
 

 

 

Use and usefulness of financial accounting and
auditing : the case of trade union bargainers
Citation for published version (APA):

Hassink, H. F. D. (2000). Use and usefulness of financial accounting and auditing : the case of trade union
bargainers. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20010209hh

Document status and date:
Published: 01/01/2000

DOI:
10.26481/dis.20010209hh

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20010209hh
https://doi.org/10.26481/dis.20010209hh
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/c3ded4ca-c0b0-40b7-945a-bbf62b1e80d5


Stellingen behorende bij het proefschrift van Harold Hassink

1. fY/ia/jc/a/ acco««//>jg en aia/fr/ng speien een verrassend geringe expliciete rol in
Nederlandse collectieve arbeidsovereenkomsten en winstdelingsregelingen voor
werknemers.
(H. Hassink, 2000. On the Role of Accounting and Auditing in Employee Contracting:
Some Evidence for the Netherlands, 77» furopeö/i /Iccounft'/ij? /Jev/'ew, Vol. 9, pp. 265-284
en hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

2. In de voor hen relevante context beschouwen Nederlandse vakbonds-
onderhandelaren, vergeleken met Nederlandse financieel analisten en krediet-
verschaffers, financieel jaanerslagen als minder belangrijk.
(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift).

3. Cow/en/ awa/ys/s is een onderzoeksmethode die zieh goed blijkt te lenen voor het
analyseren van de expliciete rol van _/J«a/JC/a/ accou/jf/ng en awt//n>»g in
contracten.
(H. Hassink, 2000. On the Role of Accounting and Auditing in Employee Contracting:
Some Evidence for the Netherlands, 7Vif £uro/wa/i .4ccou/j/:>»g /tevwfw. Vol. 9. pp. 265-284
en hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

4. In de onderzoeksliteratuur geldt een positieve verwachtingskloof van
buitenstaanders ten aanzien van de activiteiten van controlerend accountants
voor deze accountants als ongunstig. Bijgevolg is een negatieve
venvachtingskloof gecn kloof.
(Hoofdstuk 6 en 7 van dit proefschrift).

5. De kans dat ea/m/ig? /narage/we/tf (sturing van het resultaat) door het
management van een onderneming plaatsvindt met als doel de bonus voor
werknemers te verlagen, is negatief gecorreleerd met de mate van coherentie
tussen de bonusregeling voor het management van de onderneming en de
bonusregeling voor de overige werknemers.
(H. Hassink, 1995, Collectief Arbeidsvoorwaardenoverleg en Earnings Management,

, Vol. 67, pp. 78-86).

6. Een goede beschrijving en evaluatie van de institutionele verschillen in
tuchtrecht voor accountants in de EU is noodzakelijk alvorens pan-EU regels
voor accountants kunnen worden geformuleerd.
(1. Blij, H. Hassink, G. Mertens. R. Quick. 1998, Disciplinary' Practices and Auditors in
Europe: A Comparison between Germany and the Netherlands, 77K £««>/>eaw
/fev/eu, Vol. 7, pp. 467-491).



7. Internationale verschillen in de kwaliteit van winstvoorspellingen van
ondememingen door financieel analisten worden deels verklaard door
verschillen in de bedrijfstaksamenstelling van de aandelenbeurzen waaraan de
betrokken ondememingen zijn genoteerd.
(O. Keilhauer, H. Hassink, 2000. /4 C'n>55-coun/rv Com/w«o/i q/7/jvMf/wm .4nöiy.rtj " £/>S
forecasf £W/rv, Working Paper. Universiteit Maastricht).

8. Siechts tijdens internationale voetbalevenementen wanen Limburgers zieh
Hollanders.

9. Het uitgangspunt "de vervuiler betaalt" rechtvaardigt, bij gebrek aan cen
hcfllngsmogelijkhcid bij de vervuiler, het heften van milieubelasting op
hondenvoer.

10. Uit het oogpunt van milieubesparing verdient het aanbeveling dat de huidige
praktijk waarbij nutsbedrijven vastrecht aan afnemers in rekening brengen wordt
beeindigd onder simultane verhoging van de eenheidsprijs van gas. water en
elektra.

11. Omdat in Nederland (voormalige) leden van het kabinet en parlement
belangrijke aanbieders zijn op de markt voor burgemeesters. is het on-
waarschijnlijk dat kabinet en parlement akkoord zullen gaan met het systeem van
de gekozen burgemeester.


