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In leid in g

De titel van dit artikel roept enige vragen op
en wekt mogelijk zelfs verwachtingen.
Wie kunnen, moeten, mogen eisen stellen aan
de accountant en is het mogelijk om die eisen
nu voor eens en altijd zo helder en duidelijk te
formuleren dat de geschikte accountant met
behulp van een soort check-list kan worden
opgeleid en kan worden geselecteerd?
Niets is minder waar. Diegene die meent deze
check-list te hebben gevonden heeft vast iets
over het hoofd gezien.
De analyse van de aan de accountant te stel
len eisen is niet toevalligerwijs onderwerp van
een artikel in dit thema-nummer van het MAB.
Immers met de invoering van de wijzigingen
in de Wet Registeraccountants in augustus
1993, waarmee in Nederland uitvoering werd
gegeven aan de Achtste EG-Richtlijn, hebben
alle organisaties die de accountantsopleiding
verzorgen, besloten die opleiding te herstruc
tureren.
Uitgangspunt voor de vernieuwde opleiding
moet zijn dat deze een accountant opleidt, die
in de beroepsuitoefening succesvol is. Dit laat
ste houdt primair in dat hij kan voldoen aan de
eisen die aan de beroepsuitoefening mogen
worden gesteld.
Deze eisen komen vanuit twee richtingen op
de accountant af, namelijk vanuit:
- de beroepsgroep zelf en
- de markt, gebruikers van accountantsdien
sten.
Hoe is inzicht te krijgen op de eisen te stellen
aan een accountant? Laten we eerst de woor
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den ‘eisen’ en ‘accountant’ eens ontleden.
Volgens Van Dale kan het werkwoord ‘eisen’
vertaald worden met ‘vorderen als zijn of op
grond van een recht’ of ‘als voorwaarde stel
len waaraan voldaan moet worden'.
Een ‘accountant' is volgens ditzelfde boekwerk
‘een rekenkundige, iemand die zijn beroep
maakt van het inrichten, leiden, nazien, con
troleren en verbeteren van de boekhoudingen
en administraties van instellingen en handels
zaken.’
Gesteld kan worden dat de eisen afgeleid kun
nen worden uit het nut dat het beroep preten
deert te hebben.
We kunnen verder van Van Dale leren dat het
noodzakelijk is om begrippen te omschrijven
ten einde zinvol met elkaar te kunnen commu
niceren. Daarnaast weten we dat de taal le
vend is en dat de betekenis van een begrip in
de tijd kan veranderen of uitbreiden. Ten aan
zien van de accountant is zowel het eerste als
het laatste van toepassing.
Derhalve eerst een terugblik in het verleden.
Vervolgens wordt ingegaan op de eisen die
het beroep zichzelf stelt, gevolgd door een
paragraaf over de eisen gesteld door de markt.
Daarna worden enkele conclusies getrokken
voor de beroepsopleiding. Het artikel wordt
besloten met een samenvatting.
Mw. Drs. M.J. Daniëlson, registeraccountant, heeft
bedrijfseconomie gestudeerd aan de Vrije Universiteit,
gevolgd door de Postdoctorale Accountantsopleiding
Vrije Universiteit. Vanaf 1993 is zij werkzaam als coör
dinator Accountantscontrole bij de Postdoctorale
Accountantsopleiding van de VU.
L.L. Spoor, registeraccountant, rondde in 1990 de
NIVRA-opleiding af. Vanaf november 1992 is hij werk
zaam als coördinator Bestuurlijke Informatieverzorging
bij de Postdoctorale Accountantsopleiding van de VU.
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zelf en welke eisen stelt de markt? Op die vra
gen wordt in de volgende paragrafen inge
Volgens De Vries kan het ontstaan van de gaan.
moderne accountant met name worden ver
klaard vanuit de opkomst van industriële on
dernemingen in de 19e eeuw, die een derma E ise n v an a cc o u n ta n ts a a n a cco u n ta n ts
te grote omvang aannamen dat het besturen
van dergelijke ondernemingen niet goed mo In de tijd van het ontstaan van het beroep zijn
gelijk was zonder de hulp van een goede boek geen duidelijk geformuleerde eisen gesteld
houding. Voor deze taak werden boekhouders aan deze functionaris, niet door het bedrijfs
in dienst genomen of ingehuurd.
leven of particulieren en niet door de overheid.
De omvang van ondernemingen bracht ech De beroepsgemeenschappen zelf hebben
ter ook een ander fenomeen met zich mee, door middel van interne regelgeving eisen
namelijk dat deze ondernemingen niet uitslui gesteld met betrekking tot personen die zich
tend meer door de eigenaar/ondernemer ge accountant noemden. Het lidmaatschap van
financierd konden worden. Er werd een be de beroepsgemeenschap bracht met zich mee
roep gedaan op geldschieters en later ook op dat een uniform examen was afgelegd (des
het grote publiek om middels aandelenbezit kundigheidsgarantie) en dat men zich hield
aan door de gemeenschap vastgestelde re
deel te nemen in deze ondernemingen.
De scheiding tussen leiding en eigendom van gels omtrent de beroepsuitoefening (ethische
ondernemingen en het plaatsvinden van en normering), zoals thans vastgelegd in de Gekele grote fraudes deed de behoefte ontstaan drags- en Beroepsregels Registeraccountants
aan een onafhankelijke verificatie van de rap (GBR).
portage door de leiding van deze onderne In het vervolg van dit artikel zullen wij verder
mingen.
steeds de term accountant gebruiken waar
Het waren de eerdergenoemde boekhouders mee dan bedoeld wordt de registeraccountant,
die in deze behoefte gingen voorzien en zich die zich bezighoudt met het verrichten van de
realiseerden dat de uitoefening van een be kerntaken, controle- en advieswerkzaamheden.
roep op zich niet voldoende was.
De registeraccountant onderscheidt zich als
Er moest ook vertrouwen worden gewekt bij universitair geschoolde accountant met des
de belanghebbenden. Zij organiseerden zich kundigheid op het gebied van de administra
in beroepsgemeenschappen die zich enerzijds tieve controle en bedrijfseconomische advise
gingen onderscheiden door deskundigheid en ring ten behoeve van de bedrijfsleiding.
anderzijds door ethische normen. Hierdoor is
erkenning van de beroepsgroep uiteindelijk In het GBR zijn de aanknopingspunten te vin
een feit geworden zowel vanwege de overheid den voor de formulering van de eisen die ge
als vanwege het bedrijfsleven. Leden van de steld worden aan accountants. Wij maken
beroepsgemeenschap noemden zich voortaan daarbij onderscheid tussen:
registeraccountant.
- de wijze waarop de accountant zich pre
senteert en welke zijn houding of attitude
Interessant om te constateren is dat de be
daarbij is en
roepsgroep zichzelf eisen heeft gesteld om - de wijze waarop de accountant zijn werk
trent de beroepsuitoefening. Er is van oor
zaamheden verricht.
sprong sprake van zelf-regulering. De
dienstverlening kenmerkte zich vanaf het be Presentatie en attitude
gin door het inspelen op de behoeften van de
markt.
De accountant presenteert zich als beroeps
Welke eisen stellen accountants nu aan zich beoefenaar in zeer verschillende verschijH istorie
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ningsvormen. De accountant kan zelfstandig
onder eigen naam werken, deel uitmaken van
zeer grote samenwerkingsverbanden zoals we
die bij de grote accountantsmaatschappen
aantreffen, werken als intern of overheidsac
countant of functioneren als financieel mana
ger.
Bij het uitoefenen van de werkzaamheden in
al deze functies wordt verwacht dat deze wor
den verricht in een geest van onpartijdigheid
en onafhankelijkheid.
Het gaat hierbij niet slechts om de uiterlijke
aspecten van deze eigenschappen maar ook
en vooral om de persoonlijke stellingname. De
aanwezigheid van de uiterlijke eigenschappen
is echter meestal objectiever te bepalen en
derhalve in regelgeving verwoord.
Werkzaamheden
Bij de werkzaamheden beperken we ons tot
de zogenaamde kerntaken ofwel basis-taken
van de accountant. We onderscheiden:
- het onderzoeken van de getrouwheid van
een verantwoording;
het doen van mededelingen omtrent de uit
komsten van het onderzoek;
het (on)gevraagd verlenen van adviesdien
sten.
Wat betreft het verrichten van de werkzaam
heden moeten we vaststellen dat er naast de
eerder genoemde persoonlijke eigenschappen
sprake moet zijn van deskundigheid. Deze
beide aspecten maken dat er sprake is van
een professional.
De beroepsorganisatie heeft dan ook in haar
doelstelling beide aspecten opgenomen, na
melijk het bevorderen van een goede beroeps
uitoefening en het verzorgen van een oplei
ding tot registeraccountant.

E isen v an ‘de m a r k t’

De eisen aan de beroepsuitoefening staan
onmiskenbaar onder invloed van veranderin
gen in de eisen en verwachtingen van de
markt. Onder markt verstaan we hier alle par
tijen die direct of indirect gebruik maken van
accountantsdiensten. Gebruikers formuleren
eisen en verwachtingen onder invloed van
ontwikkelingen in de samenleving. Vooral tech
nologische ontwikkelingen gaan de laatste
decennia bijzonder snel. Zowel de aard als de
methode van dienstverlening is hierdoor aan
permanente veranderingen onderhevig.
Onder gebruikers wordt in dit kader al diege
nen verstaan die direct of indirect belang heb
ben bij de dienstverlening van accountants.
Als belangrijkste exponenten van gebruikers
van accountantsverklaringen - in de wet als
zodanig aangeduid - noemen wij de overheid,
de opdrachtgevers, de vermogenverschaffers
en de werknemers. In deze bijdrage beper
ken wij ons tot voor wat betreft de hedendaag
se ontwikkelingen op het gebied van de exter
ne verslaggeving, de informatietechnologie,
organisatie en internationalisatie.
In het navolgende wordt eerst aangegeven hoe
de geschetste ontwikkelingen en gebruikers
interfereren met het accountantsfunctioneren
om vervolgens mede uit die raakpunten de
eisen af te leiden.

Externe verslaggeving
Het internationaal opereren van organisaties,
het ontstaan van wereldwijde samenwerkings
verbanden brengt met zich mee dat men te
maken krijgt met uitgebreide nationale en in
ternationale verslaggevingsregels. Ook de toe
passing van nieuwe financieringsvormen, ver
schillen tussen financial en management
accounting, nieuwe milieu-eisen aan produkEr zijn echter ontwikkelingen gaande die ac tietechnieken en rapportage daarover beïn
countants noodzaken om de eigen (interne) vloeden de externe verslaggeving door orga
eisen aan te vullen. Deze ontwikkelingen wor nisaties.
De gebruikers van deze verslaggeving (aan
den hierna uitvoerig behandeld.
deelhouders, commissarissen, werknemers en
overheid) formuleren op grond van deze ont
oktober!994
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wikkelingen en de voor hen belangrijke aspec Internationalisatie
ten nieuwe eisen aan deze verslaggeving en
trachten deze door middel van nationale en Internationale samenwerking tussen verschil
internationale wetgeving ingewilligd te krijgen. lende landen (EG), fusies van grote onderne
mingen en de invloed van de massamedia
Informatietechnologie
brengt met zich mee dat de samenleving zich
steeds meer volgens internationale trends gaat
De invloed van de automatisering neemt zeer ontwikkelen. De goederenmarkten worden in
sterk toe in de verschillende organisaties. De belangrijke mate gedomineerd door grote tot
toepassing van geïntegreerde systemen, uit zeer grote internationale organisaties.
gebreide technische communicatiemiddelen Europese en internationale regelgeving beïn
(EDI) en de mogelijkheid om vele gegevens vloedt in toenemende mate de nationale re
verzamelingen te koppelen beïnvloeden elke gelgeving van landen.
organisatie. Het (voort)bestaan van de orga
nisatie hangt nauw samen met de beschikking De hierboven geschetste ontwikkelingen bren
over interne en externe informatie. Zonder in gen zonder uitzondering grote gevolgen met
zet van informatietechnologie is de beschik zich mee voor de gebruikers van accountants
baarheid van informatie vandaag de dag be diensten omdat bij al deze ontwikkelingen zo
perkt.
wel voor- als nadelige gevolgen voor verschil
De toepassing van informatietechnologie geeft lende groepen gebruikers gesignaleerd
bepaalde groepen van gebruikers enerzijds kunnen worden. Dit kan makkelijk aanleiding
schijnbaar onbeperkte mogelijkheden (bijv. geven voor het ontstaan van conflicten.
koppeling van bestanden voor controledoel We gaan daarom nog kort in op enkele con
einden door de overheid) maar tast daardoor flicten waar de accountant in zijn beroepsuit
anderzijds de privacy van andere groepen oefening vandaag de dag zoal mee te maken
gebruikers sterk aan.
krijgt.
Eén en ander brengt de noodzaak met zich
om de risico’s van misbruik en fraude opnieuw Conflicten bij opdrachtgevers
kritisch te bezien en maatregelen tot beper
king te implementeren bij de toepassing.
Controleplicht
Vanaf het ontstaan van het beroep is door op
Organisatie
drachtgevers een beroep gedaan op accoun
tants in situaties waarin het risico van fraude
De omvang van organisaties, de toepassing en bedrog hoog werd geacht, zoals bij erfe
van informatietechnologie en de kosten van niskwesties, schadeclaims, overnames, fusies,
arbeid beïnvloeden de gebruikelijke organisa- fraudezaken en bij de jaarrekeningcontrole van
tieopzet. In plaats van functionele afdelingen grote instellingen en bedrijven. Betrekkelijk
ontstaat steeds meer een organisatie rond de nieuw is de wettelijke plicht tot accountants
bedrijfsprocessen. Ook het uitbesteden van controle waarmee het bezoek van de accoun
eenvoudige arbeid (input van brongegevens tant voor zekere categorieën ondernemingen
in computersystemen) naar lage lonen landen en instellingen niet zonder meer als nuttig
komt steeds vaker voor. De centrale overheid wordt ervaren, maar vooral als een door de
delegeert belangrijke overheidstaken naar la overheid opgelegde verplichting.
gere overheden en voert contract-manage
ment in als methode voor het beheersen van Concurrentie tussen accountants
onderdelen van de rijksbegroting.
In de beroepsuitoefening bij opdrachtgevers
speelt de concurrentie van andere accoun
tants in een markt die niet echt meer groeit
526
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een belangrijke rol. De kwaliteit kan onder druk
komen te staan. De accountant zal daarom
opdrachten zo efficiënt en effectief mogelijk
moeten uitvoeren.
Ook de discussies rond de afbakening van
wettelijke bevoegdheden van Accountant-Administratieconsulenten en Registeraccountants
in de nieuwe accountantswetgeving maken het
er niet eenvoudiger op.
Tijdsdruk
Niet onvermeld mag blijven ook de toenemen
de druk door opdrachtgevers om de rapporteringsdata te vervroegen. De toenemende
omvang van (internationale) ondernemingen
eist dat de verslaggeving door werkmaat
schappijen ten behoeve van tussen- en top
holdings na fusies e.d. vaak moeten worden
vervroegd om de eindrapportage-data te ha
len.
Het moge duidelijk zijn dat opdrachtgevers
geen geringe invloed uitoefenen voor wat be
treft de te stellen eisen aan accountants.
Conflicten bij overige belanghebbenden
Wij verstaan onder deze groep onder meer
vermogensverschaffers, commissarissen en
werknemers, niet zijnde opdrachtgevers.
De accountant moet zich realiseren dat het
deze groep, vaak anonieme, gebruikers van
accountantsdiensten is die mede aan de wieg
heeft gestaan bij de totstandkoming van ons
beroep. Bij veel van hun beslissingen (kredietverschaffing, beoordeling van bedrijfsuitkomsten en belegging van geldmiddelen) base
ren zij zich op de jaarverslaggeving die
voorzien is van een keurmerk in de vorm van
de accountantsverklaring.
De bedoeling van de wetgever om de contro
le van de verantwoording in de wet te veran
keren is met name gelegen in de bescherming
van deze anonieme groep gebruikers.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
eisen en verwachtingen van deze groep niet
naadloos aansluiten op de opvattingen van ac
countants over de beroepsuitoefening. Ook de
hele discussie rond de meldingsplicht van frau
oktober 1994

de tussen overheid en beroepsorganisaties
van accountants moet toch gezien worden als
een signaal dat deze groep gebruikers niet
steeds tevreden is over het voorkomen van
fraude in de samenleving en het optreden van
accountants in dezen.
Het overbruggen van dergelijke verwachtingskloven is niet eenvoudig vanwege de diversi
teit van deze groep en daardoor de uiteenlo
pende informatiewensen met betrekking tot de
verantwoording en verschillende verwachtin
gen omtrent het functioneren van accountants.
Toch moet de beroepsorganisatie en de indi
viduele accountant zich op dit probleem blij
ven bezinnen. Het raakt immers de kerntaken
van het beroep. Hiertoe is tweerichtingsver
keer noodzakelijk. Enerzijds moeten accoun
tants zich blijven informeren over de gestelde
eisen en de verwachtingen van deze groep,
anderzijds is een goede presentatie van de
eigen opvattingen daarover juist aan deze
groep van groot belang.
E isen te stellen a a n a cco u n ta n ts

Uitgaande van het voorgaande kunnen eisen
worden afgeleid. We onderscheiden:
a persoonlijke attitude en vaardigheden
b vaktechnische vaardigheden
c uitoefening van beroep en functie
Ad a. Persoonlijke attitude en vaardigheden
De accountant dient zich meer dan ooit be
wust te zijn van conflicterende belangen tus
sen gebruikers van accountantsdiensten on
derling (wetgever versus ondernemer, directie
versus aandeelhouder, topmanagement versus
middelmanagement) en zal in zijn dienstver
lening deze belangen moeten afwegen. De
eerder genoemde onafhankelijkheid en onpar
tijdigheid blijven noodzakelijke en essentiële
eigenschappen.
Hij moet zich echter bewust zijn dat het voor
komen, beheersen en oplossen van een con
flict extra gebaat is bij een zorgvuldig persoon
lijk optreden, zowel in woord als geschrift. Dit
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houdt bijvoorbeeld in dat een goed gebruik
van communicatieve vaardigheden van groot
belang is. Daarnaast moet de moderne ac
countant kunnen omgaan met veranderingen,
bijvoorbeeld in de eisen omtrent benodigde
vaktechnische en persoonlijke vaardigheden.
Ad b. Vaktechnische vaardigheden
De accountant dient een bekwaam vaktechnicus te zijn, maar vooral ook te blijven. Dit be
tekent dat zijn kennis moet aansluiten op de
ontwikkelingen in de markt. We gaan kort in
op enkele prioriteiten.
1 Wet- en regelgeving
De toenemende complexiteit van de wet- en
regelgeving eist van de accountant dat hij op
de hoogte blijft van belangrijke veranderingen
daarin.
• Nationaal
Sinds de registeraccountant krachtens de wet
bevoegd is om de wettelijke controle van jaar
rekeningen te verrichten neemt de invloed van
de overheid op de regelgeving voor register
accountants toe. Recent zijn, met name on
der druk van de overheid, omtrent het feno
meen fraude aanvullende eisen van kracht
geworden (invoering meldingsplicht).
Ook de onlangs ingevoerde Wet Computercri
minaliteit stelt aanvullende eisen met betrek
king tot de rapportering aan Bestuur en Com
missarissen inzake betrouwbaarheid en
continuïteit van de geautomatiseerde gege
vensverwerking.
• Europees
Door de toenemende invloed van Europese
wet- en regelgeving moet de accountant zich
afvragen in hoeverre deze zich ook op zijn ar
beidsterrein of dat van zijn opdrachtgever
manifesteert. Denk hierbij aan de ingewikkel
de omzetbelastingproblematiek.

opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, is onmisbaar om opdrachtgevers
ook internationaal van dienst te kunnen zijn.
2 Bestuurlijke informatieverzorging
Organisatorische veranderingen, andere wij
zen van leidinggeven, centralisatie en decen
tralisatie hebben grote invloed op de informa
tieverzorging van organisaties. De opzet van
administratieve organisatie en het daarin op
genomen stelsel van interne controle als steun
punt voor de controle-aanpak is daardoor
mede aan verandering onderhevig.
De accountant dient zich steeds opnieuw te
realiseren dat wijzigingen in de organisatie, de
bedrijfsprocessen, de informatieverzorging en
de gestelde kwaliteitseisen daaromtrent van
groot belang kunnen zijn voor de uitoefening
van zijn controlerende en/of adviserende func
tie.
3 Methoden en technieken in de accountants
controle
De toepassing van geavanceerde technolo
gie in de informatieverzorging van organisa
ties maakt het onmogelijk en tevens ongewenst
om 'om de computer heen’ te controleren. De
inschakeling van specialisten zoals de EDPauditor of milieu-accountant wordt noodzake
lijk bij de algemene controle-opdracht in com
plexe situaties. Ook de inschakeling van
audit-software kan niet uitblijven.
Samenwerking in en leiding geven aan een
team van verschillende deskundigen bij de
uitvoering van een controle zijn daarom nood
zakelijke eigenschappen van de moderne ac
countant.

Ad c. Uitoefening van beroep en functie
De accountant moet zich blijven bezinnen op
de wijze waarop hij zijn beroep uitoefent (or
ganisatie) en welke functie hij vervult ten be
hoeve van de markt, uitgaande van de ver
schillende diensten die hij aanbiedt c.q. die
• Internationaal
van hem gevraagd worden. Uitgaande van
Kennis van internationale verslaggevingsre- deze bezinning moeten eisen worden gesteld
gels, ook al is die in Nederland bijna volledig omtrent een aantal belangrijke aspecten.
S28
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1 Inhoud van de dienstverlening
De moderne accountant dient zich de gren
zen van zijn deskundigheid meer dan ooit te
realiseren. Zonder aanvullende training en
vorming kan hij bepaalde opdrachten eenvou
dig niet aan.
Op de accountant wordt immers tegenwoor
dig een beroep gedaan voor controle, beoor
deling of advisering omtrent objecten van zeer
uiteenlopende aard. Certificering van software
pakketten, milieurapportering, subsidieafrekeningen, het beoordelen van de bedrijfsvoering
(operational audit) en zelfs de bedrijfsleiding
(management audit) komen aan de orde.
De (on)gevraagde adviesdiensten ter verbe
tering van de administratie en de bedrijfsvoe
ring vormen daarnaast een uitstekend instru
ment om de toegevoegde waarde van het
accountantsfunctioneren aan te tonen. Als de
accountant echter bij deze adviesdiensten de
grenzen van zijn deskundigheid en onafhan
kelijkheid niet respecteert brengt dit de kwali
teit van de beroepsuitoefening in gevaar.
Ook uitkomsten van internationale onderzoe
kingen (COSO-rapport van de Treadway
Commissie) zijn mede van belang voor een
herbezinning op de reikwijdte van het ac
countantsonderzoek en de -verklaring.
2 Internationale samenwerking
Met name door de grote fusies van de laatste
decennia zijn vele bedrijven internationaal
vertakt. Deze ontwikkeling heeft voor accoun
tants de noodzaak meegebracht internationaal
samen te werken met andere accountants en
ook binnen de accountantswereld geleid tot
grote samenwerkingsverbanden. Hierin nemen
Angelsaksische kantoororganisaties duidelijk
de leiding.
Vaktechnische en ethische opvattingen van
accountants in de verschillende landen zijn in
de praktijk niet steeds dezelfde. Ook cultuur
verschillen spelen een grote rol. De accoun
tant moet zich bewust zijn van deze verschil
len en zich afvragen welke positie hij moet
innemen.
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3 Kantoororganisatie en persoonlijke beroeps
uitoefening
De groei van een kantoororganisatie brengt
daarnaast veelal een toename van standaar
disering van vaktechnische en ethische ge
dragsregels met zich mee. Dit kan een nega
tieve invloed hebben op de persoonlijke
beroepsuitoefening die door kleinere en mid
delgrote opdrachtgevers vaak als zeer waardevol wordt ervaren.
Goede communicatieve en persoonlijke vaar
digheden zijn een vereiste om je als beroeps
beoefenaar in deze ontwikkelingen te hand
haven.
4 Kwaliteit van de dienstverlening
Om in belangrijke mate aan de onderkende
eisen tegemoet te komen moeten accountants
zich eerst de vraag stellen welke soort dien
sten hij aanbiedt. Vervolgens moet hij zich er
van bewust zijn dat de continuïteit van de
dienstverlening afhankelijk is van de kwaliteit
van de dienstverlening. De kwaliteit bepaalt
in belangrijke mate of de accountant door de
gebruikers blijvend als professional wordt er
varen. Kwaliteit van de dienstverlening ken
merkt zich ondermeer door de volgende ele
menten:
1 prijs/kwaliteit verhouding
2 communicatie en beschikbaarheid
3 eenduidige en begrijpelijke rapportering
4 afgebakende duidelijke opdrachten
5 service op maat van de cliënt
6 zorg voor kwaliteitshandhaving
7 onderkennen en managen van beroepsethische vraagstukken
8 onderkennen van grenzen van de deskun
digheid
9 specialisatie
Voor een beroepsgroep, die reeds lang de
beroepsuitoefening zelf reguleert, zijn dit geen
nieuwe zaken. Mede onder invloed van inter
nationale ‘Auditing Standards’ is er reeds aan
dacht besteed aan de meeste van deze ele
menten. Denk aan de Richtlijnen voor de
accountantscontrole dienaangaande en ande
re uitingen en publikaties van de beroepsor529
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ganisatie. Echter de invalshoek is steeds een
formele geweest, met meer accent op het deskundigheidsaspect dan op het presentatie- en
attitude-aspect.
S am en v attin g v an de stellen e ise n

In de eerste plaats moet de individuele be
roepsbeoefenaar zich kunnen handhaven in
een beroepsomgeving die meer dan voorheen
gekenmerkt wordt door conflicterende belan
gen en snel veranderende eisen en verwach
tingen. Dit vraagt om persoonlijke en vaktech
nische vaardigheden die hierop inspelen. Het
(h)erkennen van persoonlijke beperkingen die
niet door (permanente) opleiding kunnen wor
den opgeheven hoort daarbij.
In de tweede plaats is het van belang dat de
accountant in staat is om de cliënt en andere
gebruikers dienstverlening op maat te bieden
en duidelijkheid te verschaffen omtrent de uit
komsten van de accountantsarbeid.
Dit alles vraagt vervolgens om een goede kwa
liteitsbewaking van de dienstverlening waar
bij naast te stellen deskundigheidseisen meer
nog dan vroeger aandacht nodig is voor de
presentatie en attitude van de accountant, en
wel op een wijze die verder reikt dan het in de
kast zetten van een maatschapshandboek
kwaliteitszorg.
Het is noodzakelijk dat de beroepsorganisatie
in aansluiting daarop zorgt voor aanvulling en
uniformering van richtlijnen voor de beroeps
uitoefening en toeziet op de naleving daarvan
ten einde de gehele groep beroepsbeoefe
naars in grotere en kleinere samenwerkings
verbanden hetzelfde doel te doen nastreven.
Alleen indien aan al deze eisen wordt voldaan
blijft bij gebruikers het vertrouwen in de ac
countantsarbeid bestaan alsmede de bereid
heid deze deskundige in te schakelen.

gesteld aan de opleiding van de aankomende
accountant, zowel voor wat betreft het theore
tische als het praktijkgedeelte van de oplei
ding. Wij menen daarom dat in de onderwijs
programma's naast het onderwijs in de
hoofdvakken accountantscontrole, bestuurlij
ke informatieverzorging (AO) en externe ver
slaggeving ook vakken als EDP-Audit en ethiek
en management van de accountantsfunctie
een plaats in het curriculum moeten krijgen.
Gesteld kan worden dat deze eisen echter
onverkort ook aan de permanente educatie
van accountants moeten worden gesteld.
Persoonlijke attitudes en vaardigheden
De aankomende accountant dient, meer dan
voorheen, een aantal attitudes en vaardighe
den aan te leren. Bij attitudes kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan onafhankelijkheid, inte
griteit, pragmatisch handelen, besluitvaardig
heid, commercialiteit en initiatiefvol gedrag.
Onder vaardigheden kunnen bijvoorbeeld za
ken als analytisch vermogen, probleemoplos
send vermogen, organisatievermogen en so
ciale en communicatieve vaardigheid gerang
schikt worden.
Juist ook het omgaan met conflicten in de be
roepsuitoefening, het functioneren in span
ningsvelden en het omgaan met veranderin
gen moet zeer nadrukkelijk aan de orde worden
gesteld in het beroepsonderwijs. Ethiek en
management van de accountantsfunctie dient
een wezenlijk onderdeel van de opleiding uit
te maken.
Vaktechnische vaardigheden

Het is van het grootste belang dat in de accountantsopleiding blijvend aandacht wordt
gegeven aan het bijbrengen van actuele vak
technische kennis en vaardigheden aanslui
tend op de later te verrichten accountantsdien
sten.
E ise n a a n de op leid in g v an a cco u n ta n ts
Met name de kennis en het begrip omtrent de
gevolgen van de inzet van informatietechno
Op grond van de hierboven gestelde eisen aan logie en het gebruik van de computer in de
de accountant moeten uiteraard eisen worden uitvoering van de controle dienen een grotere
530

oktober 1994

MAB

plaats in het onderwijs in te nemen. Ook de
ontwikkelingen op het gebied van de wet- en
regelgeving en de onderlinge samenhang blijft
een belangrijke rol toebedeeld.
Specialisatie
De opleiding dient te onderkennen dat een
zekere mate van vaktechnische specialisatie
optreedt, gezien de verschuivingen in dien
stenaanbod:
er bestaat meer de behoefte aan audit-werkzaamheden met betrekking tot niet-financiële verantwoordingen, bijvoorbeeld milieu
audit. subsidie-audit, legal audit;
- de regelgeving voor bepaalde ondernemin
gen en órganisaties is zeer specifiek, bijvoor
beeld voor de financiële sector, overheids
sector, internationale organisaties, waardoor
branche-specialisatie gewenst is en
■ de informatietechnologie is dermate geïn
corporeerd in de bedrijfsprocessen, dat
voor het uitvoeren van een effectieve en
efficiënte controle meer dan globale kennis
van informatietechnologie noodzakelijk is.
Ten einde de vaktechnische deskundigheid op
het gewenste niveau te handhaven dient aan
vullende opleiding met betrekking tot deze
onderwerpen verworven te worden. Wellicht is
het noodzakelijk een aantal specialismen los
te maken van de algemene accountantsfunctie, zoals reeds op het terrein van de EDP-audit gebeurd is.
S am en vattin g

Het ontstaan van het accountantsberoep wordt
gekenmerkt door het bestaan van een maat
schappelijke behoefte, zelfregulering en het
streven naar erkenning van het beroep. Deze
doelstelling is door de beroepsgroep gereali
seerd door eisen te stellen omtrent deskun
digheid en te hanteren ethische normen bij de
beroepsuitoefening.
Het voortbestaan van het beroep wordt naar
onze mening gegarandeerd als de beroeps
oktober 1994

groep zich ook in de toekomst sterk blijft ma
ken voor het handhaven van duidelijke des
kundigheidseisen en beroepsethische normen
(presentatie- en attitudeaspecten).
De beroepsopleiding dient in het opleidings
programma rekening te houden met zich wij
zigende eisen en verwachtingen van de markt
en maatschappelijke ontwikkelingen. Eisen
moeten worden vertaald in termen van des
kundigheid, persoonlijkheid (presentatie en
attitude) en kwaliteit.
Als belangrijkste gevolg kan gesteld worden
dat de eisen omtrent de beroepsuitoefening
met name op het gebied van de persoonlijke
vaardigheden te weinig aandacht hebben ge
kregen in de beroepsopleiding.
De accountant dient zichzelf in de beroeps
uitoefening echter duidelijke beperkingen op
te leggen ten aanzien van de aanbieding van
de verschillende soorten diensten. Duidelijk
heid en een goede communicatie hieromtrent
tussen accountants en gebruikers van accoun
tantsdiensten is de basis voor een blijvend
vertrouwen in de kwaliteit en voortbestaan van
het beroep.
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