HUUB WIELEMAN
Huub Wieleman (1955) is cfo van de Reinier Haga Groep. Van januari 2013 tot juni 2015 was hij voorzitter van
de NBA. Wieleman was tot 31 mei 2015 verbonden aan Deloitte Accountants BV als audit senior partner.

MAGAZINE

19 juni 2015

Reflectie
Het bestuurswerk bij de NBA zit er op. Na 2,5 jaar voorzitterschap geef ik het stokje door aan mijn opvolger. Reden
voor enige re ectie. 
NBA

10 juni 2015

Monitor
De presentatie van de NBA Monitor is een belangrijke stap in de implementatie van ons verbeterplan In het publiek
belang. Vanaf nu is voor iedereen - leden, politiek,... 
NBA

30 april 2015

De toon aan de top
Een paar jaar geleden vroeg een commissaris bij één van mijn controleklanten me nog cynisch of accountants ook al
verstand dachten te hebben van de toon aan de top.... 
NBA

03 april 2015

Aanloop
Ik schreef het in de column achterin ons fraaie nieuwe kwartaalmagazine Accountant: de kwaliteit van een sprong zit
'm in de aanloop. Is er niks gebeurd sinds de... 
MAGAZINE

20 maart 2015

Hernieuwing
Trots ben ik om bij te mogen dragen aan dit nummer van Accountant: het eerste als kwartaalmagazine, in geheel
herziene vorm. Mijn compliment aan de redactie. 
NBA

05 maart 2015

Ruiter en paard
Is er in de controlepraktijk wel wat veranderd in de afgelopen jaren? Of doen we het allemaal nog net zo als jaren
geleden? 
NBA

07 januari 2015

Luctor et Emergo
Het zat er wel in: ook op de laatste avond van het voorbije jaar kwam de accountant aan bod, in de Oudejaarsconference
van Youp van 't Hek: 'De accountant is een... 
NBA

08 december 2014

Aftellen
De Tweede Kamer en de minister van Financiën waren op 13 november 2014 duidelijk in hun boodschap aan het
accountantsberoep: jullie hebben een goed verbeterplan... 

NBA

04 december 2014

Toekomst van toezicht
De aandacht van de media ging op 25 september 2014 vooral uit naar de kritische rapportage van de AFM over de
controlekwaliteit van de big four. Ook het plan van... 
NBA

27 november 2014

Trending topic
'De #accdag is wel het meest cross-mediale event in de branche en weet hierdoor 1.400 bezoekers te betrekken bij
discussie.' 
NBA

12 november 2014

Governance NBA is niet vergeten
De Algemene Rekenkamer maakt zich, bij monde van Ellen van Schoten en Kees Vendrik, in een interview met
AccountancyNieuws zorgen over de governance van de NBA. 
NBA

28 oktober 2014

En nu verder
'Freaky Thursday voor accountants' ligt alweer vier weken achter ons. Zoals verwacht ging de meeste media-aandacht
uit naar de AFM-rapportage over de big four. Maar... 
NBA

26 september 2014

Let's make things better
Na een 'Freaky Thursday voor accountants' - de typering door het FD bleek terecht - daalt vandaag het stof neer.
Ondanks diverse momenten vol negatieve publiciteit... 
NBA

25 september 2014

In het publiek belang
Onlangs heeft de werkgroep Toekomst Accountantsberoep haar plan voor verbetering van de controlepraktijk
gepresenteerd. De titel van het plan luidt ‘In het publiek... 
NBA

15 september 2014

Op naar de Kamer
Volgende week presenteert de werkgroep Toekomst Accountantsberoep haar plannen voor verbetering van de
accountantscontrole gelijktijdig aan de politiek, de NBA-leden... 
NBA

07 augustus 2014

Vakantiewerk
De mobiele techniek maakt dat we anno nu bijna altijd en overal bereikbaar zijn. Kantoortijden zijn minder dwingend,
het werk is nooit helemaal uit beeld. Wees eerlijk:... 
NBA

11 juli 2014

Examenvrees?
De workshops ter voorbereiding van de verplichte kennistoets voor controlerende accountants deden het goed dit
voorjaar. Niet zo vreemd, want even opfrissen vooraf... 
NBA

28 mei 2014

Onze opdracht
De politiek heeft de bal bij ons gelegd. Het overleg van de vaste kamercommissie Financiën op 14 mei jl. eindigde in een

oproep aan het accountantsberoep om uiterlijk... 
NBA

05 mei 2014

Steviger handhaven in plaats van strakker reguleren
De recentelijk aan het licht gekomen kwesties rond Ballast Nedam en het belastingdispuut van KPMG zijn voor de PvdA
aanleiding om het functioneren van accountants... 
NBA

01 mei 2014

Subtiele prikkels
Een 'extreem winststreven', dat het binnenhalen en behouden van klanten als belangrijkste doel heeft en wringt met
de maatschappelijke taak van accountants: in de... 
NBA

08 april 2014

Belastingadvies kan samengaan met accountantscontrole
De samenwerking tussen belastingadviseurs en accountants ligt onder vuur. Het verbod op adviesdiensten bij
controles van organisaties van openbaar belang (oob's)... 
NBA

17 februari 2014

Beste ministers
Bent u van mening dat burgers/belastingbetalers er recht op hebben om voor de raadsverkiezingen van maart te weten
hoe hun gemeente er nancieel voor staat? En... 
NBA

12 februari 2014

Jaarplan 2014: Van regels naar gedrag
'Niets duurt voort behalve verandering.' De woorden van de Griekse losoof Heraclitus hebben na 2.500 jaar niets aan
waarheid ingeboet. Voor het accountantsberoep... 
NBA

15 januari 2014

Rules don't rule
In deze tijd van kritische AFM-rapportages en negatieve berichten in de krant zouden ze hem waarschijnlijk niet zo
snel meer gebruiken, deze vroegere campagneslogan... 
NBA

04 december 2013

Controleprotocollen
'De accountant constateert dat de verantwoorde kosten naar hun aard passen binnen de subsidiebeschikking.' Kunt u
dat volgen? Dan begrijpt u deze zin ook vast wel:... 
NBA

02 september 2013

Verwachtingen van commissarissen...
Veel aandacht voor het concept van de nieuwe onafhankelijkheidsregels voor accountants. Zorgen over de kwaliteit
van de beroepsuitoefening, na kritische AFM-rapportages. 
NBA

05 juli 2013

Boter bij de vis
De media hebben de afgelopen week in ieder geval positief gereageerd op de concept-Verordening inzake
Onafhankelijkheid. Veel krantenkoppen maakten melding van de... 
NBA

21 juni 2013

Het moet beter!

'De accountant had op zijn minst met enige vasthoudendheid signalen moeten afgeven aan commissarissen over het
gebrek aan controlemechanismen en over de toon aan... 
NBA

31 mei 2013

Leren van elkaar: voortvarende start
Als je een fout hebt gemaakt ben je van nature geneigd om eerst in kleine kring te analyseren wat er mis ging en hoe je
het probleem kunt oplossen. Ook binnen kantoren... 
NBA

05 april 2013

Haagse kringen
"Accountants zijn van huis uit niet heel erg thuis in de politiek." Dat zinnetje uit mijn recente interview met dat andere
vakblad voor accountants leverde de nodige... 
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