
De ingehuurde accountant
De ingehuurde accountant moet ook de 
principes, objectiviteit, zorgvuldigheid 
en hoor en wederhoor toepassen. Aldus 
de Accountantskamer in zijn uitspraak 
in de zaak AquaServa.
Nu is deze uitspraak van de kamer na
tuurlijk niet los te zien van de aandacht 
die de laatste tijd uitgaat naar het ac
countantsvak en zijn beoefenaren. Maar 
ook hier ontkomen we weer niet aan het 
gegeven dat een accountant, naast zijn 
functie van vertrouwenspersoon van het 
maatschappelijk verkeer, ook commerci
eel bezig is. Voor een opdrachtgever van 
de accountant voor wie deze opdracht, 
als gevolg van de drie genoemde criteria, 
verkeerd uitpakt, valt een dergelijke 

opdracht voortaan in de categorie ‘ééns 
maar nooit weer’ Of de accountant zijn 
‘met eerlijkheid en objectiviteit’ verdien
de gage tegemoet kan zien, valt dan ook 
nog eens te betwijfelen.
Ik besef echter ook wel dat met de drie 
genoemde criteria in de hand niet altijd 
alle problemen kunnen worden opge
lost, dat er soms keuzes gemaakt moeten 
worden, omdat er nu eenmaal ook grijze 
gebieden zijn. Dat zal de Accountants
kamer hebben meegenomen.
Niettemin dringt zich bij mij de verge
lijking op met de Bijbelse geschiedenis 
van koning Balak en de profeet Bileam. 
Hoewel Bileam meer dan eens goed werd 
beloond, heeft hij de hem gevraagde 
werkzaamheid nooit uitgevoerd.
Dick Timmerman, Veenendaal

Onderwijs op maat
De scholen zijn weer begonnen. Voor de 
ene student een feest, de ander wil liever 
wat langer backpacken. Om het Neder
landse onderwijs zo innovatief mogelijk 

aan te bieden en studenten tevreden te 
houden, is de overheid gestart met een 
pilot voor onderwijs op maat. Hierbij 
staat gepersonaliseerd onderwijs cen
traal. In de media wordt er veel kritiek 
op gegeven. Zo zou het de sociale onge
lijkheid groter maken. Deze kritiek vind 
ik jammer en onterecht. Uit onderzoek 
van New Day at Work blijkt namelijk dat 
de meerderheid van de studenten staat 
te springen om gepersonaliseerd on
derwijs. Hierbij willen studenten meer 
gestuurd worden op vaardigheden naast 
de vakinhoudelijke kennis. Daarnaast 
bestaat er een grote wens om het vakken
pakket zelf samen te stellen met vakken 
van verschillende instellingen. Niet 
meer gebonden zijn aan één universiteit, 
maar van alle gemakken voorzien zijn. 
Het is belangrijk om gehoor te geven 
aan de behoeften en wensen van de stu
dent. Bovendien stimuleert persoonlijk 
 onderwijs de vaardigheden die horen bij 
dit innovatieve tijdperk.
Gijs van Hees, Opportunity Maker 
Educatie bij New Day at Work
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Kritiek is niet terecht: uit 
onderzoek blijkt dat de 
meeste studenten staan te 
springen om 
gepersonaliseerd onderwijs

Brug naar de Krim
In reactie op het artikel van 2 september 
2017, waarin werd gesteld dat twee Ne-
derlandse bouwbedrijven betrokken zijn 
geweest bij de bouw van de Kertsjbrug 
van Rusland naar de Krim, is in Neder-
land onduidelijkheid ontstaan over de 
vraag wat wel en niet onder de sancties 
valt. In voornoemde discussie werd ge-
doeld op de EU-sanctieregeling van 23 
juni 2014. Die regeling bevat een bijlage 
met douanecodes van gesanctioneerde 
goederen. Echter, dit is niet de enige 
sanctieregeling. Met betrekking tot Rus-
land, Oost-Oekraïne en de Krim gelden 
verschillende sanctieregelingen. Er is 
ook een regeling waar personen in staan 
met wie geen zaken mag worden gedaan. 
Arkadi Rotenberg is zo’n persoon. Hij 
is op 30 juli 2014 aan de sanctielijst toe-
gevoegd. Deze informatie is in Rusland 
geen nieuws omdat Rotenberg daar een 
bekende ondernemer is en iedereen 
weet dat hij op de sanctielijst staat. Stroj-
gazmontaz, waarvan Rotenberg 100% 
aandeelhouder is, heeft op 30 januari 

2015 een contract gesloten met de Russi-
sche overheid, waarin staat dat Strojgaz-
montaz de enige en hoofdaannemer van 
de brug is én dat internationale sancties 
geen overmacht situatie opleveren. 
Heleen over de Linden, advocaat, 
beëdigd vertaler Russisch, promovenda 
sanctierecht Rijksuniversiteit Groningen

Vrouwonvriendelijke wind?
Het kan zijn dat ik me vergis, maar ik 
krijg sterk de indruk dat de laatste weken 
een verhoogd aantal vrouwen in topposi-
ties hun baan is kwijt geraakt. Al dan niet 
om ‘persoonlijke redenen’ of op ‘eigen 
verzoek’, maar ondertussen. 

Steekt er een vrouwonvriendelijke wind 
op in het bedrijfsleven?
H. Fontijn, Zeist

Rating Portugal
Het nieuws dat S&P zijn rating voor de 
kredietwaardigheid van Portugal heeft 
verhoogd naar BBB- (van junk bond naar 
investment grade) heeft als bijeffect dat 
er nu twee kredietbeoordelaars zijn die 
Portugal de rating geven die nodig is om 
opgenomen te worden in de opkooppro-
gramma’s van de ECB. Voordat S&P de 
rating verhoogde, hing het lot van de be-
legger in Portugese staatsobligaties aan 
een zijden draadje. Alleen het Canadese 
DBRS was bereid de benodigde rating 
voor het ECB-opkoopprogramma toe te 
kennen. Als die rating verlaagd zou wor-
den, zou de belegger stukken niet meer 
kwijt kunnen bij de ECB. Met de rating 
van S&P is dat gevaar geweken en kan 
men in Lissabon het glas heffen. Voor 
S&P lijkt het een selffulfilling prophecy.  
Ton Daniels, Naarden
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