HANS BLOKDIJK
Hans Blokdijk (1935-2013) was van 1987 tot 2000 hoogleraar accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en van 2003 tot 2006 hoogleraar accountancy aan Universiteit Nyenrode. Tot 1992 was hij partner bij KPMG.
Na zijn vertrek bij KPMG was hij werkzaam als zelfstandig adviseur van accountants en advocaten. Daarnaast
was hij onder andere voorzitter van de Stuurgroep Statistical Auditing van het Limperg Instituut en lid van
diverse NIVRA-commissies.
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25 juni 2012

Limperg Symposium 'Statistical Model Auditing'
Op woensdag 30 mei 2012 vond aan de Vrije Universiteit het vijfde Limperg Symposium Statistical Auditing plaats, met
als thema 'Statistical Model Auditing' Dit... 
STATISTICAL AUDITING (8)

31 januari 2012

De statistische steekproef had het verschil gemaakt
Enige tijd geleden attendeerde een collega mij op een oude tuchtrechtuitspraak in een geval waarin de steekproef het
verschil zou hebben gemaakt. 
OPINIE

11 november 2011

Wetsvoorstel accountantsberoep gemiste kans
De voorgestelde Wet op het accountantsberoep is diep teleurstellend. In het wetsvoorstel ontbreekt vrijwel elk spoor
van zorg over de kwaliteit van controle, waarover... 
STATISTICAL AUDITING (3)

19 juli 2011

Zijn statistische steekproeven doeltreffend?
In de vorige column in deze serie schreef Paul van Batenburg dat steekproeven worden gebruikt om assurance te geven
dat een bestand 'goed genoeg' is. Kan dit met... 
OPINIE

18 april 2011

Reikwijdte COS 402: verontrustende conclusie
Onlangs is NV COS 3402 gepresenteerd, als uitwerking van COS 402, die handelt over 'Controleoverwegingen wanneer
een entiteit gebruik maakt van een serviceorganisatie'.... 
OPINIE

01 september 2010

Stramien voor assurance-opdrachten is overbodig en inconsistent
Accountants, en daarmee hun klanten (het 'maatschappelijk verkeer'), hebben te maken met het 'Stramien voor
assurance-opdrachten'. Er is echter alle reden dit stramien... 
OPINIE

19 februari 2010

Terugkeer in VGC van 'optreden als' is verbetering
Bij besluit van de laatste ledenvergadering is de de nitie van 'accountant in business' in de Verordening gedragscode
(VGC) gewijzigd in: 'de registeraccountant... 
MAGAZINE

01 oktober 2009

'Internal audit' door externe accountant
De aangekondigde combinatie van externe audit en internal auditdiensten door KPMG UK bij Rentokil leidde afgelopen
weken tot hevige discussie op Accountant.nl. Hans... 
OPINIE

11 december 2008

Innovatie: niet door studenten!
Reagerend op een artikel van mij in het aprilnummer van 'de Accountant' (2008), waarin ik het niveau en gebrek aan
innovatiekracht van de accountancyopleidingen... 
MAGAZINE

01 september 2008

Accountant als credit rater?
Accountants maken zich op om voorzichtig het terrein van credit rating te betreden (zie ook pagina 50). In 'de
Accountant' van april 2008 kwamen voor- en tegenstanders... 
OPINIE

11 april 2008

Accountantsverklaring: (bijna) terug naar Limperg?
John Gri

th-Jones, topman van KPMG Europa, stelt voor de tekst van de goedkeurende accountantsverklaring te

beperken tot "These accounts are about right unless... 
MAGAZINE

01 april 2008

Innovatie moet, maar wat en hoe?
Het huidige onderzoek op het terrein van accounting en auditing is te eenzijdig gericht op academische status en te
weinig op innovatie. En het accountancyonderwijs... 
OPINIE

17 maart 2008

Naming and shaming via internet misstaat in rechtsstaat
Onlangs heeft Fred Teeven in de Tweede kamer bepleit om de namen van accountants die door de tuchtrechter zijn
veroordeeld, op het internet te zetten. Gert Smit... 
OPINIE

18 februari 2008

Unicef Duitsland en de accountant
In Duitsland is onlangs veel ophef ontstaan over het bij de nationale afdeling van Unicef gevoerde nanciële beheer. Bij
die commotie heeft ook een accountant een... 
MAGAZINE

01 september 2006

Waarom pluriformiteit?
Het NIVRA-bestuur kiest nadrukkelijk voor behoud en versterking van een pluriforme beroepsorganisatie. Onwenselijk
en bovendien onnodig, meent Hans Blokdijk. ‘Laat... 
MAGAZINE

01 juni 2006

Publiek debat?
Is een publiek debat over het handelen van Deloitte bij Ahold op dit moment aan de orde? Hans Blokdijk vindt het
voorbarig en onverenigbaar met de geheimhoudingsregels.... 
MAGAZINE

01 april 2006

Toekomst beschouwd
In de nummers van februari 2005 tot en met januari 2006 van ‘de Accountant’ gaf een aantal beroepsgenoten hun visie
op de toekomst van het beroep. Dat heeft geleid... 

MAGAZINE

01 maart 2006

Anti-fraudesoftware wenkend perspectief
In het artikel ‘Nooit meer blunderen’ in het februarinummer zijn enkele sceptische kanttekeningen gezet bij de
betekenis van de door Philip Elsas geproduceerde anti-fraudesoftware.... 
MAGAZINE

01 oktober 2005

'Zwicht niet voor macht van gecontroleerde ondernemingen'
Dat interne accountants nog steeds mogen certi ceren is te wijten aan een staaltje onvervalste poldermodelcorruptie,
stelt Hans Blokdijk. Interne accountants zouden... 
MAGAZINE

01 juni 2005

Onduidelijkheid over rechtmatigheid
Accountants bij gemeenten en provincies worstelen met ‘rechtmatigheid’. Volgens Hans Blokdijk is het kernprobleem
het gebrek aan onderscheid tussen de rechtmatigheid... 
MAGAZINE

01 februari 2005

Onthullingen over accountants?
Het boek ‘Onthullingen over accountants’ van Gert Greveling en Brenda Westra veroorzaakte de nodige mediaaandacht en publiciteit. Een bespreking door Hans Blokdijk. 
MAGAZINE

01 januari 2005

Transparantie vraagt om beroepsorganisatie van uitsluitend auditors
Het gebrek aan onderscheid tussen controlerende en andere accountants schaadt de duidelijkheid voor het
maatschappelijk verkeer. Versterking van de pluriformiteit... 
MAGAZINE

01 juli 2004

Wel of geen accountant?
Treedt een als arbiter of bindend adviseur benoemde RA op ‘als accountant’? Regels en tuchtrecht zijn niet altijd even
duidelijk. Aandacht voor het briefpapier blijkt... 
MAGAZINE

01 mei 2004

De accountantsverklaring: vergeten wij niet iets?
Om het vertrouwen te herwinnen zouden accountants zich ook nog eens moeten bezinnen op de tekst van hun
oordelen, vindt Hans Blokdijk. Ook na invoering van IFRS... 

