JOHN WEERDENBURG
John Weerdenburg AA is mede-oprichter van de adviesorganisatie Auxilium Adviesgroep BV te Leusden.
Zijn werkzaamheden zijn voornamelijk het verlenen van vaktechnische ondersteuning bij
accountantskantoren in het mkb. Daarnaast begeleidt hij kantoren bij de collegiale toetsingen en
implementatie van kwaliteitsystemen. John is tevens docent op vele vaktechnische terreinen in het mkb.

DISCUSSIE

John
Weerdenburg

Column

03 juni 2022

Zesjaarlijkse toetsing maakt groep kantoren
'kwaliteitslui'
Wanneer een accountantskantoor pas na zes jaar opnieuw wordt getoetst, kan
dat leiden tot een 'hangmatmodus', meent John Weerdenburg. 

DISCUSSIE

Column

08 april 2022

NOCLAR helpt bij personeelstekort
John
Weerdenburg

Personeelsgebrek is lastig voor kantoren. Vanwege het concrete gebrek aan
handjes, maar ook omdat het tijd en energie opzuigt, die je als kantoor nodig
hebt voor... 

DISCUSSIE

Column

07 maart 2022

Ligt HT soms horizontaal?
John
Weerdenburg

Horizontaal Toezicht staat nog altijd op de agenda. Tijd om de handschoen
weer op te pakken, meent John Weerdenburg. 

DISCUSSIE

John
Weerdenburg

Column

20 januari 2022

Geef ons een gezamenlijke paraplu voor
geheimhouding
John Weerdenburg pleit voor een situatie waarin accountants geheimhouding
hebben naar derden, maar niet naar elkaar. Ook niet als de opvolgend
accountant van een... 
DISCUSSIE

Column

26 november 2021

Vijf voor twaalf
John
Weerdenburg

Is waarneming een papieren tijger, of een serieuze oplossing voor als je niet
in staat bent om te werken? John Weerdenburg ondervond het aan den lijve. 

DISCUSSIE

Column

16 maart 2021

Beste accountant,
John
Weerdenburg

MAGAZINE

Voor veel mkb-ondernemers is de accountant een steun en toeverlaat. Vooral
nu, aldus John Weerdenburg. 

04 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit
De coronacrisis brengt veel ondernemingen aan het randje van de afgrond. Door overheidssteun en de mogelijkheid
om belastingschulden voorlopig nog niet te betalen,... 
JAARVERSLAGGEVING

03 maart 2021

Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende
discontinuïteit
Veel ondernemingen staan door de coronacrisis aan de rand van de afgrond.
Door overheidssteun en de mogelijkheid om belastingschulden voorlopig nog
niet te betalen,... 

DISCUSSIE

Column

15 januari 2021

WHIDA? Ja, WHIDA!
John
Weerdenburg

John Weerdenburg nodigt de NBA uit om na te denken over manieren om de
mkb-accountant meer waar voor het geld te bieden. 

DISCUSSIE

Column

11 november 2020

Collectieve ongehoorzaamheid voor een beter inzicht?
John
Weerdenburg

Vanuit de positieve intentie om belanghebbenden beter inzicht in de
jaarrekening te geven, constateert John Weerdenburg iets wat lijkt op
collectieve ongehoorzaamheid. 

DISCUSSIE

Column

14 september 2020

Accountants halen deadline jaarrekening 2019 niet
John
Weerdenburg

Als Nederland wil kunnen blijven rekenen op zijn accountants, zullen die
accountants extra tijd moeten krijgen om de jaarrekening op te maken, meent
John Weerdenburg. 

DISCUSSIE

Column

29 juli 2020

Woensdag, adviesdag
John
Weerdenburg

Als je ruimte in je agenda maakt voor advies pluk je daar ook de vruchten van,
meent John Weerdenburg. 

DISCUSSIE

Column

25 juni 2020

Dank je wel! Daar doe je het voor…
John
Weerdenburg

John Weerdenburg staat stil bij de afgelopen maanden en de meerwaarde van
accountants voor ondernemers in het mkb. 

DISCUSSIE

Column

18 mei 2020

Slechte tijden, goede tijden
John
Weerdenburg

Van de accountant wordt in deze crisistijd een soort 'Harry Potter-kracht'
verwacht. Maar tijdens zijn opleiding heeft hij geen glazen bol gekregen, stelt
John Weerdenburg. 

DISCUSSIE

Column

14 april 2020

De accountant kijkt mee, dus is het oké
John
Weerdenburg

Juist voor een rol als praktisch probleemoplosser hebben veel accountants
ooit hun titel behaald. Ook de NBA durft te acteren in deze crisistijd, vindt
John Weerdenburg. 

JAARVERSLAGGEVING

27 maart 2020

Onderschat nu de wettelijke reserve deelneming niet!
De coronacrisis heeft grote impact op de jaarverslaggeving over 2019. Niet
alleen met betrekking tot de jaarverslaggeving van vennootschappen die
direct door de... 

JAARVERSLAGGEVING

17 maart 2020

Impact coronavirus op jaarverslaggeving over
boekjaar 2019
De coronacrisis roept voor ondernemingen en accountants ook vraagstukken
op, zoals wat dit in 2020 betekent voor de jaarverslaggeving over het boekjaar
2019, aldus... 

MAGAZINE

13 maart 2020

Struikelen over huwelijkse voorwaarden
Veel nanciële dienstverleners kijken met een scheve blik naar de mkb-accountant. Hij of zij is immers de
vertrouwenspersoon voor de ondernemer, vanwege zijn of... 
DISCUSSIE

John
Weerdenburg

Column

10 maart 2020

Hebben we meldvrees, of schiet onze Wwft-kennis
tekort?
Weinig meldingen van ongebruikelijke transacties, nog veel minder die
aangemerkt worden als verdacht. Hoe kan dat, vraagt John Weerdenburg zich
af. 

DISCUSSIE

Column

07 februari 2020

Struikel niet over het periodiek verrekenbeding
John
Weerdenburg

Veel nanciële dienstverleners kijken met een scheve blik naar de mkbaccountant. Hij of zij is immers de vertrouwenspersoon voor de ondernemer,
vanwege zijn uitgebreide... 

OPINIE

11 november 2019

Weg met de publicatieplicht voor micro-entiteiten!
De publicatieplicht voor micro-entiteiten moet weer van tafel, en snel ook.
Want het heeft meer weg van een kraslot. 

OPINIE

20 september 2019

Revival van het verplichte collegiaal overleg
Het bestuur van de NBA trekt het verplichte collegiaal overleg weer uit de
kast, dat hier dankzij de principle based-benadering vanuit de VGC ruim tien
jaar lang... 

BELASTINGLATENTIES

12 september 2019

Passieve en actieve latenties: Correcte verwerking
vraagt om scherpzinnige accountant
De verwerking van belastinglatenties in een jaarrekening op commerciële
grondslag vraagt om zorgvuldigheid én scherpzinnigheid van de accountant.


ONROEREND GOED

30 juli 2019

Onroerend goed waarderen tegen actuele waarde
In de commerciële jaarrekening wordt onroerend goed gewaardeerd tegen
historische kosten of tegen actuele waarde. De waardering tegen actuele
waarde is complex,... 

ONROEREND GOED

04 juli 2019

Jaarverslaggeving van verwerking kosten van groot
onderhoud
Rechtspersonen kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden voor de verwerking
van kosten van groot onderhoud. Elke keuzemogelijkheid heeft speci eke
gevolgen voor de... 

ONROEREND GOED

07 mei 2019

Verwerking van een herinvesteringsreserve in de jaarrekening
Bij de jaarrekening op scale grondslag is de herinvesteringsreserve (HIR) een opvallende post. Belangrijkste reden: de
verwerking wordt niet alleen bepaald door... 

ONROEREND GOED

27 maart 2019

Waardering onroerend goed tegen historische kosten
Voor de verwerking van onroerend goed heeft een kleine rechtspersoon
verschillende mogelijkheden. Dit artikel, het eerste van een serie, richt zich
speci ek op... 

JAARVERSLAGGEVING

23 oktober 2018

Slaat RJ de plank mis bij de jaarrekening op fiscale
grondslag?
Microrechtspersonen en kleine rechtspersonen mogen bij het opstellen van
de jaarrekening al enkele jaren kiezen voor een jaarrekening op scale
grondslag of een... 

MICRO-RECHTSPERSOON

13 augustus 2018

Beperkte balans micro-rechtspersoon = beperkt
(in)zicht
Micro-rechtspersonen mogen tegenwoordig volstaan met het openbaar
maken van alleen een beperkte balans. Maar wat voor inzicht krijg je zonder
nadere onderbouwing? 

OPINIE

02 juli 2018

Kabinet stopt op korte termijn met flitspalen
Het kabinet heeft recent besloten om de itspalen die in Nederland langs de
(snel)wegen staan op korte termijn te verwijderen. Dit beeld welde spontaan
bij mij... 

Toon meer artikelen

