En dan bedoel ik niet Accountantspraktijk Houwaart. Onze praktijk blijft nog een tijdje zelfstandig. Het gaat hier
om onze beroepsorganisaties het Koninklijk NIVRA en de NOvAA. Van oudsher is de NIVRA de beroepsorganisatie van
Registeraccountants en de NOvAA de beroepsorganisatie van Accountants-Administratieconsulenten. De meeste
bedrijven kunnen dat onderscheid nog goed volgen. De Accountants-Administratieconsulenten richten zich meer op
het midden- en kleinbedrijf en de Registeraccountants richten zich meer op de controle van grotere ondernemingen.
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