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MAB nu 'open access'
Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), opgericht in 1924, is vanaf deze maand in
'open access' voor iedereen vrij toegankelijk.
Het MAB is het enige Nederlandstalige academische open access-tijdschrift over nieuwe ontwikkelingen binnen de
accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Artikelen worden altijd geschreven door experts
en hebben een praktische relevantie.
MAB-redactievoorzitter prof. Philip Wallage (UVA-VU): "Nederland heeft via het Nationaal Plan Open Science de
ambitie uitgesproken om in 2020 al het wetenschappelijke onderzoek vrij toegankelijk te laten zijn. Het MAB wil hier
graag aan bijdragen en we krijgen hiervoor gelukkig veel steun vanuit onze lezers en overige stakeholders."
Volgens hoofdredacteur dr. Chris Knoops (EUR) is open access voor MAB-auteurs een belangrijke stap vooruit. "Onze
artikelen zullen vaker en door meer mensen gelezen kunnen worden, ook door lezers zonder toegang via een
universitaire bibliotheek."
In tegenstelling tot de meeste open access-tijdschriften zal het MAB geen nanciële bijdrage vragen aan auteurs. De
kosten voor publicatie worden betaald door partners en sponsoren. Iedereen kan het blad blijven steunen door het
afsluiten van een print-abonnement.
» MAB in Open Access
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Van Beusekom (AFM): 'allemaal bijdragen aan
bestrijden van fraude'
Hoewel we verschillende verantwoordelijkheden hebben, kunnen we allemaal
bijdragen aan het bestrijden van fraude. Dat stelde AFM-bestuurder Hanzo
van Beusekom op... 
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'Vertrouwelijke relatie met cliënt is goed voor
controle'
"Heb oprechte belangstelling voor de persoon achter de cliënt." Dat stelde
hoogleraar Niels van Nieuw Amerongen, tijdens zijn oratie op 9 juni aan
Nyenrode Business... 
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MAB-themanummer over data-analyse in de controle
De MAB-uitgave 'De controle verklaard: data-analyse, toepassingen en
uitdagingen in de accountantscontrole' is beschikbaar. Het is de vierde editie
van de nieuwe... 

NIEUWS

17 december 2021

Het jaar verslagen 2020: Effecten corona op
verslaggeving beursfondsen
De 26e editie van de uitgave 'Het jaar verslagen' gaat in op de verslaggeving
over 'coronajaar' 2020. Ook is gekeken naar het rapporteren over
duurzaamheid. 

DISCUSSIE

Arjan Brouwer

Column

16 december 2021

Het jaar 2020 verslagen: Een bijzonder jaar, bijzondere
verslaggeving?
Klimaatverandering, een pandemie, de brexit: de nieuwste editie van 'Het jaar
verslagen' gaat over een lastig jaar vol onzekerheden. Goede toelichting bij de
verslaggeving... 

