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De accountant is
dé sparringpartner
van ondernemers!
Iedere ondernemer heeft belang bij een goede administratie. Zo is er inzicht of een bedrijf zich goed ontwikkelt en of
toekomstbeslissingen juist zijn. Een accountant kan als geen ander aangeven hoe een ondernemer de efficiëntie van
een bedrijf kan verhogen en hoe kosten beperkt gehouden kunnen worden.
Op initiatief van Hét
Ondernemersbelang, platform
voor kansrijk ondernemen, ging
HHQYLHUWDODFFRXQWDQWVPHWHONDDULQGLV
cussie tijdens een Rondetafelgesprek over
hun werk en de rol van de accountant in het
mkb. In het rustiek gelegen Restaurant ’t
Vaantje aan de Korssendijk 32 in Reeuwijk
zaten aan tafel: Edward van Dijk AA
YDQ1$+9$FFRXQWDQWVLQ$OSKHQ
aan den Rijn, Joop Begeer RA van
%HJHHUDFFRXQWDQWV ILVFDOLVWHQ
in Gouda, Vanessa van Bemmel
$$YDQ$OOHWWR$FFRXQWDQWV 
Adviseurs in Reeuwijk en drs. Jaap
Bergman RA van Van Ree Accountants in
Alphen aan den Rijn.

AA EN RA

SPARRINGPARTNER
Wat is het verschil tussen een
boekhouder en een accountant?
Jaap Bergman: “Een boekhouder
is primair iemand die registreert,
die administratie verwerkt die, zeg maar,
de boekhouding bijhoudt. Een accountant
heeft vanuit zijn opleiding een veel bredere
taak, is breder ontwikkelt en kan daardoor
een ondernemer breder adviseren. Een
accountant is de sparringpartner van de
RQGHUQHPHU+HWKHOHSURFHVYDQERHNKRX
den is zodanig geautomatiseerd dat wij daar
veel minder werk aan hebben. Het komt
nauwelijks meer voor de dat er klanten met
een doos vol bonnetjes komen.” Edward van
'LMN³,HGHUHHQPDJ]LFKERHNKRXGHUQRH
men. Er zijn opleidingen voor boekhouder,
bijvoorbeeld het Praktijkdiploma, maar de
meesten zijn niet hoger opgeleid dan MBO,

waarbij ik wil opmerken dat er vaak hele
goede boekhouders bij zijn. Echter door een
0%2RSOHLGLQJRQWEHHUWYDDNGHVSHFLILHNH
ILVFDOHNHQQLV´%HUJPDQ]HJWGDWKLMPHQ
sen stimuleert om het boekhouden zelf te
gaan doen. “Je kan dat automatiseren, dat
scheelt kosten. Wij hebben specifiek voor de
NOHLQHUHRQGHUQHPHU9DQ5HH0NEVXSSRUW
een pakket met een vaste abonnementsprijs,
waarvoor men op ons kantoor een instructie
NULMJW0DDUMHEOLMIWDOWLMGRQGHUQHPHUVKRX
den die één keer in de maand een envelop
met bescheiden bij ons in de bus gooien. Als
zo iemand niet kan of wil boekhouden moet
MHKHPGDWRRNQLHWODWHQGRHQ´

ONLINE BOEKHOUDEN
Joop Begeer: “Het online boekhouden biedt
PHHUPRJHOLMNKHGHQKHWZHUNWHIILFLsQWHU
de communicatie met de klant is directer en
MHNXQWVDPHQRQOLQHERHNKRXGHQ'HDF
FRXQWDQWNDQYHUGHUJDDQZDDUGHNODQWJH
bleven is. Het enige nadeel dat ik bij online
boekhouden kan verzinnen is dat je minder
face tot face contact met de klant hebt.
Andere klanten zie je als ze de boekhouding
NRPHQKDOHQHQEUHQJHQ,NYLQGKHWEH
langrijk om persoonlijk contact te hebben en
zoek nu naar momenten om bijvoorbeeld de
uitkomsten periodiek te bespreken”.

DEELNEMER

Vanessa van Bemmel legt het verschil
uit tussen AA en RA accountants.
“Formeel is het hetzelfde. Je kunt stellen
GDWHHQ$$DFFRXQWDQWGH$FFRXQWDQW
Administratieconsulent zich vooral heeft
gespecialiseerd in het adviseren van
het MKB op administratief, financieel,
bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Een
AA zorgt samen met de ondernemer voor
LQ]LFKWLQGHILQDQFLsQHQYRRUHHQ]RJRHG
mogelijke inrichting van het bedrijf. Deze
DFFRXQWDQWV]LMQLQKHWEH]LWYDQHHQSRVW
+%2GLSORPD5$DFFRXQWDQWV5HJLVWHU
$FFRXQWDQWVKRXGHQ]LFKQDDVWERYHQ
staande werkzaamheden, ook bezig met
controlewerkzaamheden en verslaglegging
YDQILQDQFLsOHIHLWHQ5$DFFRXQWDQWVKHE
ben een universitaire opleiding gevolgd en
zijn specifiek voor deze taken opgeleid. Per
MDQXDUL]LMQ12Y$$GHRUJDQLVDWLH
YRRUGH$$¶VHQ1,95$GHRUJDQLVDWLH
YRRUGH5$¶VJHIXVHHUGWRWGH1HGHUODQGVH
%HURHSVRUJDQLVDWLHYDQ$FFRXQWDQWV 1%$ 

Beiden zijn ingeschreven in het openbare
UHJLVWHUYDQKHW1%$HQKHEEHQ]LFKWH
KRXGHQDDQJHGUDJVHQEHURHSVUHJHOVHQ
moeten zich verplicht jaarlijks bijscholen.
Ondanks de verschillen op werkgebied
KHEEHQ$$DFFRXQWDQWVHQ5$DFFRXQWDQWV
allebei dezelfde bevoegdheden. Dus zowel
$$DFFRXQWDQWVDOV5$DFFRXQWDQWVPRJHQ
een controle verklaring afgeven.”

NAHV ACCOUNTANTS
1$+9$FFRXQWDQWVLQ$OSKHQDDQGHQ5LMQHQ$PVWHUGDP
ZHUNWYRRUDOOHVRRUWHQNODQWHQLQKHWPLGGHQHQNOHLQEH
GULMIGHQRQSUR¿WVHFWRUHQSDUWLFXOLHUHQ'LUHFWHXU(GZDUG
van Dijk AA: “Wij weten precies wat er bij onze klanten
speelt en kunnen daarom gericht adviseren. Of men nu
]]S¶HULVGLUHFWHXUJURRWDDQGHHOKRXGHUOLGYDQHHQPDDW
schap of vennootschap of bestuurder van een stichting of
vereniging.” www.nahvaccountants.nl
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BEGEER ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
%HJHHUDFFRXQWDQWV ¿VFDOLVWHQLQ*RXGDKHHIWYRRUDOFRQWDFWHQ
PHWRQGHUQHPHUVXLWGHUHJLRLQKHWPLGGHQHQNOHLQEHGULMI
Directeur Joop B. Begeer RA: “We zijn gedreven in ons werk,
enthousiast over ons vak en betrokken bij de klant. Wij bieden
HHQYROOHGLJSDNNHWDDQ¿QDQFLsOHGLHQVWHQDDQZDDUELMGHIRFXV
ligt op het geven van praktisch advies en werkbare oplossingen
RS¿QDQFLHHO¿VFDDOHQMXULGLVFKWHUUHLQ´
www.begeeraccountants.nl

9DQHVVDYDQ%HPPHOEHQDGUXNWGDWHHQDG
ministratie goed moet worden opgezet. “Als
je dat doet ben je minder tijd kwijt. Maar je
hebt verschillende soorten ondernemers.
Sommige vinden boekhouden leuk en
hebben daar affiniteit mee, anderen willen
het graag leren en er zijn ondernemers die
alles uitbesteden. Uiteindelijk lever je altijd
PDDWZHUN´9ROJHQVKDDUNDQRQOLQHERHN
houden prijzig zijn. “Het kan behoorlijk
oplopen omdat het er vanaf hangt welke
modules je gebruikt. Een pakket wordt
nooit je eigendom en jouw gegevens staan
in de computer bij de accountant of in the
cloud. Als je overstapt naar een andere
accountant of een ander boekhoudpakket
NDQMHSUREOHPHQNULMJHQPHWGHJH
gevensoverdracht. Gerenommeerde
accountantskantoren werken over
het algemeen wel goed mee. Bij
administratiekantoren loopt dat
soms veel slechter.” Voor Edward
YDQ'LMNLVEHODQJULMNZDWTXDDXWRPD
tisering voor de klant van belang is. “Er zijn
veel mogelijkheden. Welk stadium is voor
hem het meest interessant? Als hij groeit,
moet dat op maat afgestemd worden. Het is
duur als iemand met een boekhoudpakket
werkt dat hij niet nodig heeft. Dus moet je
met de klant bespreken wat bij hem past en
dat is een proces.”

SPECIALISTEN

24

STARTERS
Het is van belang dat starters al vanaf het
begin gebruik maken van een accountant,
zo kwam in de discussie naar voren.
Vanessa van Bemmel: “De ervaring leert dat
MHELMGHJHQHGLHYDQDGPLQLVWUDWLHNDQWR
ren komen, dikwijls een dramatische
toestand aantreft: dossiers sluiten
niet, zaken zijn niet uitgezocht,
fiscale dingen die niet kloppen,
enz.” Joop Begeer: “Je moet goed
nadenken over de rechtsvorm, fiscale
zaken en verzekeringen. Daarnaast is
het van belang regelmatig contact te hebben
met een ondernemer om te kijken hoe het
daadwerkelijk gaat.
Ligt de realisatie in lijn met de begroting,
zijn er nieuwe ontwikkelingen of heeft de
RQGHUQHPHULQYHVWHULQJVSODQQHQ1DDVW
de boekhouding kan je dus veel voor een
ondernemer betekenen. Juist voor starters
is dat van belang.” Bergman: “Voor starters
KHEEHQZLMHHQVSHFLDOH]]SGLHQVWYHUOHQLQJ
]RQGHUXLWJHEUHLGHDDQJLIWHHQHHQDGYLHV
gesprek voor een vaste prijs per jaar. Ook de
rechtsvorm van een onderneming is, zoals
DOJH]HJGYDQEHODQJHYHQDOVYHU]HNHULQ
gen.” Edward van Dijk: “Je verantwoording

HORIZONTAAL TOEZICHT
2RNKHW+RUL]RQWDDO7RH]LFKWNZDPDDQ
de orde. Het gaat hierbij om wederzijds
vertrouwen tussen belastingplichtige en
Belastingdienst en het scherper naar elkaar
aangeven wat ieders verantwoordelijkheden
zijn, wat de mogelijkheden zijn om het recht
te handhaven en het vastleggen en naleven
van wederzijdse afspraken. In de praktijk
KRXGWGDWLQGDWRQGHUQHPHUVJHHQFRQ
troles meer krijgen van de Belastingdienst
omdat de kwaliteit van dienstverlening door
accountants voldoet aan de eisen van de
Belastingdienst en er werkafspraken zijn
gemaakt. Van de vier accountants bleek er
maar één met de Belastingdienst hierover
een convenant te hebben gesloten. Edward
van Dijk staat hier neutraal in, terwijl Jaap
Bergman, en Vanessa van Bemmel er geen
voorstander van zijn. Joop Begeer vindt
GDW+7HUWRHOHLGWGDWYUDJHQHQYHU]RHNHQ
sneller worden behandeld. “Binnen een paar
GDJHQKHEMHDQWZRRUGYDQMHYDVWHFRQWDFW
persoon bij de Belastingdienst. De SRA, de
Samenwerkende Registeraccountants en
$FFRXQWDQWV$GPLQLVWUDWLHFRQVXOHQWHQ
de organisatie van zelfstandige, openbare
DFFRXQWDQWVNDQWRUHQLQ1HGHUODQGLVHHQ
YRRUVWDQGHUYDQ+7,NGHQNGDWKHWLQGH
toekomst onderdeel gaat uitmaken van de
kwaliteitseisen van de SRA.” Jaap Bergman:
“De Belastingdienst zelf lijkt er ook niet echt
blij mee te zijn omdat het niet oplevert wat
ze verwacht hadden. In feite is het gewoon
een bezuinigingsactie. De belastingdienst
hevelt taken over.”

TOEKOMST
9ROJHQV(GZDUGYDQ'LMNJDDWHUZDWYHU
DQGHUHQELMGHDFFRXQWDQWV³7LMGHQVRQ]H
studie was er minder aandacht voor de soft
skills, zoals assertiviteit en het goed luisteren.
Je zult zien dat er straks meer accountants op
de markt komen die vaker zelf contact zoeken
met de klant en door nog meer door te vragen
en te luisteren, er écht achter komen wat de
NODQWZLO2SGLWPRPHQW]LMQHUQRJYHHOFRO
lega’s die dit niet helemaal beheersen.

VAN REE ACCOUNTANTS
Van Ree Accountants belooft u een frisse kijk op cijfers.
9HHOEHGULMYHQHQQRQSUR¿WRUJDQLVDWLHVZHUNHQDOMDDU
met ons samen vanwege onze frisse kijk op cijfers die
verrassende inzichten oplevert. Opmerkelijke trends.
Ontwikkelingen in het resultaat. Veranderende prestaties.
Groeiende kansen. Dankzij onze frisse blik zien ondernemers
zoveel meer.
www.vanreeacc.nl

DEELNEMER

Joop Begeer merkt op dat een klant veel
meer vraagt van een accountant dan van
een boekhouder. “Dat ligt aan onze brede
opleiding. Wij staan naast de ondernemer
en helpen hem of haar de onderneming
verder uit te bouwen. Zij komen met tal van
YUDJHQRRNRYHUHHQHFKWVFKHLGLQJRIHUI
recht, het met de bank onderhandelen, enz.,
onderwerpen waar wij kennis van hebben.
Als accountant kunnen wij een ondernemer
EUHGHUYDQGLHQVW]LMQ´%HUJPDQZLMVW
op het belang van het bijtijds inschakelen
van specialisten als fiscalisten en juristen.
Edward van Dijk voegt toe dat een goede
DFFRXQWDQWHHQJHQHUDOLVWLVHQJHHQVSHFL
alist. “Op het moment dat het specialistisch
werk wordt haal je er een specialist bij die
aanschuift, hetzij van je kantoor of uit je

QHWZHUN´%HUJPDQ³1HHPGHEWZ
Dat wordt vaak ondergeschoven, maar
KHWLVHHQOHYHQVJHYDDUOLMNHEHODVWLQJ0HW
inkomstenbelasting kan je problemen
vaak eenvoudiger oplossen dan met btw.”
Vanessa van Bemmel: ‘Daar heb je een
flinke kennis voor nodig. Voor iedere
belastingsoort zijn specialisten die je moet
kunnen inschakelen indien nodig.”

DOVDFFRXQWDQWJDDWYHUGHUGDQDOOHHQERHN
houdzorg. Ook voor een zzp’er.”
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V.l.n.r.: E. van Dijk, Joop Begeer, Vanessa van Bemmel en Jaap Bergman

SCHOLING
,HGHUHDFFRXQWDQWPRHWMDDUOLMNVVFKR
OLQJVELMHHQNRPVWHQELMZRQHQZDDU
voor punten worden toegekend.
9DQHVVDYDQ%HPPHO³(UZRUGWWH
genwoordig meer aandacht besteed
aan ethiek en dat is een uitvloeisel
van al die problemen in de afgelopen
tijd zoals bij Vestia. Maar nascholing heb je
in iedere beroepsgroep.” Edward van Dijk:
“Bij kantoren die hele grote klanten hebben
zijn de belangen veel groter. Soms worden

DEELNEMER

Ik hoor dit vaak van nieuwe relaties en dat
gaat zeker veranderen. Zeker de jongere
generatie accountants is assertiever.”
Vanessa van Bemmel: “Accountants hebben
een beetje een stoffig imago met een saai
beroep. Het tegendeel is waar. Je moet
goed kunnen luisteren om een klant goed
te kunnen adviseren. Als je dat kunt ben
MHHHQJRHGHDFFRXQWDQW´%HUJPDQ³-H
moet open, eerlijk, transparant zijn en ook
als je wat fout hebt gedaan moet je daar
over communiceren en vertellen wat er aan
de hand is.” Van Dijk: “Bij grote kantoren
zijn de belangen soms groter en kan e.e.a.
gevoeliger liggen. Daar hebben wij veel
minder last van. Je moet als accountant
altijd je rug recht houden.”

ALLETTO ACCOUNTANTS EN ADVISEURS
Alletto Accountants en Adviseurs is gevestigd in Reeuwijk en
OHYHUWKRRJZDDUGLJH¿QDQFLsOHDGYLH]HQHQGLHQVWHQDDQKHW
PLGGHQHQNOHLQEHGULMI'LUHFWHXU9DQHVVDYDQ%HPPHO$$
“Wij zijn no nonsense en laagdrempelig, want wij vinden het erg
belangrijk dat klanten zich op hun gemak voelen. Daarbij weten
ZHFRPSOH[H]DNHQWHUXJWHEUHQJHQWRWGHHHQYRXG]RGDW
ondernemers op basis van begrijpelijke argumenten de
juiste beslissingen kunnen nemen”.
www.allettoaccountants.nl

besluiten genomen die wij wellicht anders
zouden doen en daar hebben wij allemaal
last van, vooral als het in de krant komt.
Als het om geld gaat heb je altijd zwakke
broeders.” Voor Vanessa van Bemmel is het
HULQGHDFFRXQWDQF\QLHWOHXNHURSJHZRU
den. “De regelgeving is enorm. Als
ik opnieuw zou moeten beginnen,
weet ik niet of ik opnieuw voor de
DFFRXQWDQF\VWXGLH]RXNLH]HQ
Ik vind het mkb heel leuk, evenals
de advisering, maar de regelgeving
erachter is de afgelopen jaren strenger
geworden. Voor jonge mensen maakt dat
het vak minder aantrekkelijk” Bergman:
“De regelgeving bestemd voor de ‘Big Four’
krijgen wij ook over ons heen.”

Er kwamen nog heel veel onderwerpen
DDQGHRUGH]RDOVVWDJHSODDWVHQYHUVFKLO
len tussen de grote kantoren en de MKB
kantoren en het geringe aantal vrouwelijke
accountants (behalve bij Alletto waar
YULMZHOXLWVOXLWHQGYURXZHQZHUNHQ $OOH
deelnemers aan het Rondetafelgesprek zijn
HQWKRXVLDVWRYHUKXQYDN³+HWLVXLWHLQGH
lijk een veel minder stoffig vak dan mensen
GHQNHQ+HWLVHHQKHHOG\QDPLVFKYDN
waarin je snel moet kunnen schakelen. Wat
is er nu leuker om als vertrouwenspersoon
een nauw contact met je klant te hebben.
Een accountant is als ondernemer één met
GHRQGHUQHPHUV´

«
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