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OOB

17 juli 2020

Oob-kantoren:
'Aanwijzingsbevoegdheid niet los te
zien van acceptatievoorwaarden'
Accountantskantoren met een oob-vergunning
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krimpt ruim 12
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'Een op de tien
vacatures in Nederland
is onvervulbaar'

vinden dat een wetswijziging, waarmee
accountants gedwongen kunnen worden om
beursfondsen te controleren, niet los kan... 

MAGAZINE

10 juli 2020

Waarneming ter plaatse
Alles digitaal. 

MAGAZINE

07 mei 2020

Waarneming ter plaatse
Ambachtelijk werk. 

CRISISTIJD

16 april 2020

Accountantskantoren in crisistijd:
klanten bijstaan vanuit huis
Accountantskantoren zien door de coronacrisis een
stevige toename in vragen van klanten, maar zitten
ook met uitdagingen rondom hun eigen
bedrijfsvoering. Hoe ga... 

MAGAZINE

13 december 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen
door de NBA-werkgroep Accounttech. Dit keer: Fonkel uit Zwolle. 

ACCOUNTANTSDAG 2019: DEELSESSIES

26 november 2019

Autoriteit Persoonsgegevens
draait duimschroeven aan
In de sessie 'Privacy & de accountant' op de
Accountantsdag werd duidelijk dat de Autoriteit

LAATSTE
REACTIES

Persoonsgegevens (AP) de duimschroeven gaat
aandraaien. Na voorlichting... 

ARBEIDSRECHT

26 september 2019

Deloitte UK verdubbelt
partnerverlof naar vier weken: hoe
zit dat in NL?
Deloitte UK heeft onlangs besloten het betaald
partnerverlof rondom de bevalling te verdubbelen
van twee naar vier weken. In Nederland wordt in
2020 het partnerverlof... 

MAGAZINE

20 september 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen
door de werkgroep Accounttech van de NBA. Dit keer: The Audit Generation uit
Utrecht. 

WONINGCORPORATIES

18 juli 2019

'Geen verband tussen oob-besluit
en stijgende kosten voor kleine
woningcorporaties'
Accountantskantoren en de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) zien geen verband tussen
het aanmerken van grote woningcorporaties als
organisaties van openbaar belang... 

MAGAZINE

14 juni 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen
door de werkgroep Accounttech van de NBA. Dit keer: het data-analyseplatform van...


MAGAZINE

15 maart 2019

Be smart
Hoe gaan accountants om met innovatie? Slimme oplossingen in de praktijk, gekozen
door de werkgroep Accounttech van de NBA. Dit keer: de realtime aanpak van
iQOUNT... 

MAGAZINE

15 juni 2018

Op zoek naar de balans
Vroeger kon je met een paar zitzakken, een extra dag vaderschapsverlof en een
roeimachine in een stoffig kelderkamertje nog te boek komen te staan als
vooruitstrevende... 

MAGAZINE

08 december 2017

Laad maar
Nederland moet een tandje bijzetten bij het terugdringen van de CO2-uitstoot, aldus

recent onderzoek van PwC. Schoner rijden helpt daarbij. In het kader van hun... 

MAGAZINE

08 december 2017

Frisse start op latere leeftijd
‘Ruime werkervaring, affiniteit met ontwikkelingslanden en/of opkomende markten,
binnen twee maanden een missie uit kunnen voeren, vloeiend in Engels en
Nederlands,... 

FORENSISCHE ACCOUNTANCY

05 oktober 2017

PwC kritisch over rol KPMG en DNB bij SNS Reaal
Forensische accountants van PwC die onderzoek deden naar manipulatie van cijfers
rondom de nationalisatie van SNS Reaal uiten in hun onderzoeksrapport stevige
kritiek... 

BLOCKCHAIN

18 november 2016

PwC: 'De jaarrekening verdwijnt'
Op termijn zullen systemen bedrijven continu
monitoren, in plaats van een keer per jaar de
jaarrekening opmaken. Een accountant krijgt dan
de rol om die systemen... 

MAGAZINE

23 september 2016

Kleine foutjes, grote gevolgen
In de financiële wereld kunnen dingen goed mis gaan wanneer je het overzicht
verliest. Een klein foutje kan dan grote gevolgen hebben. En soms is het moeilijk om...


KOPPELWEBSITES

07 juli 2016

Koppelwebsites voor accountants:
hoe zit dat?
In maart van dit jaar werd bekend dat de Orde van
Advocaten onder bepaalde voorwaarden
koppelwebsites toestaat die advocaten en klanten
met elkaar in contact brengt.... 

THEMABIJEENKOMST 2016

18 mei 2016

Themabijeenkomst ALV 2016: cybersecurity en tuchtrecht
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de NBA werd er een
themabijeenkomst georganiseerd over twee onderwerpen: cybersecurity en
tuchtrecht. 

FOUNDATION FOR AUDITING RESEARCH

12 mei 2016

Robert Knechel: 'Te streng handhaven is niet goed'
Het is zaak dat zowel toezichthouders als kantoren hun best doen om een ideaal
evenwicht te vinden tussen streng handhaven door toezichthouders en de rol van de...


BLOCKCHAIN

01 maart 2016

Zeven vragen over blockchain
Banken zijn niet meer nodig, accountancy wordt helemaal anders, centrale banken
spelen geen rol meer, overheden verliezen hun invloed op onze geldsystemen;
zomaar... 

OPLEIDING

23 december 2015

Studenten schrijven nieuw studiemateriaal: 'Praktijk bleek
anders'
Kenny van de Beek en Rick Dekker schreven 'De basics van een uitdagend beroep Theorie en toepassing accountantsberoep'. Het boek moet voor de aankomende
accountant... 

INTERVIEW

24 juli 2015

Bijzonder beheer: accountant kan grotere rol spelen
Een op de vijf bedrijven met een bankkrediet staat op dit moment onder verscherpt
toezicht van hun bank. De afdeling Bijzonder Beheer, de zogenoemde ziekenboeg
van... 

THEMABIJEENKOMST

23 juni 2015

Themabijeenkomst ALV: 'Van publiek belang naar
persoonlijke invulling'
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de NBA was er een
themabijeenkomst, met de titel 'Van publiek belang naar persoonlijke invulling'.
Onderwerpen van... 

ARBEIDSMARKT

21 mei 2015

Accountants praten vrijuit over de big four
Over elk product, hotel of reisbestemming kun je tegenwoordig op het internet een
review vinden. Ook werkgevers ontkomen niet aan deze ontwikkeling: met de
opkomst... 

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).
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