaderingen van deze 
commissies bij, maar meestal 
bespreek ik met de voorzitter 
van de betreffende commissie de 
voortgang. Mijn functie kent pie-
ken wanneer er een deadline in 
zicht komt, dus de drukte wisselt 
heel vaak. Verder houd ik mij ook 
bezig met de algemene taken van 
ons bestuur.  Als bestuur zijn wij 
nu ook bezig met het meer be-
nutten van de social media, zoals 
twitter en facebook. Voor twitter 
en facebook ben ik  verantwoor-
delijk. We willen studenten snel-
ler benaderen door social media 
en meer betrekken bij Check.
Het bestuur van Check kost veel 
tijd. Ik kan niet zo goed inschat-

‘‘Ik mocht al veel 
dingen zelfstandig 

doen’’

‘‘Voor twitter en  
facebook ben ik   

verantwoordelijk’’

Bijbaan/bijlenen

AA/RA

Adidas / Pal Mall

Bier / mixdrankje

Congres / Symposium

Kater op school / les skippen

Kamer/thuis

Red Bull / Cola

Amerika / EU

Tijdschrift / Boek

Buitenland/Binnenland

Groot kantoor / Klein kantoor

Hond / Kat

Berg/Dal

Auto / Motor

Tentamen/project

Ajax / Feyenoord

Tekst: Tom van der Veen en Marieke de With
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ten hoeveel tijd per week en het 
is per week ook nogal verschil-
lend. Maar het is goed te com-
bineren met school, vooral om-
dat de meeste dingen zich ook 
op school afspelen, zoals de ge-
sprekken met de commissies. 
Wel merk ik dat ik het drukker 
heb dan vorige jaren. Ik moet 
meer op mijn planning letten en 
soms ‘s avonds even wat langer 
door. Wat ik vooral leer van het 
bestuur zijn is discipline en plan-
nen. En natuurlijk leer je veel ge-
zellige mensen kennen.

Leuke weetjes over  
Arjen
Waar kun je Arjen ‘s nachts 
voor wakker maken? Mijn 
vriendin heeft tien maand op Cu-
raçao gezeten voor haar stage. 
Tussen Nederland en Curacao zit 
zes uur tijdsverschil dus als wij 
gingen skypen moest dat vooral 

’s avonds of ’s nachts. Dus voor 
een nacht skypen met mijn vrien-
din kon je mij wel wakker maken.

En wat is zijn grootste nacht-
merrie? Mijn grootste nacht-
merrie is dat de regelgeving de 
accountant overbodig maakt. Dat 
er geen controle of samenstel 
opdrachten worden gegeven.

‘‘Een nacht skypen met 
mijn vriendin kon je 

mij wel wakker  
maken’’

Wat is zijn favoriete vakantie-
bestemming? Vier jaar geleden 
ben ik naar Rome geweest, dat 
was mijn favoriete vakantie. De 
sfeer en het mooie weer spreken 
mij enorm aan. Het is een au-
thentieke stad met veel pleintjes 
met restaurantjes en fontein-
tjes, dit geeft een mooie sfeer. 
We hebben daar veel dingen be-
zichtigt, zoals het Coloseum, het 
Pantheon en Vaticaanstad. Het is 
een prachtige ervaring als je op 
een korte wandeling zoveel plei-
nen met fonteinen tegenkomt. 
Daarnaast ben ik ook in Praag, 

Berlijn, Parijs en Barcelona ge-
weest, maar Rome is toch echt 
het mooist! 

En als laatste, hoe ziet Arjen 
zichzelf over 10 jaar? Over 10 
jaar hoop ik mijn RA titel te heb-
ben en te werken bij een mooi 
bedrijf. Na het HBO wil ik in deel-
tijd mijn master gaan halen. Ook 
hoop ik een gezin te hebben en 
vooral gelukkig te zijn. Graag 
wil ik in het noorden blijven, ook 
al weet je niet wat er op je pad 
komt.
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Train Your Brain
Hieronder weer de volgende “Train your Brain”. Het zijn deze keer twee puzzels. Kun jij ze oplossen? Mail 
dan het goeie antwoorden naar magazine@sv-check.nl. Ook deze keer is er weer een prijs te winnen.

Raadsel:

Op een mooie vrijdagmiddag, om 3 uur, heeft een accountant een afspraak met een klant. Afgespro-
ken is om naar elkaar toe te rijden (in hun eigen auto)en om vandaar samen een restaurant te zoeken 
voor een bakje koffie en een informeel gesprek. Zij bevinden zich op een afstand van 125 kilometer 
van elkaar. De accountant rijdt met een snelheid van vijfenzeventig kilometer per uur en de klant met 
een snelheid van vijftig kilometer per uur. Een postduif, van de buurman van de accountant, start op 
dezelfde plaats en gelijktijdig met de accountant, en vliegt met een snelheid van negentig kilometer 
per uur. Als de vogel de auto van de klant bereikt draait hij om van vliegrichting, en als hij weer bij de 
accountants auto aankomt keert hij zijn vliegrichting weer om, enzovoorts.

De vraag: Wat is de totale afstand die de vogel heeft afgelegd op het moment dat de twee auto’s bij 
elkaar zijn gekomen?

Oplossing vorig nummer:
Sudoku: 1 = 1,  2 = 2,  3 = 6
5 + 5 + 5 = 550 – plaats op 1 van de + een / streepje. 545 + 5 = 550

Verbeter je eigen leefomgeving! moed.nleigen leefomgeving!
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Tijdens je studie heb je een schat aan kennis opgedaan, je bent slim, sociaal en ambitieus en nu 
wil je aan de slag. Bij ons kun je al je kwaliteiten volop ontwikkelen.

Je ideeën zijn meer dan welkom 
Ook wij zijn ambitieus. We werken in Nederland met 4.600 mensen in twaalf vestigingen op de 
gebieden Audit & Assurance, Tax & Human Resource Services, Advisory en Compliance Services. 
We willen de beste en meest innovatieve oplossingen bedenken voor de vraagstukken van onze 
klanten. Dat kan alleen als onze mensen vanuit allerlei oogpunten naar die vragen kijken. 
Dus maakt het minder uit wat je precies gestudeerd hebt. Het gaat om je ideeën.

Blijf je ontwikkelen  
De lat ligt hoog, maar je staat er niet alleen voor. Je krijgt op dag één een coach die je begeleidt 
en ondersteunt bij je werk en bij het uitstippelen van je carrière. Je werkt samen in teams met 
inspirerende collega’s en volgt opleidingen om je vaktechnisch en persoonlijk te blijven ontwikkelen. 
Zo ontdek je al doende waar je kracht ligt. Je kunt switchen tussen sectoren. Begin je bijvoorbeeld bij 
beursgenoteerde ondernemingen, dan kun je altijd overstappen naar de overheid. En andersom. 
Je kunt ook van PwC-vestiging veranderen, binnen Nederland of over de grens.  

Pak de ruimte die je krijgt 
Je gaat bij ons aan de slag in een open kennisorganisatie. We werken met passie en een gezonde 
dosis lef; zijn open, integer en eerlijk; zeggen geen ja als het nee moet zijn. Het gaat er bij ons 
informeel aan toe. Je krijgt echt de ruimte. We staan open voor je initiatieven. Je start je carrière 
vliegend, ontwikkelt je volop en haalt het beste in jezelf naar boven. Want daar worden onze 
klanten, wij én jij beter van.

Soms hou je alle 
opties open
Soms weet je direct waar je 
aan de slag wilt

Kom verder op werkenbijpwc.nl
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