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MAGAZINE

14 december 2021

Accountants van ADR willen hun rug recht houden
In een omgeving van politieke polarisatie en een obsessie met beeldvorming probeert de Auditdienst Rijk (ADR) in haar
accountantscontrole dicht bij de feiten te... 
MAGAZINE

23 juni 2021

Druk? Ja. Ziek? Nee
Het busy season voor accountants zit er zo’n beetje op, al wordt dat seizoen elk jaar langer. Het was drukker dan ooit,
met dank aan de pandemie. Opvallend tegelijk:... 
WERKDRUK

08 april 2021

Hoge werkdruk, maar laag verzuim bij
accountantskantoren: hoe kan dat?
Het ziekteverzuim binnen accountantsorganisaties behoort tot de laagste van
Nederland. Zijn alle verhalen over hoge werkdruk dan uit de lucht gegrepen?
Accountant.nl... 

PENSIOENEN

22 februari 2021

Wat merken accountants van het pensioenakkoord?
Voor veel werknemers is pensioen een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde, ook voor accountants. Hoe is pensioen voor hen nu
geregeld en wat is de impact van... 

IIA-WEBINAR

15 januari 2021

Internal audit bij pensioenfondsen: zoektocht naar
goede invulling
Waar bij nanciële instellingen de internal auditafdeling traditioneel vaak een
inke omvang heeft, is dit bij pensioenfondsen nog een betrekkelijk nieuw
fenomeen. 

PRINSJESDAG

14 september 2020

'Bij een baten-lastenstelsel hoort ook gewoon een
balans'
De Rijksoverheid zet de laatste jaren voorzichtige stappen richting een batenlastenstelsel. Eén daarvan is het opnieuw opstellen van de Staatsbalans. Wat
zijn de... 

WONINGCORPORATIES

22 juli 2020

Woningwet bedelft corporaties onder regels
Woningcorporaties zuchten onder de forse administratieve lastendruk en ook
voor accountants is de controle veel werk. Van sommige regels wordt het nut
ernstig betwijfeld. 

EDUCATIE

20 december 2019

Nieuwe AA-opleiding maakt behoorlijke start
Het is zo'n drie jaar geleden dat de 'nieuwe' AA-opleiding Accountancy-MKB
van start ging. Wat zijn de bevindingen tot dusver? 

DISCUSSIE

Debat

21 juni 2019

Externe accountants en internal auditors verkennen
'best practices' in samenwerking
Externe accountants en internal auditors gaan op 2 juli met elkaar in
discussie over de onderlinge samenwerking. Mogelijk leidt het tot een
handreiking. 

COMMISSIE BADO

28 mei 2019

Commissie BADO versoepelt overleg tussen
accountants en gemeenten
Het ging er in het afgelopen decennium in de gesprekken tussen gemeenten
en accountants niet zelden stroef aan toe. Een relatief nieuw overlegplatform,
de Commissie... 

OPLEIDINGEN

26 april 2019

NLP als middel voor menselijk contact: iets voor
accountants?
Sinds twee jaar biedt NBA Opleidingen cursussen aan op het gebied van Neuro
Linguïstisch Programmeren (NLP). Ook dit voorjaar gaan er weer enkele van
start. Wat... 

BATEN-LASTENSTELSEL

11 februari 2019

Baten-lastenstelsel Rijksoverheid: gaat het er nu echt
komen?
Na jaren van aarzelen lijkt de kans groot dat er vanaf dit jaar serieuze stappen
worden gezet richting een baten-lastenstelsel bij de Rijksoverheid. "Het Rijk
staat... 

ZORG

05 juli 2018

'Sla niet door met het schrappen van zorgregels'
Het schrappen van regels in de zorg is op zich een goede zaak, maar begin
met het belang van de patiënt. Daarvoor waarschuwt Huub Wieleman, oudNBA-voorzitter en... 

17 januari 2018

INTERNAL AUDIT

Hoe nauw werken internal auditors en externe
accountants samen?
In de aangepaste Corporate Governance Code kreeg de internal auditor een
steviger positie. Wat betekent dat voor de samenwerking met de externe
accountant? Verhalen... 

VERZEKERAARS

04 december 2017

Implementatie IFRS 17: geen tijd te verliezen
Het lijkt nog ver weg. Over drie jaar hoeven verzekeraars 'pas' te voldoen aan
de nieuwe verslaggevingsrichtlijn IFRS 17. Het is echter een dermate grote
klus dat... 

EDUCATIE

23 oktober 2017

Onderwijsaccountancy: een woud van regels
Het nieuwe schooljaar is alweer gevorderd tot de herfstvakantie. En volgens de sector en de politiek moet er fors meer
geld naar onderwijs. Tijd om eens te duiken... 
MAGAZINE

16 juni 2017

Van internal audit naar internal career?
Wordt de internal auditafdeling steeds nadrukkelijker ingezet als opleidingsplaats voor talent? Voor een aantal van
zulke afdelingen is dat inderdaad een speerpunt.... 
PUBLIEKE SECTOR

23 februari 2016

'Harmonisatie is onomkeerbaar proces'
Het is een kwestie van lange adem maar een meer uniforme verslaggeving in de publieke sector komt er echt aan, stelt
Johan de Leeuw, voorzitter van de Taskforce... 
INTERNAL AUDIT

04 december 2015

IIA gaat kleine auditafdelingen meer ondersteunen
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) gaat voor kleine internal auditfuncties extra kennis en wellicht zelfs
begeleiding faciliteren. Daarnaast zoekt het IIA... 
INTERNAL AUDITFUNCTIE

07 oktober 2015

Serious gaming bij internal audit corporatie Staedion
Na private bedrijven starten ook steeds meer (semi-)publieke instellingen een eigen internal audit functie. Ook
woningcorporaties. Het Haagse Staedion kreeg in 2014... 
INTERVIEW

14 augustus 2015

Hans Leenaars: 'Let bij bankentoezicht meer op liquiditeitsrisico'
Dit voorjaar nam registeraccountant Hans Leenaars afscheid van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hoe kijkt de
oud-bestuurder van Robeco, SNS Reaal en BNG als... 
IFRS

17 juli 2015

Tien jaar IFRS: reden voor tevredenheid?
Het is ruim tien jaar geleden dat IFRS verplicht werd gesteld voor beursgenoteerde ondernemingen. Twee
wetenschappers en twee bedrijven kijken terug op dit eerste... 

INTERNAL AUDIT

01 juni 2015

Eumedion: beursbedrijven willen geen rol internal audit bij majeure fusies en
overnames
Directies en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven willen over het algemeen niet dat de eigen internal
auditafdeling vooraf een advies geeft over grote overnames... 
MAGAZINE

20 maart 2015

Internal audit in beursland
Waarom kiest een beursgenoteerd bedrijf voor een internal-auditafdeling. Of waarom juist niet, zoals tot voor kort
diverse bouwondernemingen? 'Een eigen auditfunctie... 
MAGAZINE

01 oktober 2014

Minder directe ondersteuning, meer 'steunen op'
Internal auditors mogen bij de jaarrekeningcontrole de externe accountant niet langer directe ondersteuning verlenen.
Wat zijn de gevolgen? 
MAGAZINE

01 september 2014

Het ratingproces bij kredietverzekeraars
Kredietverzekeraars faciliteren het handelsverkeer tussen ondernemingen door het risico op wanbetaling te
verzekeren. Wat is hun werkwijze? En hoe verloopt het contact... 
MAGAZINE

01 juni 2014

Van toezichthouder naar onder toezicht
David van As is ruim twee jaar directeur van het pensioenfonds voor de bouw (bpfBouw). Hoe kijkt hij als
registeraccountant naar recente ontwikkelingen in de pensioensector? 
MAGAZINE

01 februari 2014

Strategie en risico's als basis
Terwijl veel ondernemingen zich uitsluitend richten op operational audit, heeft internal audit bij diervoederproducent
en -handelaar Nutreco naast operationele aspecten... 
MAGAZINE

01 november 2013

Alertheid geboden
Met de bouwsector gaat het ronduit slecht. Welke maatregelen nemen bouwbedrijven om overeind te blijven? En wat
betekenen de problemen voor de accountantscontrole? 
MAGAZINE

01 september 2013

'Actief meedenken over risico's': internal audit bij ASML
Niet alleen audits doen maar ook adviezen geven over risicomanagement. Die lijn heeft Martin Reinecke, hoofd
Corporate Risk & Assurance bij technologiebedrijf ASML,... 

Toon meer artikelen

