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‘Humble citizens and slaves were educated and employed as bookkeepers. For the most part, Athe- 
nians preferred public slaves as comptrollers and auditors because they could be tortured on the rack 
and freemen could not.’

Eddy Vaassen: Dit citaat uit het zeer lezens-
waardige boek over financiële verantwoording en 
de opkomst en het verval van naties The Recko-
ning van Jacob Soll geeft aan hoe, meer dan 2000 
jaar geleden in een ander stukje Europa, naar con-
trollers en accountants werd gekeken: ze moesten 
hun werk doen maar als de uitvoering of uitkomst 
van dat werk hun bazen niet beviel, dan volgden er 
strafmaatregelen die zo ver konden gaan dat de 
accountant werd gemarteld op de pijnbank. Ac-
countant was in het oude Griekenland blijkbaar 
geen beroep maar slavenarbeid waar geen belo-
ning tegenover stond maar slechts straf als er iets 
misging. Dat is tegenwoordig wel anders getuige 
het volgende bericht op Accountant.nl over de UK 
firm van één van de Big-4 kantoren:

‘De totale te verdelen winst voor de partners viel te-
rug van 571 tot 554 miljoen pond. Dat betekent 
750.000 per partner. In 2012 bedroeg de partneruit-
kering nog 789.000 pond, vorig jaar 772.000 pond.’

Ook al is dit een forse inkomensachteruitgang, het 
is nog steeds géén slavenarbeid. Nu ligt er tussen 
slavenarbeid en een inkomen van 950.000 Euro 
nog een hele wereld waarover de kranten en vak-
bladen vol staan en waarover driftig wordt gedis-
cussieerd. Lees de opiniestukken op Accountant.
nl, in het FD, Accountancynieuws en dergelijke en 
het wordt meteen duidelijk dat de arrogantie van 
het beroep en de mede daardoor ontstane intole-
rantie van de politiek het accountantsvak in een 
uitzichtloze spiraal van regelgeving en doemden-
ken heeft gebracht. De overheersende opvatting 
lijkt te zijn dat accountants jarenlang te veel heb-
ben verdiend en te lage kwaliteit hebben geleverd 
en dat dat nu maar eens gedaan moet zijn.
De realiteit is dat er bij accountantskantoren heel hard 
wordt gewerkt, veel uren en lange dagen worden ge-
maakt, dat er een enorm kwaliteitsbesef is, maar dat 
er in de structuur van de kantoren en het beroep iets 
fundamenteel fout zit waardoor er een soort culturele 
onbalans is ontstaan. Een onbalans tussen de uitdra-
gers van het kwaliteitsdenken en de uitdragers van 
het commerciële denken in de accountancy.
De structuur van de kantoren maakt dat er een 
groot gat is tussen het laagste partnerinkomen en 
het hoogste inkomen van de eerstvolgende in hië-
rarchie die géén partner is. Daar komt bij dat door-
groei naar partner naast vaktechnische kwaliteiten 

DE ACCOUNTANT OP DE PIJNBANK
Opinie:

ook commerciële kwaliteiten vergt. Samen met het 
inkomensverschil leidt dit er dan toe dat vaktechni-
sche kwaliteit mogelijk onvoldoende wordt beloond.
De structuur van het beroep is zodanig dat de te 
controleren organisatie de accountant aanstelt, 
betaalt en eventueel ontslaat. De door accoun-
tantskantoren gebruikte aanduiding ‘klant’ voor de 
gecontroleerde is hier veelzeggend. Alle maatrege-
len die gericht zijn op het vergroten van de onaf-
hankelijkheid van de accountant, waaronder ver-
plichte roulatie, scheiding controle en advies, 
beperking giften en uitingen van gastvrijheid, ver-
bod op sponsoring, of maatregelen bij persoonlijke 
en werkrelaties, lijken vooral bedoeld om de schijn 
te wekken dat de accountant onafhankelijk is. Gro-
te positieve effecten kunnen we hier niet van ver-
wachten om de simpele redenen dat er dat ene al-
lesoverheersende argument is waar de accountant 
door de genoemde culturele onbalans gevoelig 
voor is: hij wil als controlerend accountant niet ont-
slagen worden door de klant, enkel en alleen om-
dat hij bepaalde aanpassingen in de jaarrekening 
wil zien waarmee de klant het niet eens is. De mate 
waarin de accountant gevoelig is hiervoor, is af-
hankelijk van de gewichten die hij toekent aan 
commercie en kwaliteit. Doordat partners beloond 
worden voor commerciële prestaties is commercie 
als een sluipmoordenaar die geleidelijk de kwaliteit 
van de professionele oordeelsvorming door part-
ners ondermijnt. Als de partners dit vervolgens uit-
dragen in de organisatie, komen niet-partners mo-
gelijk in een spagaat terecht waarin ze aan de ene 
kant willen voldoen aan de commerciële eisen die 
de partner aan hen stelt, maar aan de andere kant 

‘De door accoun-
tantskantoren ge-
bruikte aanduiding 
“klant”voor de ge-
controleerde is hier 
veelzeggend’
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wél de gewenste kwaliteit willen leveren. Alleen de 
allersterksten zullen de rug recht houden.
De weeffout in zowel de organisatie van de kanto-
ren als het beroep als zodanig is de politiek niet 
ontgaan. Het gevolg is een machtsovername door 
de politiek zowel op nationaal als internationaal  
niveau waarmee de beroepsorganisatie in feite on-
der curatele is gesteld. De regelgevers varen er  
wél bij. Maar doordat zij meestal een politieke be-
staansgrond hebben en bovendien doen waarvoor 
ze zijn benoemd – het maken van regels – zijn veel 
maatregelen weliswaar uitgebreid geconsulteerd  
in de samenleving, maar hebben zij vaak onvol-
doende rationele of empirisch-wetenschappelijke  
fundamenten. Wet- en regelgeving voor de ac-
countancybranche is verworden tot een opeensta-
peling van regels waaraan de accountant zich 
moet houden, maar die zijn controlewerk welhaast 
onmogelijk maken. Vergelijk de accountancy maar 
met een sport als hoogspringen. Als een hoog-

springer een poging waagt om over een lat op 
2,20m hoogte te springen en bij herhaalde pogin-
gen niet hoger komt dan 1,80m, kan de lat wel op 
2,40m worden gelegd, maar daardoor zal deze 
hoogspringer niet hoger gaan springen. Vertaald 
naar de accountancy: de politiek kan wel steeds 
meer regels uitstorten over het beroep, maar als er 
aan de basis (de beloningsstructuur van de kanto-
ren en de organisatie van het beroep) niet eerst 
iets verandert, zullen die regels geen enkel effect 
hebben en mogelijk zelfs het tegenovergestelde 
bewerkstelligen. Het momentum om zélf actie te 
ondernemen vanuit het beroep leek even voorbij, 
maar eind september heeft de NBA in opdracht 
van de minister een actieplan gepresenteerd waar-
mee het beroep weer toekomstbestendig kan wor-
den gemaakt. Voorlopig ligt de accountant echter 
nog op de pijnbank en moet hij vanuit een grote 
achterstandspositie nog maar bewijzen dat hij zijn 
verantwoordelijkheid kan dragen.
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Dé agenda voorSUCCESVOL VERANDEREN!

ORGANISATIE PARTNERS

Kom ook naar de MASTERCLASS UNBOSS
Woensdag 3 december 2014

Een dag vol met aansprekende verandertrajecten en 
prikkelende visies. De volgende topsprekers bepalen 
dé agenda voor succesvol veranderen:
 

  Ben Tiggelaar, tevens dagvoorzitter
  Wouter Hart: waarom ‘verdraaide organisaties’ 
terug moeten naar de bedoeling
  Thijs Homan: veranderingen zijn niet te managen!
  De Deense topondernemer Lars Kolind: meer 
bereiken door te ‘unbossen’
  Marga Hoek: Zakendoen in de Nieuwe Economie 
(Managementboek van het Jaar)   


