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Stellingen bij het proefschrift

Additional disclosure:
triple-entry en momentum accounting

door Zier a d m m m r e r e n va/z wm.sf&rac/!fert

door
AMM (Tjeu) Blommaert

1.

Dat we in het boekhouden nog steeds met debet en credit werken, is het onomstotelijk
bewijs dat we de geschiedenis van de accounting niet goed hebben begrepen.

2.

Het feit dat modellerings- en automatiseringsdeskundigen beweren dat het dubbel
boekhouden ('double-entry bookkeeping') met de invoer van de administratieve automati-
sering is opgehouden te bestaan, doet vermoeden dat zij de toevoeging 'dubbel' onjuist
hebben geïnterpreteerd (o.a. r/zom^en, april 1994, EAA-congres Venetië).
Om dergelijke 'misverstanden' te voorkomen zou beter kunnen worden gesproken van
rtveed/me/u/orcaa/ comme/nee/ öoe^/ioMden. De toevoeging 'commercieel' verwijst naar
het eigen vermogen als centrale object van administratie. Van dit object worden in dit
geval twee dimensies geadministreerd: 1) de structuur en 2) de omvang. Kennis van de
structuur leidt (indirect) tot kennis van de omvang.

3.

De relevantie van bestaande financieel-administratieve systemen is verloren gegaan omdat
deze zich te eenzijdig richten op de (juridische) gevo/gen van transacties. Omzet, kosten
en winst kunnen geen doel op zich zijn, maar vormen het resultaat van een aantal
beheersbare en niét of minder goed beheersbare feiten. Door het administreren van de
oorzaken achter deze feiten, zijnde de winstkrachten, kunnen accountingsystemen een
belangrijk deel van de verloren relevantie herwinnen.

4.

Ondanks het feit dat de ontwikkeling van (differential) triple-entry accounting voor een
belangrijk deel leunt op inzichten uit de natuurkunde, dient niet te worden vergeten dat de
bedrijfseconomie een menswetenschap is en dus géén exacte wetenschap. De meest
gangbare optimalisatie-principes zoals die in vele bedrijfseconomische studieboeken
worden beschreven, zijn in het gunstigste geval slechts van toepassing op lagere diersoor-
ten (Em/zorn en //oga/7/j, 1981:1).



5.

Door het hanteren van de instandhoudingseis en de integriteitseis ten aanzien van de
derde dimensie in (differential) triple-entry accounting is, in tegenstelling tot wat men zou
kunnen verwachten, het interpreteren van de aldus verkregen drie-dimensionale financiële
gegevens vrij eenvoudig.

6.

Het komt in de praktijk nimmer voor dat een vierkantscontrole kan worden uitgevoerd.
Gezien dit feit verdient het aanbeveling deze controle voortaan rec/tf/ioefoco/rtro/e te
noemen.

7.

Het getuigt van weinig vakkennis en maatschappelijk inzicht wanneer wordt beweerd dat
aan een opleiding welke niét opleidt tot boekhouder, het vak boekhouden ook niét tot het
curriculum mag behoren.

8.

Het zal voor het accountantsberoep grote gevolgen hebben dat opleidingen voor register-
accountant zélf een voedingsbodem hebben gecreëerd voor opleidingen tot (register)con-
troller door niet vroegtijdig in te spelen op de veranderde werkomgeving van de accoun-
tant.

9.

Tenzij werkeloosheid een op zich zelf staande doelstelling vormt, is uitvoer van het
ambtelijke voornemen om het vak bedrijfseconomie voor HAVO en VWO af te schaffen
omdat dit vak te sterk beroepsgericht en te weinig a/geween vormend zou zijn, een
'schoolvoorbeeld' van politiek mis-management.

10.
Het verwijt van mensen aan God dat Hij niets doet aan oorlog en armoede is een
contradictio. God heeft hen immers geschapen als medium voor het voorkomen en
verhelpen daarvan.

11.

Zolang de mens langer moet werken dan hij vakantie heeft, zal hij meer moeten genieten
van zijn werk dan van zijn vakantie.


