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Stellingen behorende bij het proefschrift

'Firm dynamics in the Dutch audit industry;

An empirical investigation into longevity, exit and spinoff between 1880 and 1992'

van
Vera Katja Bröcheler

1. De overlevingskansen van een accountantskantoor worden positief beinvloed door de opleiding en
ervaring van haar oprichters.
(hoofdstuk 4 van dit proefschrift)

2. Een hogere concentratiegraad in de accountancy markt Ieidt tot hogere overlevingskansen voor
kleine accountantskantoren.
(hoofdstuk 5 van dit proefschrift)

3. De kans op een afsplitsing van een accountantskantoor wordt negatief beinvloed door de
mogelijkheden voor de desbetreffende accountant(s) binnen het kantoor, en positief beinvloed
door de mogelijkheden voor een nieuw op te richten kantoor op de markt.
(hoofdstuk 6 van dit proefschrift)

4. De lange-termijndynamiek in de Nederlandse accountancy markt wordt vooral bepaald door de
leeftijd van de kantoren, de grootte van de kantoren en het aantal kantoren in de markt,
(hoofdstuk 7 van dit proefschrift)

5. De openingstijden van dienstverleners, zoals artsen, apothekers, notarissen en banken, zijn niet
meer van deze tijd.

6. Het rendement op shirtreclame bij voetballers zou aanzienlijk toenemen als de adverteerders van
deze reclame zouden bedingen dat hun naam ook omgekeerd aan de binnenzijde van de shirts zou
worden afgedrukt.

7. Tijdens de verdediging van het proefschrift dient een AiO over andere capaciteiten te beschikken
dan die van een goede wetenschapper.

8. Het weer is waardeloos.

9. Een körte blik naar het gemiddelde danspaar laat zien dat vrouwen over meer leidinggevende
capaciteiten beschikken dan vaak wordt vermoed.

10. De moeilijkste drempel bij het voltooien van het proefschrift is het overwinnen van de wens om
iets perfects af te leveren.

11. Maximumsnelheden zouden veel serieuzer worden genomen indien deze flexibel, afhankelijk van
de drukte, zouden worden vastgesteld.


