Bijeenkomst van de Kerngroep d.d. 19 april 2017 in kader van visietraject

VRAAG 1. Hoe verandert de rol van de accountant? Wat is ervoor nodig?
- de opleiding:
o flexibiliseren, kortere modules, andere competenties,
o opleiding tot basisaccountant met daarna diverse specialisatiemogelijkheden
- de beroepsuitoefening:
o er moet een profielschets komen, de accountant moet generalist zijn
o meer aandacht voor niet financiële informatie
o accountant kan niet alles zelf weten; meer werken in multidisciplinaire teams
o minder naar verleden kijken, maar samen met klant naar toekomst kijken
o menselijke maat moet terugkomen; het gaat om de vraag wat de ondernemer/ maatschappij
met de resultaten van het accountantswerk kan /moet
o accountant wordt meer een trusted advisor; hij moet aan klant kunnen uitleggen waarom
bepaalde regelgeving er is, wat het doel is van die regelgeving
- de beroepstitel:
o één accountantstitel
- het toezicht:
o het toezicht verhardt; accountant zal zijn rug recht moeten (blijven) houden; er wordt
derhalve meer weerbaarheid van de accountant verwacht
VRAAG 2. Hoe organiseren wij het toekomstig beroep?
- Wettelijke bescherming: heeft voordelen
- Brede beroepsorganisatie:
o hoge(re) opbrengsten, waardoor makkelijk activiteiten financieren;
o benoem de specialisaties en geef die vorm vanuit een federatief model.
o Basisaccountant is de verbindende factor; na die basisopleiding volgen de diverse
specialisatierichtingen
- Smalle beroepsorganisatie:
o beroep is te divers;
o maak onderscheid tussen mensen met dezelfde opleiding en mensen die het
accountantsberoep (= openbaar beroep) uitoefenen.
o Horen AIB’s nog wel tot de beroepsgroep?
- Regelgeving:
o zorg ervoor dat regelgeving van de ene groepering accountants niet onnodig doorsijpelt naar
de andere accountantsgroeperingen;
o accountants mogen alleen stemmen over de regelgeving die op hen van toepassing is.
- Takenpakket:
o belangenbehartiging hoort bij de NBA te blijven;
o PE en toetsing/toezicht kan bij de NBA worden weggehaald.
o NBA moet meer in het debat participeren om daarin de rol / toegevoegde waarde van de
accountant over het voetlicht te (kunnen) brengen

