ARJAN BROUWER
Arjan Brouwer is partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU Amsterdam. Hij maakte deel
uit van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep (2014).

DISCUSSIE

Column

17 november 2020

Op de flanken van een vulkaan
Arjan Brouwer

Belangrijker dan informatieverscha

ng over risicobeheersing, is informatie

die leidt tot beter begrip van de weerbaarheid van een onderneming, meent
Arjan Brouwer. 

DISCUSSIE

Column

13 oktober 2020

Praten over of praten met?
Arjan Brouwer

Te lang al praten partijen in de keten vooral over elkaar en te weinig met
elkaar, aldus Arjan Brouwer. 

DISCUSSIE

Column

26 augustus 2020

Accountantscontrole is een keuze
Arjan Brouwer

Een accountantscontrole is niet verplicht, maar het gevolg van een keus van
de onderneming. Dan mag er van die onderneming ook iets verwacht worden,
meent Arjan... 

DISCUSSIE

Column

08 juli 2020

Social distancing voor accountants
Arjan Brouwer

In coronatijd moeten accountants nadenken over alternatieven voor
waarneming ter plaatse en op afstand professioneel-kritisch zijn, meent
Arjan Brouwer. 

DISCUSSIE

Column

27 mei 2020

Luisteren, spreken, zwijgen
Arjan Brouwer

De overheid rolt in allerijl steunmaatregelen uit. Bij accountants breekt het
zweet uit, aldus Arjan Brouwer, want wat is de norm? De oplossing zit in
luisteren,... 

DISCUSSIE

Arjan Brouwer

Column

23 april 2020

Niet-financiële informatie: voor iedereen en door
iedereen
De roep om wereldwijde standaarden voor niet- nanciële
informatieverstrekking over bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken wordt
steeds luider. Wat Arjan Brouwer... 

DISCUSSIE

Column

20 maart 2020

Achteraf kijk je een koe…
Arjan Brouwer

Wat is je rol als accountant in onzekere tijden als deze, waarin heel veel
onbekend is? Voor houvast zorgen, aldus Arjan Brouwer. 

DISCUSSIE

Column

20 februari 2020

Wat een geluk, ik ben accountant!
Arjan Brouwer

Dat bijna 99 procent van de jaarrekeningen waarbij een goedkeurende
verklaring wordt afgegeven ook daadwerkelijk geen materiële fout bevat moet
wel geluk zijn, meent... 

DISCUSSIE

Column

22 januari 2020

Waar is de eigenaar?
Arjan Brouwer

Stakeholders moeten nadrukkelijker onderdeel worden van het proces waarin
de opdrachtverstrekking aan de accountant tot stand komt, meent Arjan
Brouwer. 

OPINIE

12 december 2019

Een voedzame maaltijd
Soms heb je gewoon zin in een vette hap. Ik weet niet of u dat gevoel kent,
maar ik heb dat weleens. Niet te moeilijk en snel klaar. Als het een beetje juicy
en... 

OPINIE

26 juli 2019

Een duidelijke opdracht
Medio juli is op het Dashboard Accountancy informatie opgenomen over de
uitgebreide controleverklaring. Het laat zien dat accountants iets hebben
gedaan met de input... 

OPINIE

11 juni 2019

Met een rechte rug zit je lekkerder
Recent was ik in Vroomshoop om, op het kantoor van De Jong & Laan bij een
dialoogsessie over cultuur en gedrag, met collega's in gesprek te gaan over
hoe zij dit... 

OPINIE

22 maart 2019

Aanscherping winstbegrippen geeft niet automatisch
beter inzicht in bedrijfsprestaties
De IASB, de internationale instelling die de boekhoudregels opstelt, wil orde
scheppen in de rapportage van winstbegrippen en heeft besloten twee extra
tussentellingen... 

OPINIE

18 december 2018

Hunted
Afgelopen maandag was de laatste a evering van het derde seizoen van
Hunted. Het is één van de weinige televisieprogramma’s waarvan ik geen
a evering wil missen. 

MAGAZINE

14 december 2018

Relevante jaarrekeningcontrole, nu en in de toekomst
Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te kijken en de piekmomenten van 2018 nog eens de revue te
laten passeren. Een discussie die in de zomer en het... 
OPINIE

27 augustus 2018

Fraude? Welke fraude?
De discussie over de rol van de accountant bij fraude wordt opnieuw gevoerd.
En dat is goed. Zeker omdat het juist deze rol is die zo bepalend is voor de
publieke... 

OPINIE

20 augustus 2018

Twintig jaar
Precies twintig jaar geleden, op 20 augustus 1998, was mijn eerste werkdag
bij PwC. De tijd is sindsdien voorbijgevlogen. 

OPINIE

13 juli 2018

Goed nieuws (of toch niet?)
In een eerdere opinie stelde ik dat nieuws over accountants die hun werk goed
doen zelden of nooit de krant haalt. Veel accountants doen belangrijk werk en
zorgen... 

OPINIE

27 juni 2018

Goed nieuws is geen nieuws. Of toch wel?
Je zult niet snel een vette krantenkop lezen over weer een accountant die een
uitstekende controle heeft gedaan, fouten in de jaarrekening heeft laten
corrigeren,... 

OPINIE

13 april 2018

Een goed gesprek over materialiteit
We kennen in Nederland al enkele jaren de uitgebreide controleverklaring.
Hoewel er nog best wat te verbeteren valt, zijn de reacties van stakeholders
overwegend... 

OPINIE

02 februari 2018

Zakelijke accountant gezocht!
In een vorige opinie heb ik het gehad over deadlines. Het is maatschappelijk
wenselijk dat accountants tijdig tot een oordeel komen en niet eindeloos
blijven doorcontroleren... 

OPINIE

22 januari 2018

Even geduld aub?
Accountants hebben te maken met deadlines. Enerzijds is het
maatschappelijk wenselijk dat organisaties hun stakeholders tijdig voorzien
van (niet-) nanciële informatie... 

OPINIE

09 augustus 2017

Engelse les
Er zijn aanwijzingen voor continue verbetering van de controlekwaliteit, met
name voor controles van grotere ondernemingen. Controleverklaringen
komen onafhankelijk... 

OPINIE

21 juli 2017

IFRS-light kan lappendeken voorkomen
Onlangs heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving bekendgemaakt dat
organisaties die rapporteren op basis van in Nederland algemeen
aanvaardbaar beschouwde grondslagen... 

OPINIE

27 juni 2017

Voordat ik een fout maak
'Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet' is een bekende uitspraak van
Johan Cruij . Wat moet het leven mooi zijn als je geniaal bent. Je maakt
gewoon geen... 

OPINIE

09 juni 2017

Getallen krijgen pas betekenis als we de verhalen
erachter leren kennen
De mogelijkheid die de wet aan ondernemingen biedt om het bestuursverslag
niet openbaar te maken, maar neer te leggen ten kantore van de
vennootschap is achterhaald.... 

OPINIE

23 mei 2017

Weten en meten
Van 10 tot 12 mei 2017 was ik in Valencia voor het jaarlijkse congres van de
European Accounting Association (EAA). Ongeveer duizend wetenschappers
uit de hele wereld... 

OPINIE

10 maart 2017

Standaardisatie en/of oordeelsvorming
Leiden standaardisatie en eliminatie van de noodzaak tot oordeelsvorming tot
een toename van de kwaliteit van de accountantscontrole? 

OPINIE

24 januari 2017

Clash?
Ik luister graag naar muziek. Een nummer dat mij vroeger bezighield en nog
regelmatig door mijn hoofd gaat is 'Should I stay or should I go' van The
Clash. Uitgebracht... 

OPINIE

08 december 2016

Beloftes waarmaken
Meer uren per opdracht, meer inzet van ervaren mensen per opdracht en
minder opdrachten per partner. In september 2014 heeft de sector een aantal
beloftes gedaan... 

Toon meer artikelen

