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DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

05 december 2022

Complexiteit European Sustainability Reporting
Standards is overweldigend
De duurzaamheidsrapportages zoals die recent zijn voorgesteld door de EU
zijn overweldigend complex. Jan Bouwens pleit voor een drastische beperking
van het aantal... 
DISCUSSIE

Column

18 oktober 2022

Leren van kleine fouten
Jan Bouwens

Grote incidenten in de controlepraktijk zijn zo evident fout en komen tegelijk
zo weinig voor, dat van kleine fouten meer te leren valt, meent Jan Bouwens.


DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

15 juli 2022

Over advies en controle: anekdotes zijn leuk, maar
leveren geen bewijs
De combinatie van controle- en advieswerk blijft voer voor discussie. Jan
Bouwens reageert op de stelling van Marcel Pheij er dat één gedateerd
onderzoek geen bewijs... 
DISCUSSIE

Column

15 juni 2022

Opsplitsing EY als businessmodel
Jan Bouwens

EY heeft aangekondigd advies te zullen scheiden van de controletaken. Jan
Bouwens vraagt zich af of het voeden en verkopen van adviesactiviteiten
onderdeel is van... 

DISCUSSIE

Column

13 mei 2022

Bestraffen van wegkijken
Jan Bouwens

Om grensoverschrijdend gedrag e ectief te bestrijden moet ook het
wegkijken worden bestraft, meent Jan Bouwens. 

DISCUSSIE

Column

05 april 2022

Liegen over ESG ondermijnt klimaattransitie
Jan Bouwens

Bedrijven liegen over hun ESG-prestaties en consultants maken ESG-claims
die niet door onderzoek worden ondersteund. Dat ondermijnt de
klimaattransitie en kan beter... 

DISCUSSIE

Column

22 februari 2022

Het partnermodel is springlevend
Jan Bouwens

Misschien moet er meer worden gekeken naar competenties in plaats van
uren maken. Maar argumenten voor behoud van het partnermodel zijn nog
steeds valide, meent... 

DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

06 januari 2022

Accountants moeten de aandacht richten op
langetermijn continuïteit!
De verplichting voor bedrijven om meer te vertellen over hun klimaatdoelen
doet een beroep op het geduld en vertrouwen van gebruikers van informatie,
aldus Jan Bouwens. 
DISCUSSIE

Column

23 november 2021

Loodgieters, limoenen, regels en vrijwillige controle
Jan Bouwens

Jan Bouwens reageert op de suggestie van een Volkskrantcolumnist om de
accountantsverklaring maar af te scha en. 

DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

14 oktober 2021

Met de E uit ESG is de wetenschap verder dan wordt
beweerd
Milieurapportages kunnen niet meer worden gestopt en zullen ook snel
worden gestandaardiseerd. De wetenschap kan daarbij helpen, meent Jan
Bouwens. 
DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

07 september 2021

De eenvoud van de leugen versus de complexiteit van
de waarheid
De wereld is complex en de mens is dat ook. Eenvoudige verklaringen vormen
vaak illusies, dus blijf vragen naar hard bewijs, betoogt Jan Bouwens. 

DISCUSSIE

Column

22 juli 2021

Innovatie onder druk
Jan Bouwens

Het publiek zet druk op tekortschietende accountants. Vraag is of de professie
onder deze druk wel de goede keuzes maakt. 

DISCUSSIE

Column

04 juni 2021

Accountants will save the world
Jan Bouwens

De rapportageplicht van bedrijven dwingt managers om naar de langere
termijn te kijken en drijft de gedachte af van onmiddellijk gewin, meent Jan
Bouwens. 

DISCUSSIE

Jan Bouwens

Column

23 april 2021

Waarom de accountant ESG liefst mijdt, maar zou
moeten omarmen
Accountants houden niet van ESG-maatstaven, omdat ze niet zijn terug te
voeren in de accountingformule. Het wordt echter de hoogste tijd dat het
beroep hierop zijn... 
DISCUSSIE

Column

26 maart 2021

Als ESG-maatstaf is winst ontijdig en onvolledig
Jan Bouwens

Hoe goed meet winst de waarde van een bedrijf, vraagt Jan Bouwens zich af.
Maakt het winstcijfer ook kinderarbeid of milieuschade zichtbaar? 

DISCUSSIE

Column

10 februari 2021

Planningsfouten van de EU en van farmaceuten
Jan Bouwens

Accountants stellen vast of er signi cante risico's bestaan in de nanciële
verslagen van door hen gecontroleerde organisaties. Helaas geldt dit niet voor
de EU,... 

DISCUSSIE

Column

08 januari 2021

Missen van milieutarget moet pijn doen
Jan Bouwens

Als bedrijven milieudoelen onderschrijven, dan moet het missen van die
doelen ook echt consequenties hebben voor de beloning, meent Jan Bouwens.


DISCUSSIE

Column

03 november 2020

Continuïteit kan niet in een getal worden uitgedrukt
Jan Bouwens

Accountants moeten de continuïteit op een punt bepalen: er is wel of geen
zorg over de vraag of de organisatie op eigen benen kan voortbestaan.
Hierdoor bestaat... 

DISCUSSIE

Column

21 september 2020

De beste accountants denken langzaam
Jan Bouwens

Accountants van morgen moeten inschatten in hoeverre zij kunnen
vertrouwen op algoritmen of een mix van menselijke en machineuitkomsten. Daarvoor moeten zij hun... 

DISCUSSIE

Opinie

31 augustus 2020

Accountants voegen wel degelijk waarde toe
Het is schadelijk voor de reputatie van het accountantsberoep als alleen de
fouten worden belicht, meent Jan Bouwens. 

DISCUSSIE

Opinie

07 juli 2020

Hoe je verantwoording aflegt als je je niet kan en niet
mag verdedigen
Recent werd door Marcel Pheij er in het FD en op deze site een aantal vragen
gesteld aan EY. Zijn die vragen terecht en waarom beantwoordt EY ze niet,
vraagt Jan... 

DISCUSSIE

Opinie

19 juni 2020

De HEMA als beleggingsobject kan wel degelijk
werken
Uit onderzoek blijkt dat private equity-ondernemingen bedrijven een kans
bieden die anders niet zou bestaan. Dat geldt ook voor de HEMA, aldus Jan
Bouwens. 

DISCUSSIE

Opinie

25 mei 2020

Testen, testen NOW
Het zou goed zijn als bedrijven die in aanmerking willen komen voor de
volgende NOW-regeling hun plannen eerst voorleggen aan een team van
deskundigen, vindt Jan... 

EDUCATIE

15 april 2020

Accountingonderwijs via Zoom
Sinds afgelopen maand doceren we via Zoom. Hoe gaat het werken? Ook casebased colleges kunnen goed online, zo blijkt. 

DISCUSSIE

Opinie

06 april 2020

Minister Hoekstra bestrijdt dominant bestuur
Recent onderzoek geeft steun aan de ingrepen in de accountancyprofessie van
minister Hoekstra, meent Jan Bouwens. 

DISCUSSIE

Opinie

31 maart 2020

Toegang tot kasmiddelen om faillissementen te
voorkomen
In de huidige crisis is de toegang tot kasmiddelen voor een belangrijk deel
opgedroogd. Op banken rust een zware verantwoordelijkheid hierin. De
accountant kan helpen,... 

DISCUSSIE

Opinie

04 maart 2020

Is de raad van commissarissen van ING wakker?
Dat de rvc van ING nog geen opvolger voor topman Ralph Hamers kan
aankondigen is een slechte zaak, meent Jan Bouwens. 

OPINIE

06 november 2019

Dominante bestuurders vragen om meer handhaving
Niet de regelgeving moet worden veranderd voor accountants, maar de
handhaving! 

OPINIE

15 oktober 2019

Fusie tussen PostNL en Sandd: de consument en
winststuring
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer zette eind
september een streep door het fusieverbod dat de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) had... 

OPINIE

28 augustus 2019

Niet alle ondernemingen willen een accountant met
een rechte rug
Uit recent onderzoek blijkt dat accounting rma's die de gebruiker van de
jaarrekening duiden op een materiële zwakte in hun administratie, minder
kans maken om... 

Toon meer artikelen

