LUC QUADACKERS
Luc Quadackers is eigenaar van Margila.

MAGAZINE

15 september 2021

Docudrama: Netflix-serie Dirty Money (2018/2020)
The Wolf of Wallstreet gezien? Dan denkt u vast meteen aan exorbitante feesten, fraude ten koste van minderbedeelden
en ziekelijke hebzucht. 
DISCUSSIE

Column

03 september 2021

Schrijven we genoeg geschiedenis?
Luc Quadackers

Is het niet vreemd dat het accountantsberoep geen voortdurende
toegankelijke geschiedschrijving faciliteert, vraagt Luc Quadackers zich af.
Het beroep verdient dat... 

ONDERZOEK

30 juni 2021

FAR-conferentie 2021: 'The Human Factor'
Op 21 juni vond de jaarlijkse conferentie plaats van de Foundation for
Auditing Research (FAR). Net als vorig jaar gebeurde dat online. Het congres
bestond uit vier... 

MAGAZINE

23 juni 2021

Docudrama: Margin Call (2011)
Plaats van handeling: een grote investeringsbank zonder naam op Wall Street. De lm begint met een inkijkje in een
onverbiddelijke ontslagronde. Stereotiepe beteuterde... 
MAGAZINE

07 mei 2021

'Waarom doen we wat we doen'
Filoso e speelt in veel beroepen een belangrijke rol. Denk aan medisch-ethische kwesties (is euthanasie acceptabel) of
het bepalen van de strafmaat in de rechtspraak... 
MAGAZINE

07 mei 2021

Making it balance: will the work be worth it? (2020)
Drie Amerikaanse studenten - twee meisjes en een jongen - staan op de drempel van studie naar werk. 
MAGAZINE

04 maart 2021

Enron: The Smartest Guys in the Room (2005)
Een van de 'a aires' die de afgelopen decennia een diepe indruk hebben achtergelaten, is het Enron-schandaal uit
2001. De hersenpaadjes van onbegrip laaien uks... 
MAGAZINE

18 december 2020

125 jaar in 25 fragmenten

125 jaar accountantsberoep betekent ook 125 jaar (De) Accountant, in een wisselende frequentie per jaar. Begonnen als
kwartaalblad in 1895, later terug naar twee... 
MAGAZINE

18 december 2020

'We kunnen aan de hand van Limpergs Leer nog zaken verbeteren'
Iedere accountant kan Limpergs Leer van het Gewekte Vertrouwen dromen. Maar wat betekent die leer nog in de
huidige tijd? NBA-voorzitter Marco van der Vegte blikt... 
MAGAZINE

06 november 2020

Over kloven en breidelen
Waar hield men zich zoal mee bezig, op een doordeweekse Accountantsdag in 1970? Deel vijf in een reeks ter
gelegenheid van 125 jaar accountantsberoep in Nederland. 
MAGAZINE

06 november 2020

At the movies: Stranger than fiction (2006)
Blijkbaar is hij prototypisch, want net als in de eerder besproken lm The Other Guys speelt acteur Will Ferrell een
accountant. Van de Belastingdienst dit keer.... 
MAGAZINE

11 september 2020

De allereerste De Accountant
Wat stond er in 1895 in de allereerste editie van het instituutsblad De Accountant? Deel vier in een reeks ter
gelegenheid van 125 jaar accountantsberoep in Nederland. 
MAGAZINE

11 september 2020

At the movies: The Untouchables (1987)
Chicago, 1930. Ma

oso Al Capone regeert met ijzeren hand over de illegale drankvoorziening tijdens het

alcoholverbod (de ‘drooglegging’) in de Verenigde Staten. 
MAGAZINE

10 juli 2020

At the movies: The Other Guys (2010)
Op het eerste gezicht is The Other Guys een doorsnee melige en absurde actie lm met te veel irrelevante seksgrappen.
Pas tijdens de aftiteling lijken de makers... 
MAGAZINE

10 juli 2020

Zeventigjarig jubileum met een olifant
Een jubileumdiner van het accountantsinstituut in 1965, met een olifant aan tafel. Deel drie van een reeks ter
gelegenheid van 125 jaar accountantsberoep in Nederland. 
FAR

03 juli 2020

FAR online conferentie: 'Afgeven Going Concernverklaring lijkt op aanpak COVID-19'
Op 22 juni vond de Internationale FAR-conferentie plaats, noodgedwongen in
een online, coronaproof setting. Toch schreven bijna tweehonderd
deelnemers uit de hele... 

MAGAZINE

07 mei 2020

De Nederlandse accountancy in de Tweede Wereldoorlog
Vaak wordt gedacht dat een oorlog een verlammende werking heeft op de maatschappij. Voor de accountancy was dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog niet in de volle breedte... 

MAGAZINE

07 mei 2020

De toekomst van vijftig jaar geleden
1970. Het hippietijdperk lijkt ook aan accountants niet voorbij te gaan. Tijd voor herbezinning en verandering! Deel
twee van een reeks ter gelegenheid van 125 jaar... 
MAGAZINE

07 mei 2020

At the movies: The Shawshank Redemption (1994)
De briljante Tim Robbins gureert als egmatieke bankier Andy Dufresne in deze legendarische lmklassieker. 
MAGAZINE

13 maart 2020

De woelige baren
Een internationale gebeurtenis uit het leven van Théodore Limperg vormt een mooi begin van een reeks in het kader
van het 125-jarig bestaan van de NBA en haar voorgangers. 
MAGAZINE

13 maart 2020

At the movies: Schindler's list (1993)
In deze zwart-wit lm (op een rood jasje en enkele gele kaarsvlammen na) krijgt u ruim drie uur Tweede
Wereldoorlog-leed voorgeschoteld. 
MAGAZINE

13 december 2019

'Een accountant is niet wat men denkt'
Als inhoudsdeskundige niet-Europeaan verschaft de Amerikaanse hoogleraar Jere Francis een relatief objectieve kijk
op actuele ontwikkelingen binnen de accountantscontrole... 
MAGAZINE

13 december 2019

At the movies: A Christmas Carol
Ebenezer Scrooge als boekhouder! Natuurlijk! Op meerdere plekken in de lm ‘A Christmas Carol’ (1984) zien we
Scrooge schrijven in grootboeken, onder andere bij... 
MAGAZINE

20 september 2019

Twee meesters of één audit board?
Herman van Brenk en Remko Renes van Nyenrode Business Universiteit zijn al maanden bezig met een
(inter)nationale tournee om hun idee van de ‘Audit Board’ te bespreken:... 
MAGAZINE

20 september 2019

'Meer onafhankelijkheid mag niet ten koste gaan van competentie'
De huidige kritiek op accountants gaat de verkeerde kant op, omdat veel maatregelen worden genomen zonder dat daar
gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt. Dat... 
MAGAZINE

20 september 2019

At the movies: Lethal weapon 2 (1989)
Eerlijk is eerlijk: als er geen boekhouder in deze lm voor zou komen, dan was ik na een kwartier afgehaakt. Een groot
deel ontstijgt amper het B-niveau. Of zoals... 
MAGAZINE

14 juni 2019

'Er moet hoognodig worden geëxperimenteerd'
Dit voorjaar nam Henk Langendijk afscheid als hoogleraar externe verslaggeving. Hij geldt als een gedreven opleider,
onderzoeker en toezichthouder. Maar bovenal... 

MAGAZINE

14 juni 2019

At the movies: 'Ghostbusters'
Deze kaskraker uit 1984 gaat over enkele stoere mannen die tegen betaling geesten vangen. Ze redden uiteindelijk de
stad New York van de ondergang. De lm is voorzien... 
MAGAZINE

15 maart 2019

'Zonder vertrouwen in het beroep wordt accountantscontrole waardeloos'
Rode draad in het onderzoek van Ann Vanstraelen is, al vanaf haar promotieonderzoek, auditkwaliteit. Dat zit in haar
academische genen. Ze volgt gepassioneerd de... 
MAGAZINE

15 maart 2019

At the movies: 'Monty Python's The Meaning of Life'
The Meaning of Life (1983) bevat een korte voor lm: The Crimson Permanent Assurance. CPA dus. Het gaat over een
accountantskantoor, een voormalig familiebedrijf,... 
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