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De lastige controleur
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart stemde ik op Pieter Omtzigt. Dat was niet voor het eerst trouwens. Naast
mij stemden nog eens 342.471 mensen op deze luis... 
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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Een platform voor verbinding
De NBA opende eind februari haar nieuwe community platform, inclusief een bijbehorende NBApp. Doel: online kennis
en ervaring uitwisselen tussen NBA-leden en stakeholders.... 
NBA
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'De casus van BTB was bekend; Verkade was daar om
schoon schip te maken'
Ted Verkade trekt zich terug als kandidaat voor het NBA-voorzitterschap, na
publicatie van documenten uit zijn periode als (interim) bestuursvoorzitter
van Baker... 
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Toch weer ruimte voor 'advocountants'?
Rond de eeuwwisseling was er al een vrijage tussen advocaten en accountants. Strengere regels stonden fusieplannen
toen in de weg. Maar door een maatregel van de... 
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Nieuwe inzichten
"De ets van Tamar staat nog voor de deur”, zeg ik tegen mijn echtgenote. Dochterlief is al naar haar slaapkamer. Ik
woon in een keurig dorpje aan de Vecht, maar... 
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01 februari 2021

Webinar over fraudesignalen bij steunmaatregelen:
luister naar je 'niet pluis-gevoel'
Houd je rug recht, luister naar je gevoel bij de toetsing van de
steunmaatregelen en leg zaken goed vast. Dat zei Accountantskamervoorzitter Sandra Schreuder op... 
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Vakantiegeld, corona en his masters voice
Marc Schweppe

Terugblik op een jaar dat, naast alle aandacht voor corona, ook vernieuwing
bracht voor de nieuws- en debatsite en het magazine van de NBA. 
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De PSU van Freerk de Vries, 1920*
Freerk de Vries is als assistent-accountant werkzaam bij het Centraal Bureau voor Veri catie en Financieele Adviezen
der Nederlandsche Gemeenten. 
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2020, een duistere film
De wearable SafeDistance van het Gentse bedrijf Lopos is opgenomen in de wereldwijde ‘Zone Check-dienstverlening’
van PwC, aldus een ANP-persbericht. Het apparaatje... 
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Een jubileum in coronatijd
Het accountantsberoep in Nederland bestaat in 2020 precies 125 jaar, iets om op een feestelijke manier bij stil te staan.
Dat is een uitdaging, in het jaar van corona.... 
SPRINGLEVEND: IMPACT

25 november 2020

Slotevent jubileumreeks 'Springlevend': 'Measure
what we treasure'
Het accountantsberoep, dit jaar in Nederland 125 jaar oud, heeft volop kansen
voor een succesvolle toekomst. Zeker als het gaat om zekerheid bieden bij
niet- nanciële... 
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De PSU van Rozanne Hermsen
Rozanne Hermsen (29) woont samen in Malden bij Nijmegen. Sinds 2014 werkt zij bij EY Eindhoven, vanaf 1 oktober
als manager. Ze zit ook in de EY Ondernemingsraad.... 
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Accountants moeten meer aandacht geven aan fraude
Door recente boekhoudschandalen, zoals bij betaaldienstverlener Wirecard, is de discussie over de rol van de
accountant rondom fraude weer terug. Een discussie die... 
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Hom of kuit
Recent schreven drie jonge accountancystudenten een hoopvolle column in het FD. De kwartiermakers moesten bij de
hervormingen in het beroep “vertrouwen hebben in... 
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Rode Loper-debat over Wirecard vooral positief over
journalistiek
De Wirecard-a aire is een praktijkcase om van te leren, zowel voor
accountants als voor toezichthouders. Tijdens de jongste van de reeks Rode
Loper-debatten waren... 
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De PSU van Wytse Versantvoort
Wytse Versantvoort (28) is per 3 september 2020 o
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cieel ingeschreven als registeraccountant. 

11 september 2020

Niet verder vertellen
Iedereen heeft zo zijn geheimen en geheimpjes. Daar is niks mis mee, meestal. Maar soms wringt het om niets te
kunnen zeggen over zaken die je toch eigenlijk met... 
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Nieuwe voorlichtingscampagne daagt jongeren uit
De NBA Impact Challenge-campagne, gericht op scholieren en studenten, krijgt een herstart. In de zomermaanden
werkte de NBA samen met bureau Soapbox aan nieuw campagnemateriaal... 
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Mag je accountants verplichten om een beursfonds te controleren?
Accountants mogen ook beursgenoteerde bedrijven weigeren als klant. Vraag is of dat zo blijft. Enkele kleine
beursfondsen hebben moeite om een accountant te vinden.... 
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De PSU van Daphne Bot
Daphne Bot (27) is werkzaam als senior in de assurancepraktijk bij Grant Thornton in Rotterdam. Ze heeft een
afgeronde post-master opleiding registeraccountant.... 
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Laat zien wat je doet
Accountants moeten beter duidelijk maken wat opdrachtgevers en maatschappij van ze mogen verwachten. Bovendien
moeten ze via kwaliteitsindicatoren meer inzicht geven... 
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Per saldo: Uitzoomen
'Thuis heb ik nog een toegangskaart, het laatst gebruikt in de maand maart': De coronacrisis en drie maanden
afwezigheid van kantoor inspireerden muziekminnende... 
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De meerwaarde van accountants in coronatijd
Het razendsnel gepresenteerde pakket steunmaatregelen, dat ondernemers moet helpen de coronacrisis te doorstaan,
werd in maart aangekondigd als ‘simpel en stupid’.... 
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Redden wat er te redden valt in de 'coronomie'

De economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Ondernemers zien hun levenswerk verloren gaan, zzp’ers
verliezen inkomsten, personeel zit thuis. Er wordt... 
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Op de stoel: Annette Houwaart
Sinds september 2019 werkt Annette Houwaart-Nonhof als adviseur voor de mkb-praktijk bij de NBA. Samen met
collega Hugo van Campen geeft ze bovendien invulling aan... 
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Een coronavrij magazine
Marc Schweppe

Een nieuw magazine op de mat waarin één woord helemaal niet valt, aldus
hoofdredacteur Marc Schweppe. 
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Is klimaatverandering een zaak van accountants?
Klimaatverandering is inmiddels voor iedereen (op een verdwaalde president en een handvol klimaatontkenners na)
duidelijk zichtbaar. Daarmee groeit de behoefte van... 
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Nieuw decennium, vernieuwde website
Marc Schweppe

Bij de start van 2020 krijgt deze website een nieuwe jas. Naast een andere
opzet van de homepage is met name de inrichting van het debat iets anders
dan voorheen. 
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De PSU van Mila Vlasova
Russische van geboorte, maar inmiddels twaalf jaar in Nederland. 34 jaar, registeraccountant, woont in Amsterdam en
heeft een relatie. Mila werkt als nancial reporting... 
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