
‘De beulen zijn hier onder ons’
Een gedragscode voor
accountants maakt
zware verwijten over
‘broedermoord’ los.

JAN FRED VAN WIJNEN

AMSTERDAM — Een ledenverga-
dering van registeraccountants
saai? Niet als het gaat over een
nieuw handvest voor ethisch han-
delen.

Het scheelde niet veel of de
bestuurders van het Koninklijk
Nivra hadden hun huiswerk
opnieuw kunnen doen. Met een
kleine meerderheid van bijna 57%
werd een nieuwe gedragscode voor
registeraccountants aangenomen
in een tumultueuze vergadering
vol amendementen, moties, een
schorsing en emotionele betogen.

Op een doorsnee ledenvergade-
ring van het Nivra, de beroepsorga-
nisatie voor registeraccountants
(RA’s), komen zelden meer dan
honderd doorgaans gepensioneer-
de leden. Gisteren kwamen er vijf
keer zoveel. Er werden ook nog

eens zo’n 400 volmachten afgege-
ven. Het Nivra telt 13.000 register-
accountants.

De afgelopen weken is stevig
oppositie gevoerd tegen de nieuwe
gedragscode. Verschillende leden
stelden zelfs een eigen, alternatieve
code op, zoals de ‘x-code’ van
accountant Brenda Westra en de
‘Limperg-code’ van Hans Blokdijk,
hoogleraar accountancy aan Uni-
versiteit Nyenrode. Zij vinden de
code te streng voor accountants die
iets anders doen dan controleren
— van adviseurs en financieel
directeuren tot gepensioneerde
RA’s die alleen de jaarrekening van
de voetbalclub opstellen.

Hoezeer dit onderwerp de leden
ter harte gaat, bleek uit de toe-
spraak van accountant Brenda
Westra, auteur van het boek Ont-
hullingen over Accountants. De
strenge nieuwe code betekent vol-
gens haar het einde van vele hon-
derden kleine kantoren die weinig
anders doen dan het samenstellen
van jaarrekeningen. Door kostbare
eisen voor kwaliteitsbeheersing en
belangenscheiding zou het water
deze accountants boven de lippen

stijgen. De registeraccountants die
er werken zullen hun titel kwijtra-
ken. En daarvan profiteren alleen
de grote kantoren, waarvoor de
code volgens haar éigenlijk
bedoeld is.

Daarom sprak ze van ‘broeder-
moord’. Accountants die bij grote
kantoren werken riep ze op om
tégen te stemmen: ‘Wees geen wil-
loos instrument van de grote
bazen.’

In haar tirade maakte ze ook
korte metten met het argument van
de Nivra-bestuurders dat slechts de
oekaze van de internationale fede-
ratie Ifac in New York wordt nage-
leefd. Toen ze zei dat ‘de beulen
niet in New York zitten, maar hier
onder ons’, vond voorzitter Willem
van Wijngaarden het mooi
geweest: ‘Mevrouw Westra, wilt u
afronden?’

Daarop kreeg ze enorme bijval
uit de zaal om haar toespraak af te
maken. Een van de leden liep zelfs
naar de microfoon en diende een
voorstel in om ‘mevrouw Westra
zoveel spreektijd te geven als ze
nodig heeft’.

Westra was niet de enige die

hardnekkig strijd voerde tegen de
code. Hoogleraar accountancy
Hans Blokdijk stelde een eigen
code op, die volgens hem een eerlij-
ker onderscheid maakt tussen
‘openbare accountants’, die goed-
keurende verklaringen afgeven, en
RA’s die allerlei andere dingen
doen. Volgens hem is het niet nodig
om deze groepen even zware
gedragsregels voor te schrijven.

De gepensioneerde accountant
Corneel Spil bleek de machtigste
tegenstander voor het Nivra-be-
stuur. Hij voert al weken campagne
onder de leden om machtigingen af
te geven voor een tegenstem, als ze
niet naar de vergadering konden
komen. De protesten van volmacht-
stemmers leidden tot een schor-
sing, waarin stevig werd onderhan-
deld tussen de tegenstanders en het
Nivra-bestuur.

Ook de voorstanders hielden
gloedvolle betogen, zoals Nivra-be-
stuurder Jan Stael, partner bij het
grote PricewaterhouseCoopers. Hij
wil dat de gedragsregels gelden
voor iedereen die de titel voert:
‘Een RA-titel is geen hoed die je
naar believen kan op- en afzetten.’
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