tuchtrecht/vakinformatie/productinformatie
ging om de onderliggende
vestigingen van de ondernemer. ‘Daar staan uw naam en
handtekening onder, ik neem
toch aan dat u zich goed heeft
voorbereid op deze zitting’,
zei de voorzitter ﬁjntjes.

Additioneel
Er zouden ‘additionele werkzaamheden’ zijn geweest, die
echter op geen enkele manier
duidelijk omschreven stonden op de bij de onderneming
binnenstromende facturen.
‘Werkzaamheden jaarwerk’
stond er bijvoorbeeld op,
maar dan ging het ineens om
ﬁscale adviezen die de compagnon van de accountant
had gegeven. Dat bleek nergens uit. Ook kwamen bij de

onderliggende ondernemingen van de holding facturen
binnen die soms dezelfde periode bestreken als die van de
holding.

Wirwar
‘Het was een wirwar aan rekeningen,’ stelde de advocaat
van de klager. De ondernemer
kreeg de indruk dat zijn accountant op alle mogelijke
manieren geprobeerd heeft
geld uit zijn zak te ‘troﬀelen’.
De betrokkene had onder
meer als verweer dat er gebrek
aan informatievoorziening
vanuit het bedrijf is geweest
dat extra werk opleverde.
De uitspraak van de Accountantskamer is over ongeveer
tien weken. An

Handboek voor de accountant
om Koning schreef vijf
jaar geleden een boek,
waarmee hij de zenuwen en
nieuwsgierigheid van de
meeste, ﬁer in het vak staande accountants wel wist te
prikkelen: ‘De nieuwe kleren van
de accountant’. Zijn persoonlijke oproep voor een nieuwe
outﬁt van het accountantsberoep. Maar helaas, geen glamoureuze taferelen op de accountantscatwalk, no dress to
impress. Hooguit maatschappelijk stuite(re)nde reﬂecties
van een beroep in distress.
Deze zomer laat de auteur opnieuw van zich spreken met
zijn volgende publicatie:
‘Handboek voor de accountant’.
Bijzonder is het feit dat wijlen
Hans Blokdijk hierin nog enige inleidende woorden heeft
opgetekend. Ik citeer: ‘Ergens
karakteriseert de schrijver dit
boek als een soort ‘handboek
soldaat’. Zo zie ik het boek
niet. In mijn tijd althans
moest een soldaat die het
handboek te lezen kreeg, pre-

principle based karakter van
de standaarden, budgetdruk
en de immer lonkende verleiding om het dossier van vorig
jaar als uitgangspunt te nemen. Dan is het soms prettig
om toch even terug te kunnen
vallen op een gestructureerd
boek met praktische en concrete aanwijzingen voor de
aanpak van – en risico-inschatting bij – samenstelopdrachten en controleopdrachten. Een aantal bijzondere
onderwerpen neemt de schrijver mee in de vorm van capita
selecta aan het eind van het
boek. Zijn belangrijkste
boodschap in dit boek is onbetwist dat een goede accountant de tijd neemt om na te
denken over de meest passen-

de werkzaamheden bij elke
speciﬁeke situatie. Accountantsorganisaties die de in de
NV COS centraal gestelde
professionele oordeelsvorming daarbij vooropstellen,
proﬁteren ook direct van de
positieve eﬀecten die dit oplevert: betere besteding van
budgetten, een steilere leercurve van medewerkers en
last but not least: cliënten
waarderen het wanneer er kritischer vragen worden gesteld
en onbelangrijke onderwerpen niet meer worden aangesneden. An
Handboek voor de accountant,
Tom Koning, Cygnus Atratus,
ISBN 978-90-812845-0-9, prijs:
€ 53,00 incl. BTW.

International Business Compass
et Duitse onderzoeksinstituut HWWI en BDO
hebben samen het International Business Compass ontwikkeld. Doelgroep: bedrijven
in het Nederlandse middensegment die al internationaal
actief zijn, maar wel zoeken
naar nieuwe groeimogelijkheden over de grens. Het kompas brengt de economische,

T

An

H

juridische en sociale aspecten
van 174 landen overzichtelijk
in kaart. De bundeling van alle
data levert drie indexen op die
aangeven welk land het meeste potentieel heeft als exportlocatie, productielocatie of
combinatie van beide. Voor
ondernemers is het International Business Compass kosteloos beschikbaar. An

Voorbeeld toepassing VGBA
cies doen wat daarin voorgeschreven stond, en helemaal
niet nadenken. Maar gelukkig
stelt de schrijver even verder
dat een goede accountant de
tijd neemt om na te denken
welke werkzaamheden er in
iedere speciﬁeke situatie passend zijn.’ Koning maakt duidelijk dat er op een geheel andere wijze tegen het vak en de
opdrachten moet worden
aangekeken dan vroeger. Toepassing van de huidige NV
COS is soms ronduit complex, door onder meer het
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e NBA heeft op 23 augustus jl. een concept met
voorbeelden voor de toepassing van de VGBA beschikbaar
gesteld. Dit geeft u alvast een
indruk van de toekomstige uitleg die er gegeven zal worden
bij de VGBA. Later dit jaar
worden deze voorbeelden opgenomen in een NBA-handreiking, die ter consultatie wordt
voorgelegd. De onderwerpen
hebben betrekking op voorbeelden uit deel B ‘Accountants in public practice’ en

D

deel C ‘Accountants in business’ uit de Code of Ethics
(CoE). De voorbeelden zijn zo
veel mogelijk ledengroeponafhankelijk uitgewerkt.

Reminder
U heeft tot 2 september aanstaande de tijd om te reageren
op de conceptverordening inzake de Onafhankelijkheid
van Accountants (ViO) en de
aangepaste conceptverordening Gedrags- en Beroepscode Accountants (VGBA). An
www.accountancynieuws.nl
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