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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.
Ruben Pals (29) werkt als senior sta

op de afdeling audit van EY. Hij besloot bij de master voor zijn specialisatie te

kiezen voor accountancy, na een dag meelopen in de accountantspraktijk. "De mogelijkheid om bij verschillende type
klanten een kijkje in de keuken te nemen, het samenwerken in teams en de doorgroeimogelijkheden binnen de
accountancy spraken mij erg aan", aldus Pals.
Hij ziet het a eggen van de beroepseed voor accountants als een "bekroning" van zijn inspanningen in de afgelopen
jaren en "een mijlpaal die het verdient om te worden gevierd".

Ruim duizend inschrijvingen
Over heel 2021 schreef de NBA iets meer dan duizend nieuwe beroepsgenoten in het register in. In totaal werd 992 keer
de beroepseed afgenomen bij nieuwe accountants. Dat ging als gevolg van de coronamaatregelen vooral via online
bijeenkomsten voor een groep jonge beroepsgenoten samen (32 keer).
In november kon dankzij tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen ook drie keer weer een fysieke bijeenkomst
bij de NBA worden georganiseerd. Bij 47 nieuw ingeschreven leden werd de eed vanwege de omstandigheden
individueel per beeldtelefoon afgenomen.
Bovenop de 992 inschrijvingen van 2021 kwam nog een aantal inschrijvingen van leden die eind 2020 de eed al hadden
afgelegd, maar die nog moesten worden ingeschreven. Dat brengt het totale aantal in 2021 iets boven de duizend; meer
dan in andere jaren.
Op 14 januari vindt de eerste (online) eeda egging van 2022 plaats, met dit keer in totaal 48 jonge accountants (twee
sessies van 24) die de eed zullen a eggen.
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11 januari 2022

Douma: 'Huidige standaard over rapportageplicht
accountant is niet eind van het verhaal'
NBA-voorzitter Kris Douma sprak op 11 januari 2022 bij BNR Nieuwsradio
over de stand van het accountantsberoep en zijn rol als nieuwe voorzitter van
de beroepsorganisatie. 

NIEUWS

10 januari 2022

NBA-voorzitter bij BNR
De nieuwe NBA-voorzitter Kris Douma is op 11 januari te gast bij BNR
Nieuwsradio. 
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15 december 2021

Statement NBA-voorzitter
De nieuwe NBA-voorzitter Kris Douma reageert op het besluit van Marcel
Pheij er om zich uit te schrijven als accountant. 
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13 december 2021

Ledenvergadering kiest Kris Douma als nieuwe NBAvoorzitter
Met een ruime meerderheid hebben de leden van de NBA op 13 december Kris
Douma gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Douma, de eerste nietaccountant die voorzitter... 

NBA

08 december 2021

Kris Douma: 'Kritiek mag, maar de accountant is too
important to fail'
Op 13 december kiest de ledenvergadering van de NBA een opvolger voor
Marco van der Vegte. Kris Douma is de eerste niet-accountant die wordt
voorgedragen voor het... 

