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MAGAZINE

03 mei 2022

Going concern-verklaring leidt maar zelden tot faillissement
Een going concern-verklaring leidt maar zeer zelden tot een faillissement, blijkt uit een rapport over de rol van de
accountant bij bedrijfscontinuïteit. Belangrijk... 
CONTINUÏTEIT

24 maart 2022

Going concern-verklaring leidt maar zelden tot
faillissement
Een going concern-verklaring leidt maar zeer zelden tot een faillissement.
Dat blijkt uit een rapport over de rol van de accountant bij
bedrijfscontinuïteit. Dat... 

THUISWERKEN

03 augustus 2021

Een bedrijfsoverdracht bespreek je niet via het
scherm
Thuiswerken is weer even de norm, door de snel oplopende
besmettingscijfers. Gaan accountants straks terug naar kantoor, als de
samenleving weer open is? "Honderd... 

MAGAZINE

23 juni 2021

Een gedurfde stap
Na de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel maakte ING als eerste bank van SBR de standaard voor het digitaal
aanleveren van jaarcijfers door zakelijke klanten.... 
SBR

22 april 2021

Standaard van ING kan doorbraak betekenen voor SBR
Standard Business Reporting een ver-van-mijn-bed-show? Dat valt niet
meer vol te houden, nu na de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel
ook ING als eerste bank... 

BELASTINGDIENST

25 maart 2021

'Belastingdienst moet menselijk gezicht kunnen
tonen'
Er gebeurt heel belangrijk werk bij de Belastingdienst, maar die dienst moet
ook "nadrukkelijk de menselijke maat kunnen nastreven", aldus Leo Stevens,
emeritus... 

MAGAZINE

04 maart 2021

Politiek wil groene economie, sterk mkb en 'eerlijke' belastingen
Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Accountant spitte de verkiezingsprogramma's van de politieke

partijen in de Tweede Kamer door, op zoek naar voor... 
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

01 maart 2021

Politiek wil groene economie, sterk mkb en 'eerlijke'
belastingen
De verkiezingen van 17 maart 2021 komen rap naderbij. Uit de
verkiezingsprogramma's van de bekendste partijen blijkt dat de politiek
belastingontduiking hard wil... 

MAGAZINE

18 december 2020

Hoezo generatiekloof?
Gaapt er een groot gat tussen de boomers die het vak van accountant hebben gemaakt tot wat het nu is en de
millennials die met die geschiedenis verder moeten? Dat... 
NBA IMPACT CHALLENGE

10 december 2020

NBA Impact Challenge: Leerlingen zien potentie in
noodlijdende DJ
Blijven we de noodlijdende DJ Nicolas Baker steunen in deze moeilijke
coronatijd, of nemen we vanwege nanciële problemen toch afscheid? De
nalisten van de NBA... 

MAGAZINE

06 november 2020

'Diversiteit gaat over je ergens thuis voelen'
Medewerkers van diverse achtergronden zich thuis laten voelen binnen je organisatie. Dat is de essentie van
diversiteit, menen Pauline Mbundu-Uitenwerf en Abdellah... 
DISCUSSIE

Debat

04 november 2020

Boomers vs Millennials: Van generatiekloof blijkt geen
sprake
Het accountantsvak bestaat 125 jaar. Reden voor de NBA om in november een
reeks online activiteiten te organiseren onder het thema 'Springlevend'. Zoals
op dinsdag... 

ACCOUNTTECH

30 juni 2020

Innovaties bij Open Podium Accounttech: RGS,
analyses en samenstellen
Tweehonderdvijftig bezoekers keken op 25 juni online naar tien eerder
gekozen pitches over technologische vernieuwingen in het accountantsvak.
Daarbij viel op dat... 

ARBEIDSMARKT

03 juni 2020

Denktank Inzicht Arbeidsmarkt: 'Accountant als het
geweten achter het algoritme'
Het project 'Inzicht in de arbeidsmarkt' van de NBA kwam in maart door de
coronacrisis abrupt tot stilstand. Eind mei pakte de denktank de draad online
weer op.... 

MAGAZINE

13 december 2019

Stap uit de tredmolen

Mindfulness, gericht op bewust omgaan met stress, werkdruk en emoties, is het imago van zweverigheid allang
voorbij. Bij de NBA Open-bijeenkomsten zaten de mindfulness-sessies... 
ACCOUNTANTSDAG 2019: DEELSESSIES

26 november 2019

Autoriteit Persoonsgegevens draait duimschroeven
aan
In de sessie 'Privacy & de accountant' op de Accountantsdag werd duidelijk
dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de duimschroeven gaat aandraaien.
Na voorlichting... 

ACCOUNTANTSDAG 2019

25 november 2019

Accountantsdag 2019: drie 'powerspeeches'
De Accountantsdag 2019 bood tijdens het middagprogramma keus uit drie
'powerspeeches', over de AVG, fusies en overnames en de kracht van het
team. 

ARBEIDSMARKT

05 november 2019

Arbeidsmarkt: stabiele instroom, maar overstijgende
vraag
Een min of meer stabiele instroom van studenten. Maar ook een vraag van
klanten van accountantskantoren die het aanbod van werknemers ver
overschrijdt. Zo'n dertig... 

ECONOMISCH KLIMAAT

02 oktober 2019

AV-dag: Accountant moet rekening houden met gure
tegenwind
Tijdens het jaarlijkse congres van Accountancy Vanmorgen, op 24 september
in Papendal, regeerden statements over gure tegenwind en over een
accountant die meer dan... 

ACCOUNTANCYONDERWIJS

09 juli 2019

IT in accountancyonderwijs: 'Huisarts moet ook
snijwerk snappen'
Is de accountant huisarts of chirurg? Oftewel: hoe ver moet de accountant de
technologie induiken? Moet hij generalist of specialist worden? Die vragen
stonden centraal... 

DAG VAN DE FINANCIAL

02 juli 2019

'Het mag wel een onsje minder'
Dat de Accountant in Business iets moet met niet- nanciële informatie, was
klip en klaar na de Dag van de Financial op 26 juni in Den Bosch.
Duurzaamheid stond... 

MAGAZINE

14 juni 2019

Accountancy is vooral mensenwerk
Accountants praten met elkaar over cultuur en gedrag. Ze delen in dialoogsessies ervaringen, om te zien waar het beter
kan en moet. “Soms vergeten we dat de accountancy... 

DISCUSSIE

Debat

30 april 2019

'Finance kun je niet meer vanuit de ivoren toren
uitoefenen'
Hoe ziet de nancieel professional van de toekomst eruit? Voor een antwoord
op die vraag bouwt de ledengroep accountants in business (AiB) continu aan
het 'maturiteitsmodel'.... 

MAGAZINE

15 maart 2019

Meer dan partner worden alleen
Of accountants ambitie hebben? Jazeker. Maar allemaal naar de top in het partnermodel kan nu eenmaal niet. Dus moet
er ook ruimte komen voor andere routes. Zodat... 
INFORMATIEBEVEILIGING

14 maart 2019

'Informatiebeveiliging is geen feestje van IT alleen'
Ten overstaan van ruim 150 accountants, auditors en andere belangstellenden
presenteerden NBA LIO en NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors,
begin dit jaar... 

INFORMATIEBEVEILIGING

16 januari 2019

NBA LIO en NOREA presenteren model
informatiebeveiliging
Wat is in tijden van hackers, cloud computing, het internet of things en cyber
security een volwassen informatiebeveiliging? Die hamvraag beantwoorden
de Ledengroep... 

ACCOUNTANTSDAG 2018

23 november 2018

Themasessies Accountantsdag: over bedrog, data en
een goed gesprek
Naast het plenaire programma telde de Accountantsdag 2018 drie grote
themasessies, elk in twee delen. Een verslag vanuit evenveel goedgevulde
zalen. 

DAG VAN DE FINANCIAL 2018

03 oktober 2018

Ex-Enron-cfo op Dag van de Financial: 'Wat ik deed was
niet tegen de regels'
Ex-Enron-cfo Andrew Fastow, bejubeld en veroordeeld, maakte indruk
tijdens de Dag van de Financial van de NBA op 27 september in Den Bosch. "Ik
had destijds niet... 

MAGAZINE

21 september 2018

Afkicken van de accountancy
Wat doe je na een loopbaan als accountant? Stilzitten is er niet of nauwelijks bij. Van nancieel ontwikkelingswerk in
de derde wereld en coaching, tot aan het... 

DISCUSSIE

Debat

26 juli 2018

EY en PwC in gesprek met young profs: 'Er heerst een
cultuur van hard werken'
'En nu weer doorwerken!' was de titel van een opinie die Roy Gorter op deze
site schreef over de werkdruk onder jonge accountants. Die prikkelde zo dat
EY en PwC... 

Toon meer artikelen

