JAN ACHTEN
Jan Achten is BDO- en NBA-pensionaris. Hij was bij de NBA onder meer actief in de accounting expert group
van de EFAA, de Europese koepel van mkb-beroepsorganisaties voor accountants waar de NOvAA bij is
aangesloten. Daarnaast was hij betrokken bij de NBA Helpdesk en verrichtte hij ad hoc werkzaamheden.

DISCUSSIE

Opinie

02 juni 2021

Gebruik de analyse van de bank
Laat de accountant met de klant praten en die de bank vragen hun analyse ter
beschikking te stellen. 

OPINIE

02 augustus 2019

Uitkeringstoets BV: de ex is de klos
Sinds 2012 is voor uitkering uit een BV niet meer bepalend of er voldoende
vrije reserves zijn, maar moet het bestuur een uitkeringstoets uitvoeren om
te oordelen... 

OPINIE

14 januari 2019

Samensteller, laat je (on)afhankelijkheid zien!
Onder de VBGA hoeft de samenstellende accountant niet meer onafhankelijk
te zijn; dat is in lijn met het IFAC-minimum. Jammer, maar in die
privémening zullen niet... 

OPINIE

13 december 2018

Bestuursverslag ontbreekt - wat nu?
Op 10 december was er weer de jaarlijkse presentatie van Het Jaar Verslagen,
dit keer editie 2017. Op accountant.nl heeft een kort bericht gestaan; de
complete MAB-editie... 

OPINIE

22 juni 2018

IASB blaast Nederlands pensioenstelsel op
Eind mei lazen we in de Telegraaf over een gelekte weergave van een
voorlopig akkoord tussen VNO-NCW en FNV, over hervorming van het
Nederlandse pensioenstelsel. 

OPINIE

04 april 2017

NBA moet rechtsbijstandsverzekering verplicht
stellen
Wie de tuchtrechtspraak voor accountants pleegt te volgen, moet het grote
aantal tuchtzaken tegen twee accountants van het Bureau Financieel Toezicht
(BFT) zijn... 

OPINIE

21 februari 2017

RJ 290.6 hedge accounting moet op de schop
In december 2016 presenteerde de NBA met gepaste trots 'Het jaar 2015
verslagen', het jaarlijkse onderzoek naar de verslaggevingspraktijk. Daarin
nemen Kees Roozen... 

OPINIE

11 januari 2017

Uitspraak CBb slaat gat in kapitaalbescherming
Een opvallende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
biedt ruimte om binnen een groep van een reserve herwaardering deelneming
af te komen.... 

OPINIE

22 maart 2016

Tuchtrecht: driejaarstermijn is voor de dommen
In het accountantstuchtrecht is een delict verjaard als meer dan zes jaren zijn verlopen tussen het tijdstip van het
delict en het indienen van de klacht. Ook is... 
OPINIE

12 augustus 2014

Tuchtrecht: Accountantskamer wijkt af van het EVRM
Sinds het arrest van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) uit allang vervlogen jaren betre ende
tuchtrechtelijk vervolgde militairen (zaak Engel)... 
OPINIE

30 mei 2014

Onbegrensd merger accounting: van regen in drup
'Sei doch bei Sinnen!', zegt Loge in Das Rheingold tegen Wotan als die zijn ego niet in bedwang kan houden. 
OPINIE

27 februari 2014

Inbrengverklaring geeft geen 'assurance'
Op 20 januari 2014 deed de Accountantskamer uitspraak betre ende een verstrekte inbrengverklaring (13/1846 WTRA).
Geen opvallende uitspraak en de aangeklaagde AA... 
OPINIE

12 juli 2013

In memoriam Hans Blokdijk
Hans ken ik sinds eind jaren zestig, toen in de nancieel-economische commissie van D66 Amsterdam. Politiek zijn
onze wegen nadien gescheiden (Hans werd conservatief),... 
OPINIE

17 juni 2013

Kasstroomoverzicht verdient eerlijke kans
'Bedrijven manipuleren cijfers op grote schaal' lazen we onlangs, naar aanleiding van onderzoek door Ernst & Young.

Besturen van ondernemingen hebben een grote mate... 
OPINIE

19 september 2012

Onzakelijke transacties binnen groep vereisen altijd uitkeringstoets
Per 1 oktober 2012 treedt het nieuwe bv-recht met de ex-bv in werking. De kapitaalbescherming verdwijnt
grotendeels en wordt vervangen door een uitkeringstoets... 
OPINIE

03 september 2012

Parttime pensionering ideale oplossing
Ouder worden is voortdurend afscheid nemen. Op mijn 62ste vertrek bij BDO, met 65 met pensioen bij de NOvAA (maar
ik bleef deels doorwerken) en nu met 69 jaar helemaal... 
OPINIE

10 november 2011

One-tier board: kans voor onafhankelijker positie accountant
Hoe zorgen we dat de accountant een onafhankelijker positie krijgt dan nu? In september 2011 pleitte de NBA er in een
adviesrapport voor de raad van commissarissen... 
OPINIE

30 augustus 2011

Hoe moet de jaarrekening van een museum eruit zien?
Volkskrantcolumnist Frank Kalshoven is bekend om zijn zaterdagse column en de knuppel die hij dan in het
hoenderhok pleegt te gooien. Zaterdag 13 augustus 2011 constateerde... 
OPINIE

08 juni 2011

RJ-aanbeveling werknemersaantallen moet dringend herzien
Verslaggevingsregels kunnen bestaan uit een verzameling regels (rules-based) of een aantal beginselen waaruit de
toepassing wordt afgeleid (principles-based). US... 
OPINIE

07 januari 2011

Einde geleidelijke winstneming in zicht
De IASB heeft in juni 2010, samen met de Amerikaanse standaardsetter FASB, een ontwerpstandaard Opbrengsten
(Revenue recognition) gepubliceerd. Deze moet de gelijknamige... 
OPINIE

07 mei 2010

RJ is toe aan herpositionering: vervang richtlijnen door directieven en
richtsnoeren
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een private instelling die richtlijnen voor de jaarverslaggeving uitbrengt.
Richtlijn in de zin van 'directief' is iets... 
OPINIE

07 oktober 2009

Rariteiten IFRS (2): Productiviteitsstijging als ramp
In mijn vorige bijdrage beschreef ik een rariteit die ontstaat doordat IFRS geen voorwaardelijke verplichtingen wil.
Aanleiding was het artikel 'Rariteitenkabinet... 
OPINIE

22 september 2009

Rariteiten IFRS (1): Hoe beter de vooruitzichten, hoe slechter de solvabiliteit
In een vorige bijdrage betoogde ik dat fair value-waardering van eigen schulden wellicht niet verstandig is, maar dat
het - uitgaande van fair value accounting -... 
OPINIE

18 augustus 2009

Fair value van eigen schulden is geen rariteit - maar is het verstandig?
In het artikel 'Rariteitenkabinet crisis' in het juli/augustusnummer van 'de Accountant', stelt Nart Wielaart dat winst
maken als gevolg van een lagere kredietstatus... 
OPINIE

09 februari 2009

Pensioenen tussen Scylla en Charybdis: een oplossing
‘Pensioenen ineens niet zeker meer, kopte de Volkskrant van 7 februari 2009. Het was het opvallendste bericht over
het onderwerp van de laatste tijd, maar zeker... 
OPINIE

23 december 2008

Bezinning nodig over samenstellingsverklaring
Met de nieuwe COS 4410 Samenstellingsopdrachten is ook een nieuwe samenstellingsverklaring op komst. Deze is
beïnvloed door tuchtjurisprudentie: de tot nu toe gehanteerde... 
OPINIE

04 november 2008

Kredietcrisis benadrukt falen fair value accounting
Op 27 november 2008 gaf de bekende monetair econoom Paul de Grauwe van de Leuvense universiteit voor een
seminar van het Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF)... 
OPINIE

04 april 2008

Ondernemingen zagen kredietcrisis niet aankomen?
‘Ondernemingen zagen kredietcrisis niet aankomen.' Zo luidde de kop boven een recent bericht op deze site.
Aanleiding voor het bericht was een wereldwijd onderzoek... 
OPINIE

19 februari 2008

Verplichte kantoorrotatie nadelig voor auditkwaliteit
Te grote vertrouwdheid met de klant kan de onafhankelijkheid van de accountant bedreigen. Om die te grote
vertrouwdheid terug te dringen worden maatregelen voorgesteld... 
OPINIE

03 januari 2008

Wordt AFM een concurrent van RJ?
Met het interpreteren van verslaggevingsregels in een concreet recent geval waarin de AFM van mening verschilde
met de onderneming, begeeft de toezichthouder zich... 
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