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Opinie

Minister Bos wil bij overheidsbedrijven 
variabele beloning van bestuursleden pres-
tatieafhankelijk maken. Deze prestaties 
zouden niet in termen van winst mogen 
luiden maar zouden zuiver het maatschap-
pelijk nut van de prestatie moeten weerge-
ven. Expliciet werd op-tijd-rijden door NS 
in dat verband genoemd. Deze benadering 
lijkt sympathiek, maar is het niet. 
Vergroting van stiptheid is namelijk niet 
per se wenselijk, omdat men de maat-
schappelijke baten en kosten moet afwe-
gen. Maatstaven als stiptheid bij NS of 
klanttevredenheid bij energiebedrijven, 
zijn per definitie incompleet, omdat ze 
maatschappelijke kosten en baten nege-
ren.
Uit onderzoek is bekend dat managers 
onwenselijk gedrag vertonen als zij expli-
ciet op een incomplete maatstaf worden 
beoordeeld en beloond. 
Zo zal - om bij het voorbeeld van NS te 
blijven - een NS-manager enorm zijn best 
doen om op tijd te rijden wanneer zijn der-
tiende maand hiervan afhangt. De vraag is 
alleen: tegen welke kosten? Zo kan hij 
machinisten onder druk zetten hun stipt-
heid te vergroten. Zelfs als de machinist 
hiervoor niet zal wijken, vanwege het 
mogelijke gevaar dat hij creëert voor de 
reiziger, zal de druk van de NS-manager 

tot kosten leiden. De machinist weet 
immers dat hem wat boven het hoofd 
hangt als zijn stiptheid niet verbetert. De 
hiermee veroorzaakte stress brengt kosten 
mee voor NS. De NS-manager kan ook 
meer kosten in rekening brengen bij 
Prorail in verband met vertragingen. 
Daarmee verbetert wellicht op korte ter-
mijn de stiptheid, op lange termijn legt het 
druk op de relatie tussen NS en Prorail. 
Zouden we, in plaats van tijdigheid, winst 
nemen als prestatiemaatstaf, dan zouden 
de kosten van stress of van de verslechter-
de relatie met Prorail automatisch worden 
meegenomen in de overweging van de 
manager, voordat hij zou besluiten de 
machinist onder druk te zetten. Hij zou 
ook de verwachte extra opbrengst uit stipt-
heid meenemen om tot een gebalanceerde 
afweging te komen.
Zouden we nu toch stiptheid willen opne-
men in het contract, bijvoorbeeld omdat 

Winst is wel goede prestatiemaatstaf voor NS
In tegenstelling tot minister Wouter Bos, vindt Jan Bouwens winst ook voor 
bestuurders van overheidsbedrijven wél een goede prestatiemaatstaf.

JAN BOUWENS*

‘ Maatstaven als stiptheid 
of klanttevredenheid zijn 
incompleet, omdat ze 
maatschappelijke kosten 
en baten negeren.’

Jonge beroepsgenoten zijn aan zet!
Jonge accountants roeren zich nog veel te weinig in discussies over het beroep, 
vindt Johan Nelemans. Dat moet anders.

JOHAN NELEMANS*

Het imago van de accountant is al jaren-
lang onderwerp van discussie. Of dit min-
der geldt voor het imago van de beroepsor-
ganisatie NIVRA, valt te betwijfelen. 
Wanneer je spreekt over de Accountants-
dag of de Algemene Ledenvergadering, 

twee bijeenkomsten die het NIVRA ieder 
najaar organiseert, denken immers nog te 
veel beroepsgenoten aan een bijeenkomst 
voor alle prominenten uit accountancyland: 
accountants die regelmatig publiceren in 
‘de Accountant’ of andere vakbladen, die 

regelmatig cursussen geven binnen of bui-
ten de muren van het eigen kantoor. 
Accountants die zogezegd hun sporen heb-
ben verdiend.
Uiteraard is het prima dat deze prominen-
ten aanwezig zijn bij de Accountantsdag of 
de Algemene Ledenvergadering. Maar 
waar passen de jonge accountants in dit 
plaatje? Waarom wordt de Accountantsdag 
niet vooral gezien als een bijeenkomst voor 
alle generaties: jong, minder jong en minst 
jong? Een zorgvuldig onderzoek kan wel-
licht opheldering bieden. Maar bij deze 

stiptheid niet de huidige maar de toekom-
stige omzet gunstig beïnvloedt, dan is een 
mix van winst met stiptheid te prefereren 
boven stiptheid alleen. Bij de vaststelling 
van de stiptheidsnorm dient een afweging 
te worden gemaakt tussen (toekomstige) 
kosteninvesteringen en het beoogde stipt-
heidsniveau. Zo moet NS afwegen of 
dienstregelingen zouden kunnen worden 
uitgedund teneinde stiptheid te bevorde-
ren, of de NS-manager zou het contract 
met Prorail kunnen aanpassen. Vervolgens 
moet men besluiten welk maximum te stel-
len aan stiptheid. Immers, op een bepaald 
punt zijn de kosten van stiptheidsverbete-
ring - denk aan veiligheid - hoger dan de 
maatschappelijke baten. Als het onmoge-
lijk is een maximum te stellen aan de stipt-
heid, kan men met een minimum werken. 
Minima werken goed als bescherming 
tegen een dieptepunt in prestaties. 
Bovendien leiden minima (in plaats van 
maxima) ertoe dat men niet gaat streven 
naar vergroting van de stiptheid tegen 
onwenselijke kosten.
We kunnen de NS-manager bij een gesteld 
minimum en bij een maximum even goed 
belonen voor winst- en stiptheidprestaties. 
Als hij namelijk een hogere winst weet te 
realiseren bij een hogere stiptheid dan 
heeft hij op zijn minst een schouderklopje 
verdiend!

Noot

*  Jan Bouwens is hoogleraar accounting aan 

de Universiteit van Tilburg.
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neem ik alvast een schot voor de boeg.
Om te beginnen blikken we terug op het 
jaar 2006. In februari 2006 werd de NIVRA 
Adviescommissie Young Professionals opge-
richt, waarvan ondergetekende tot op de 
dag van vandaag met veel plezier de voor-
zitter is. Een van de doelstellingen van het 
NIVRA Young Professionals-netwerk is 
vanaf het moment van oprichting geweest 
het vergroten van de binding van jonge 
beroepsgenoten met de beroepsorganisa-
tie NIVRA. De resultaten op dit gebied 
mogen wisselend worden genoemd.
Feit is dat NIVRA Young Professionals is uit-
gegroeid tot een netwerk met meer dan 
zevenhonderd leden. De laatst georgani-
seerde activiteit, NYP meets Ajax, kon zelfs 
rekenen op een opkomst van circa 110 
leden. Deze resultaten zijn bemoedigend, 
maar een kritische kanttekening is op zijn 
plaats. De totale doelgroep van NYP is 
immers pakweg het achtvoudige van het 
huidige ledenaantal.
Het NIVRA Young Professionals-netwerk 
tracht jonge beroepsgenoten deelgenoot 
te maken van actuele discussies in de 
accountancy. Helaas viel de opkomst van 

onze debatavond ‘NYP breekt door glazen 
muur’ tegen. Ook maken NYP-leden wei-
nig gebruik van het forum. Het aantal 
publicaties van jonge beroepsgenoten in 
‘de Accountant’ is beperkt en ook in het 
studentenmagazine Achter de Komma 
keren regelmatig dezelfde namen terug, 
waaronder die van redactieleden.
Op het gebied van publiceren blijkt voorts 
dat de belangstelling voor de NYP 
Publicatieprijs, waarmee toch een aanzien-
lijk geldbedrag van € 5.000 is gemoeid, 
beperkt is, gezien het aantal ontvangen 
inzendingen in 2006 en 2007.
Gelukkig hebben we in 2006 wel mogen 
constateren dat, wellicht mede vanwege 
de uitreiking van de NYP Publicatieprijs en 
de NYP-deelsessie, meer jonge beroepsge-

noten op de Accountantsdag aanwezig 
waren. Maar op het totale bezoekersaantal 
is nog altijd sprake van een minderheid.
Op basis van het voorgaande concludeer ik 
dan ook dat de beroepsorganisatie initia-
tief heeft getoond met de oprichting van 
NYP en dat het NIVRA Young Professionals-
netwerk serieus werk maakt van het 
betrekken van de jonge beroepsgenoten 
bij het NIVRA. Uiteraard ben ik verheugd 
met deze stappen in de goede richting.
Maar nu zijn de jonge beroepsgenoten aan 
zet! De jonge generatie kan zich veel 
nadrukkelijker profileren in actuele discus-
sies, maar moet initiatief durven tonen. 
Vandaar deze oproep aan alle jonge 
beroepsgenoten om regelmatig te publice-
ren en regelmatig het gezicht te laten zien 
op landelijke bijeenkomsten. Laat de 
mening van de jongste generatie luid en 
duidelijk horen!

Noot

*  Johan Nelemans is voorzitter NIVRA Advies-

commissie Young Professionals en is contro-

leleider bij Mazars.

‘ De jonge generatie kan 
zich veel nadrukkelijker 
profileren in actuele 
discussies, maar moet 
initiatief durven tonen.’

‘NIVRA, creëer huzarenstukje: houd de 

Ledenvergadering via internet’
Registeraccountants kunnen zorgen voor een belangrijke stap in de vernieuwing 
van de parlementaire democratie, stelt Joris Joppe.

JORIS JOPPE*

Ik heb ‘de Accountant’ nog niet uit het 
plastic gehaald of ik krijg een vooraankon-
diging in mijn mailbox over de komende 
Ledenvergadering van 12 december 2007. 
Een ledenvergadering is natuurlijk goed, 
inspraak, democratie, daar kan niemand 
bezwaar tegen hebben. Het trieste is 
alleen dat het instrument van de democra-
tie - het stemmen - nauwelijks is geëvolu-
eerd sinds de Grieken met de democratie 
op de proppen zijn gekomen. Een groepje 
geïnteresseerde doch slecht geïnformeerde 
leden in een ruimte bij elkaar roepen om 

vervolgens op een chaotische manier de 
stemmen bij elkaar te sprokkelen - in 
essentie niet anders dan bij het laatste 
referendum in Utrecht. 

Lees nog eens goed het boekje Web.RA 
door en bezin u op de mogelijkheden. 
Laten we als accountants nu eens een keer 
vooruitstrevend zijn en de volgende 
Ledenvergadering via internet houden. De 
mogelijkheden zijn eindeloos, gerichte 
informatievoorziening, lagere drempel om 
te stemmen, een efficiënter stemproces, 
betrouwbaarder uitkomsten en hopelijk 
ook een hogere opkomst.
En in dat laatste zit misschien nog wel het 
belangrijkste element. Lees het boek The 
Wisdom of Crowds van James Surowiecki 
en je zult zien dat the many are smarter 
than the few. Kortom, het zou wel eens tot 
veel betere besluitvorming kunnen leiden. 
Transparantere en betere besluitvorming 
die bij zal dragen aan een nieuw elan van 
het NIVRA en meer vertrouwen in het 
bestuur. 
Natuurlijk, internet is inherent onveilig. 
Maar goed, we hebben het hier over een 

‘ Laat accountants nu eens 
een keer vooruitstrevend 
zijn en de volgende 
Ledenvergadering via inter-
net houden.’
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In zijn exposure draft IFRS voor SME 
noemt de International Accounting 
Standards Board de verbetering van inter-
nationale vergelijkbaarheid van jaarreke-
ningen als hoofdreden voor de publicatie 
van deze regels.
Dat betekent dat het vizier van de IASB 
niet is gericht op verslaggeving van echt 
kleine ondernemingen. Immers, 
(inter)nationale vergelijking is bij deze 
groep veel minder tot niet aan de orde.
Wat wordt dan wel bedoeld met small and 
medium-sized entities? Een vertaling naar 
het Nederlandse ‘mkb’ is te kort door de 
bocht. Het onderscheid tussen SME en niet-
SME is volgens de IASB de publieke verant-
woording: IFRS voor SME’s zijn er voor 
ondernemingen die (a) do not have public 
accountability en (b) publish general 
purpose financial statements for exter-
nal users.
Dit lijkt duidelijk, maar de IASB schept ver-
warring. Waar men in de exposure draft eerst 
de publieke verantwoording voorop stelt, 
wordt later aangegeven dat de SME-regels 
met name gelden voor ondernemingen met 
circa vijftig medewerkers. En later wordt 
gesteld dat ze ook geschikt zouden moeten 
zijn voor zogenaamde micro’s (ondernemin-
gen met een paar medewerkers).
Voor deze micro’s zullen de standaarden 
transacties en omstandigheden beschrijven 

die niet van toepassing zijn op deze kleine 
ondernemingen, maar toch mag dit geen 
belemmering zijn om ze toe te passen. Het 
toepassen van eenvoudige verslaggevings-
regels voor kleine ondernemingen - bij-
voorbeeld alles tegen kostprijs - wijst de 
organisatie dan ook af, aangezien dit niet 
leidt tot nuttige informatie.
Bijzonder is dan ook de ontwikkeling in 
Nederland, waar kleine rechtspersonen zeer 
waarschijnlijk de verslaggeving mogen 
opstellen op basis van fiscale grondslagen. 
Primair vanuit de gedachte van administra-
tieve lastenverlichting, hetgeen (bewust) 
ten koste gaat van de informatiewaarde 
van de jaarrekening. Nog bijzonderder is de 
aanstaande publicatie van Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving voor kleine rechtsper-
sonen (RJK) door de Raad voor de Jaar-
verslaggeving. Deze beogen een vereenvou-
diging voor kleine rechtspersonen. Ze zijn 
dan ook meer gericht op eenvoud dan op 
het verschaffen van relevante informatie.
Naar mijn mening wordt de hoogste een-
voud behaald door het hanteren van de fis-
cale regels. Waarom zouden kleine onder-
nemingen dan toch kiezen voor de 
algemene richtlijnen? Niet vanwege de 
eenvoud, maar vanwege de relevantie. 
Maar hier zijn de RJK niet geschikt voor. 
Relevante informatie wordt beter bereikt 
met de richtlijnen voor groot en middel-

groot. Of in de toekomst heel misschien 
toch met IFRS voor SME, als internationaal 
alternatief. De RJK zijn mijns inziens dan 
ook overbodig.
Door deze ontwikkelingen verwacht ik dan 
ook dat de SME-standaarden in Nederland 
buiten het gezichtsveld van de kleine 
rechtspersonen zullen (en moeten) blijven, 
tenzij men daar vrijwillig gebruik van wil 
maken. IFRS voor SME kan als alternatief 
dienen voor ondernemingen die niet voor 
full-IFRS willen opteren: Wel relevante 
informatie maar met een aantal vereenvou-
digingen.
Stel IFRS voor SME dus niet verplicht voor 
kleine ondernemingen, zie af van nieuwe 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine Rechtspersonen, maar sta IFRS voor 
SME toe als alternatief voor ondernemin-
gen die internationaal vergelijkbare infor-
matie willen verschaffen, maar (nog) niet 
willen kiezen voor full IFRS.
IFRS voor SME zijn geen standaarden voor 
het mkb. Het gaat in feite om big and 
medium-sized entities en het groot- en 
middenbedrijf, BME voor GMB dus. De dis-
cussie is nog maar net begonnen!

Noot

* Gert-Jan Jordaan is accountant bij AREP 

accountants en belastingadviseurs.

IFRS voor GMB
Er wordt druk gediscussieerd over small and mediumsized entities (SME) en de 
reikwijdte van IFRS voor SME’s. Volgens Gert-Jan Jordaan hebben de SME-regels 
echter nauwelijks iets te maken met kleine rechtspersonen. En volgens hem is er 
ook geen behoefte aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen (RJK).

GERT-JAN JORDAAN*

Reacties en bijdragen
De rubriek Opinie is een podium 

voor discussie. Wilt u reageren op een 

artikel in ‘de Accountant’ of zelf een 

kwestie aan de orde stellen die van belang 

is voor het beroep? E-mail naar: 

deaccountant@NIVRA.nl. 

Maximumlengte achthonderd woorden.

bekende doelgroep van alleen registerac-
countants. Een doelgroep die zich voor 
staat op haar eigen integriteit - fraude zou 
bijna bij voorbaat uitgesloten moeten zijn 
(ik heb namelijk een vaag vermoeden dat 
de rest van de wereld heel weinig interesse 
heeft in onze ledenvergaderingen). Maar 
goed, toch maar het zekere voor het onze-
kere nemen. 
Vraag onze bloedbroeders van de NOREA 
om iets moois te bouwen en zorg dat het 
een huzarenstukje wordt uit oogpunt van 

beveiliging. Bij twijfel laten we ook nog 
een paar Kevin Mitnicks van deze tijd op 
de site los om te zien of deze ook te toorn 
van hackers kan weerstaan en ... Op naar 
de eerste Ledenvergadering! Natuurlijk, 
het kost wat geld maar misschien moeten 
we dat financieren uit de middelen die zijn 
vrijgekomen nu het NIVRA geen kwaliteits-
toetsing op de wettelijke controleopdrach-
ten meer uit hoeft te voeren. Het wordt 
een groots succes - weten we eindelijk of 
de pluriformiteit echt door de beroeps-

groep gedragen wordt. En als de eerste 
vruchten geplukt zijn en we allemaal met 
liefde en plezier weer onze contributie 
betalen, dragen we het product ceremoni-
eel over aan Den Haag. De eerste stap in 
de vernieuwing van de parlementaire 
democratie is een feit, dankzij registerac-
countants!

Noot
*  Joris Joppe is partner van Coney.
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Uitslag webstelling
Toepassing van de internationale verslag-

gevingsregels IFRS SME voor niet-beursgeno-

teerde ondernemingen moet verplicht 

worden gesteld.

Ja 18%

Nee 79%

Weet niet 3% 

Beursgenoteerde ondernemingen moeten al rappor-

teren volgens de International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Maar inmiddels is ook een concept-

versie gepubliceerd van ietwat vereenvoudigde 

regels voor small and medium-sized entities, in 

gewoon Nederlands het mkb: IFRS SME. Tegen 

invoering daarvan, althans de verplichting om het te 

gebruiken, bestaat veel weerstand. Zie daarvoor 

behalve deze opinierubriek ook diverse berichten en 

opiniestukken op www.accountant.nl.

De 217 uitgebrachte stemmen op de webstelling 

spreken duidelijke taal. Een overgrote meerderheid 

van 79 procent is tegen zo’n verplichting. slechts 

achttien procent is voor, en drie procent weet het 

niet.

Belangrijkste argumenten van de tegenstanders: 

onnodig duur, onnodig ingewikkeld, laat de markt 

maar beslissen en bovenal het twijfelachtige nut. 

“Niet-beursgenoteerde ondernemingen moeten niet 

belast worden met verslaggevingsregels die geen 

toevoegde waarde bieden boven de huidige verslag-

gevingsregels”, stelt Arthur van Bemmel. “Wanneer 

gebruikers wel toegevoegde waarde zien in het 

gebruik van IFRS SME, kunnen niet-beursgenoteerde 

bedrijven altijd vrijwillig overstappen.”

Ard Laan wijst er op dat in het mkb directe lijnen 

bestaan tussen informatieverschaffers en stakehol-

ders. “Niet uitgebreidheid van informatieverschaf-

fing prevaleert, maar eenvoud en begrijpelijkheid. 

Koppeling van verslaggevingsregels tussen fiscale 

aangifte en jaarrekening is dan een goede en effi-

ciënte keuze.” (Zie ook Gert-Jan Jordaan elders in 

deze rubriek.)

Aswin Frenay wijst er op dat internationale vergelij-

king, waar de ontwikkeling van IFRS om is begonnen, 

bij SME niet belangrijk is. “De meerkosten wegen 

niet op tegen de opbrengsten.” Verder benadrukt hij 

dat de stelling eigenlijk moet worden gesteld aan de 

gebruikers van de jaarrekeningen “en niet aan de 

accountants die denken te weten wat goed is voor 

de gebruikers”.

T. Kronenberg stelt met vele anderen dat er in dit 

marktsegment “veel minder noodzaak is cijfers 

onderling vergelijkbaar te maken ( mocht dat al 

lukken vanwege toch resterende subjectieve inschat-

tingen). Er zijn veel minder ‘belanghebbenden’.”

S. de Vries denkt er net zo over: “Niet-genoteerde 

bedrijven kennen een beperkte groep van direct 

belanghebbende investeerders in zowel eigen als 

vreemd vermogen. Deze gaan gericht te werk en 

vragen buiten de jaarrekening informatie op. Verkoop 

van deze bedrijven is een aparte tak van sport waar-

bij IFRS niet direct voordeel lijkt op te leveren.”

Toch zijn er ook voorstanders van een verplichting. 

Een van hen, Rogier, spreekt op basis van praktijker-

varingen in Australië, waar hij momenteel werkzaam 

is. “Alle bedrijven die als groot worden aangemerkt 

moet hier hun verslaggeving doen op basis van IFRS. 

Momenteel is ook hier IFRS SME in ontwikkeling, 

maar toegevoegde waarde lijkt minimaal, omdat ze 

allemaal al over zijn op IFRS. Het werkt fantastisch 

en natuurlijk zijn er klachten over de complexiteit, 

maar het werkt! Mede vanwege deze eenduidige 

verslaggeving is het makkelijker bij fusies en overna-

mes van kleinere en niet-beursgenoteerde onderne-

mingen om inzage te krijgen in hun performance 

versus de pe ers van de overnamekandidaat. Dat 

voordeel zou, naast de algemene voordelen van 

eenduidige verslaggeving, niet bestaan indien IFRS 

SME niet zou worden ingevoerd. Het feit dat alleen 

grote ondernemingen een IFRS-jaarrekening moeten 

maken doet niet af aan het voordeel van harmonise-

ring van de kernverslaggevingsregels voor alle bedrij-

ven, zelfs voor de bakker op de hoek. Dat wil niet 

zeggen dat de bakker ook een full blown jaarreke-

ning conform IFRS moet maken (inclusief alle disclo-

sures), maar wel conform de basisregels. Ik ben voor 

vergelijkbaarheid en standaardisatie, met behoud 

van identiteit van de onderneming zelf. Zelfs als alle 

ondernemingen wel gelijke grondslagen hanteren is 

er nog genoeg ruimte voor eigen identiteit in de 

manier waarop het jaarverslag inhoudelijk wordt 

vormgegeven. Heel erg voor! Want ik zie het in 

praktijk hier, en het werkt.”

Zie voor de nieuwe webstelling www.accoun-

tant.nl.

Reageer op

www.Accountant.nl




