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1.

Samenvatting: Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en de discussie
volgens de commissie?
Verbreding en verdieping stakeholdersdialoog
De maatschappelijke relevantie, het publieke belang van de accountant komt centraal te
staan: wat is het nut en de noodzaak van de beroepsgroep in de samenleving. Waar staat de
accountant voor, wat bindt het beroep? Om succesvol te zijn moet de accountant transparant
zijn over zijn toegevoegde waarde. De kern hiervan is het toevoegen van vertrouwen, in het
bijzonder door het geven van een objectief oordeel over de betrouwbaarheid van informatie, al
dan niet door het verschaffen van zekerheid. Hierbij past ook een bredere invulling van zijn
natuurlijke adviesfunctie (brede signalerende rol) en het rapporteren over meer thema’s dan
alleen financiële informatie. De visievorming dient plaats te vinden in nauwe dialoog met de
stakeholders, het brede publiek. Het is aan te bevelen om dit sectorgewijs aan te pakken.
IT-ontwikkelingen
Door de toenemende IT-ontwikkelingen worden steeds meer werkzaamheden geautomatiseerd,
maar zullen ook nieuwe assurance-producten ontstaan. Hiermee moet in de visievorming
rekening worden gehouden.

2.

Compleet: Is met deze uitkomsten volledig in beeld gebracht wat de toekomst de
beroepsgroep gaat brengen en wat er nodig is om daarin succesvol te zijn? Of ontbreken
er zaken die moeten worden meegenomen bij verdere visievorming of waarover we
moeten doorpraten?
De uitkomsten zijn geschreven vanuit het perspectief van de Signaleringsraad, waarbij de
signalerende rol van de accountant richting de relevante stakeholders centraal staat.

3.

Aanbevelingen: Welke aanbevelingen wil de commissie in het licht van het project
toekomstvisie doen aan het bestuur van de NBA.
 De visievorming over het beroep kan alleen maar plaatsvinden in nauwe dialoog met de
stakeholders, het brede publiek. Zij zijn immers de gebruikers van zijn producten en
bepalen zijn maatschappelijke relevantie. Doe dit bij voorkeur sectorgewijs en schenk
hierbij ook aandacht aan de rol van de commissaris.
 Besteed aandacht aan de bredere invulling van de natuurlijke adviesfunctie van de
accountant en maak dit tot onderdeel van de accountantsopleiding.
 Sluit bij de visievorming aan bij de ontwikkelingen in IT en houd rekening met de hieruit
volgende verschuiving van de werkzaamheden van de accountant.

4.

Overig: andere punten of feedback naar aanleiding van deze commissievergadering
Richt de governance van de NBA zo in, dat snel en adequaat op ontwikkelingen gereageerd
kan worden, zonder dat hieraan een lang besluitvormingsproces vooraf gaat. Ontwikkel als NBA
in dit kader standpunten over belangrijke beroepsgerichte thema’s.

