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Accountantsdag: verslagen en video's
Niet op de Accountantsdag geweest, gemiste sprekers nog even zien of verslagen lezen? Bekijk op deze
pagina de video's en de registratie van de livestream, en lees de verslagen van de Accountantsdag 2015 in
de RAI in Amsterdam.

Verslagen
Hobbels op de goede weg
Over een jaar moet het merendeel van de 53 maatregelen om het vertrouwen te herwinnen op de rails staan, was de
conclusie vorig jaar. Op de Accountantsdag 2015 bleek dat er nogal wat hobbels op de goede weg zijn. De vraag is hoe
transparant de beroepsgroep moet zijn over het geploeter onderweg.
» Lees het verslag van de Accountantsdag

Ethiek, de terugkeer van het geweten
Hoe werkt het geweten? Hoe speelt het mee bij het nemen van beslissingen? Een verandering is nodig. Van 'waar kan
ik mee wegkomen' naar een nieuwe manier van denken.
» Lees het verslag van de themasessie 'Ethiek, de terugkeer van het geweten'

Bouwen aan de perfecte dinosaurus
Technologie transformeert het bedrijfsleven en de hele samenleving. Wordt de accountant vermalen in dat proces of
heeft hij de innovatieve kracht om - op zijn minst - zijn klanten te volgen? Op de Accountantsdag 2015 lag de
toekomstige relevantie van het beroep op de snijtafel.
» Lees het verslag van de themasessie 'Groei en innovatie: de noodzaak van vernieuwing'

Themasessie Fraude
Materialiteit mag nooit een schaamlap zijn om fraude achter te verstoppen, zei Marcel Pheij er, samensteller van de
twee themasessies over fraude die op de Accountantsdag 2015 in een zaal met ruim vijfhonderd accountants.
» Lees het verslag van de themasessie 'Fraude'

Journalist Pieter Couwenbergh sprak tijdens deze sessie de column 'Fraude, accountants en journalisten' uit.

Video's
Joris Luyendijk
Joris Luyendijk, journalist en auteur van 'Dit kan niet waar zijn', over perverse prikkels en het herstel van vertrouwen
in de nanciële sector.

Joris Luyendijk op de Accountantsdag 2015

Fred Teeven en Marcel Pheijffer
Fred Teeven (Tweede Kamerlid VVD, oud-staatssecretaris van Veiligheid & Justitie) en Marcel Pheij er (hoogleraar
forensische accountancy) tijdens de themasessie Fraude deel 1.
» Lees ook het bericht 'Schikkingen al jaren sluitpost begroting'

Fred Teeven op de Accountantsdag 2015

Rutger Jan Schimmelpenninck
Rutger Jan Schimmelpenninck (curator, oud-partner Houtho

Buruma Advocaten) tijdens de themasessie Fraude deel

1.
» Lees ook het bericht 'EY ontsnapt aan claim DSB-curatoren'

Rutger Jan Schimmelpenninck op Accountantsda…

Roger Dassen
Roger Dassen (global managing director Deloitte Touche Tohmatsu, hoogleraar Auditing Vrije Universiteit) tijdens de
themasessie 'Groei en innovatie: de noodzaak van vernieuwing, deel 2'.

Roger Dassen op de Accountantsdag 2015

Hans de Boer
Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, tijdens de afsluitende plenaire sessie over het economisch perspectief en de
rol van de accountant.

Hans de Boer op de Accountantsdag 2015

Registratie livestream
Bekijk de registratie van de livestream van de Accountantsdag, verzorgd door de NBA in samenwerking met
LiveOnlineEvents. Met sprekers, interviews, en beelden van achter de schermen.

Presentaties en social media
Kijk voor de presentaties van de Accountantdag en de activiteit op Twitter, Pinterest en Storify op
www.accountantsdag.nl.
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Zijn accountants wel goede onderzoekers?
Samen met 1.499 anderen ben ik op de Accountantsdag geweest. Voor mij was het in tweede instantie waardevol. In
tweede instantie? Ja, want er komt op zo’n dag veel... 
OPINIE

30 november 2015

Fraude, accountants en journalisten
Toen ik te horen kreeg wat de organisatie voor mij had bedacht, moest ik wel even lachen. Ik moest u uitleggen
waarom journalisten eerder fraude vinden dan accountants.... 
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Themasessie Fraude
Materialiteit mag nooit een schaamlap zijn om fraude achter te verstoppen, zei Marcel Pheij er, samensteller van de
twee themasessies over fraude die op de Accountantsdag... 
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Hobbels op de goede weg
Over een jaar moet het merendeel van de 53 maatregelen om het vertrouwen te herwinnen op de rails staan, was de
conclusie vorig jaar. Op de Accountantsdag 2015 bleek... 
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Ethiek, de terugkeer van het geweten
Hoe werkt het geweten? Hoe speelt het mee bij het nemen van beslissingen? Een verandering is nodig. Van 'waar kan
ik mee wegkomen' naar een nieuwe manier van denken. 
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Bouwen aan de perfecte dinosaurus
Technologie transformeert het bedrijfsleven en de hele samenleving. Wordt de accountant vermalen in dat proces of
heeft hij de innovatieve kracht om - op zijn minst... 
NIEUWS

27 november 2015

Van den Nieuwenhuyzen en OM praten over schikking
Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen gaat met het Openbaar Ministerie praten over een schikking. 
NIEUWS

27 november 2015

Schikkingen al jaren sluitpost begroting
Hij zegt niet dat het goed is voor de rechtshandhaving, maar (verkeers)boetes en schikkingen met overtreders zijn
"altijd een post geweest om de begroting sluitend... 
NIEUWS

27 november 2015

EY ontsnapt aan claim DSB-curatoren
De curatoren van DSB bank zien weinig heil in een claim tegen EY dat ten onrechte de jaarrekening van DSB
goedkeurde. De accountant van Imtech staat wellicht wel... 
NIEUWS

26 november 2015

Monitoringcommissie: 'Big four moeten gewoon meedoen'
De big four moeten niet kinderachtig doen en gewoon meedoen met de monitoringcommissie. De leden zijn in een zeer
zorgvuldig proces geselecteerd. 
NIEUWS
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Pieter Jongstra: 'Monitoringcommissie zorgvuldig samengesteld'
De Monitoring Commissie Accountancy is zeer zorgvuldig tot stand gekomen en in de reglementen is vastgelegd wat
er moet gebeuren mocht zich belangenverstrengeling... 

