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27 maart 2017

Britse interim-accountants in trek vanwege
brexit
Er is een grote toename in de vraag naar interim accountants in het Verenigd Koninkrijk vanwege de
brexit.
Dat blijkt uit onderzoek van Global Accounting Network (GAN). In de periode van maart 2016 tot februari 2017 nam de
vraag naar interim accountants in het VK met maar liefst 57 procent toe. "Dit is voornamelijk vanwege externe
factoren zoals de brexit en een daarmee samenhangende behoefte aan specialisten, in combinatie met een
terughoudendheid om vast personeel aan te nemen", aldus GAN. Volgens GAN is de toename vooral zichtbaar in de
afgelopen paar maanden. Veel kantoren zijn vooral op zoek naar interim senior accountants.
Onlangs bleek ook uit een enquête onder Britse parlementsleden dat 47 procent van de parlementsleden verwacht dat
de brexit een positieve impact op het accountantsberoep zal hebben. Weer ander onderzoek wees uit dat de
adviestakken van de big four ink pro teren van de onderzekerheid rondom de brexit. De Britse adviesmarkt is vorig
jaar vier maal harder gegroeid dan de economie en uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de potentiële
adviesklanten aan wil kloppen bij een van de big four. 77 procent denkt dat uitgaven aan consultancy komend jaar zal
toenemen, en 32 procent denkt dat die toename meer dan 20 procent zal bedragen.
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Britten stellen grenscontroles op goederen uit EU
weer uit
Groot-Brittannië stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen
uit de Europese Unie andermaal uit. 
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28 juni 2021

'Britse bedrijven hebben nog veel last van gevolgen
brexit'
Een derde van de Britse bedrijven heeft een half jaar na de brexit minder
klanten uit de Europese Unie. Vooral voor mkb-bedrijven blijkt het lastig om
aan alle nieuwe... 
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17 juni 2021

EU eens over verdeling miljardenfonds voor
brexitschade
Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens
geworden over de verdeling van een hulpfonds voor vissers en andere
gedupeerden van de brexit.... 

MAGAZINE

07 mei 2021

Waarom de brexit ook gevolgen kan hebben voor financiële verslaggeving
Je zou het bijna vergeten door alle coronaperikelen, maar we hebben ook net een historische brexit achter de rug.

Historisch, omdat het Verenigd Koninkrijk het eerste... 
NIEUWS
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Handelsverdrag met Britten nu officieel na
goedkeuring EU-parlement
Het Europees Parlement keurt het handels- en samenwerkingsverdrag van de
Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk goed, met 660 stemmen voor, 5
tegen en 32 onthoudingen.... 

