NIEUWS

08 november 2021

Eindelijk weer een diplomauitreiking bij de NBA
Na ruim anderhalf jaar online afnemen van de beroepseed bij nieuwe accountants, organiseerde de NBA
op 5 november voor het eerst weer een fysieke 'diplomauitreiking'.
Achttien afgestudeerde accountants waren bij de diplomauitreiking aanwezig. Voor toegang was een QR-check nodig,
waarna de Limpergzaal als vanouds de plek was voor de feestelijke plechtigheid zelf.

Alle deelnemers ontvingen de tekst van de beroepseed in de vorm van een oorkonde. Ook kreeg een deel tijdens de
bijeenkomst hun getuigschrift overhandigd; anderen hadden dat al via de post ontvangen. Zeventien afgestudeerden
legden ter plekke ook de beroepseed af; één had dat al eerder gedaan bij het afronden van de AA-opleiding.
Het was een hybride diplomauitreiking, die via Zoom ook de mogelijkheid bood voor familie en vrienden om live mee
te kijken tijdens het a eggen van de eed en de ontvangst van oorkonde en/of getuigschrift. Dat werd zelfs vanuit het
buitenland gedaan.
Hoewel de besmettingscijfers weer manen tot voorzichtigheid en de gevolgen van eventuele nieuwe maatregelen nog
niet duidelijk zijn, hoopt de NBA vanaf nu weer regelmatig fysieke diplomauitreikingen te kunnen organiseren vanuit
het kantoor van de beroepsorganisatie in Amsterdam.
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12 januari 2022

Ruim duizend nieuwe inschrijvingen in
accountantsregister in 2021
Op vrijdag 17 december legde Ruben Pals als duizendste nieuw ingeschreven
lid van de NBA in 2021 de beroepseed af. 

NIEUWS

11 juni 2021

Scholieren groep 8 adviseren PKF Wallast over
vitaliteit
In het kader van de landelijke actie ‘Baas van Morgen’ heeft ook Stefaan
Rodts, ceo van PKF Wallast accountants en belastingadviseurs, op 10 juni
voor één dag zijn... 

NIEUWS

19 mei 2021

Studie naar effecten beroepseed voor accountants
Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar de
e ecten van de beroepseed voor accountants. 

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... 
NIEUWS

03 maart 2021

Accountants praten op Clubhouse over studie en
carrière
Ook Nederlandse accountants en betrokkenen bij het beroep begeven zich
inmiddels op Clubhouse, de nieuwste place to be op social media. 

