CORPORATE GOVERNANCE
Nieuws, achtergrond en debat over corporate governance, risicomanagement, bestuurdersbeloningen en
internal audit.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

04 januari 2023

Eumedion pleit voor hybride AvA in 2023
Eumedion, de organisatie voor institutionele beleggers, pleit voor het kunnen
organiseren van 'hybride' aandeelhoudersvergaderingen in 2023. Voor een
volledig 'virtuele... 

NIEUWS

03 januari 2023

FNV: Topbestuurders hebben minimumjaarloon al
bijna binnen
Hoewel het minimumloon in Nederland dit jaar met meer dan tien procent
omhoog is gegaan, hebben de veertien invloedrijkste topbestuurders van
Nederland dat bedrag... 

NIEUWS

23 december 2022

Kamerleden dienen motie in over VOR
Tweede Kamerleden van D66 hebben een motie ingediend over de Verklaring
omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. Zij willen de VOR al
vanaf 2024 verplicht... 

NIEUWS

21 december 2022

Governance Code geactualiseerd, NBA teleurgesteld
dat VOR geen plek krijgt
Bij het bepalen van de strategie moeten bestuurders de houdbaarheid en
duurzaamheid op lange termijn centraal stellen. Ook moeten zij de belangen
van stakeholders... 

NIEUWS

13 december 2022

NBA doet voorstellen voor aanpassing nieuwe
accountantswet
De NBA heeft met een brief aan minister Kaag van Financiën gereageerd op
het huidige voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector. De
beroepsorganisatie... 

NIEUWS

09 december 2022

Paape wil maatschappelijke zorgplicht voor
ondernemingen
Leen Paape, hoogleraar corporate governance aan Nyenrode, pleitte bij zijn
afscheid voor een maatschappelijke zorgplicht voor ondernemingen. In een
interview in... 

DISCUSSIE

Opinie

24 november 2022

Accountant in Nederland heeft uniek podium om
eigen verhaal te vertellen
Een nieuwe NBA-Handreiking moet accountants meer houvast geven voor
het optreden in de aandeelhoudersvergadering. Het is nu aan het beroep om
het podium te pakken... 

NIEUWS

11 november 2022

NBA vraagt actievere houding van accountant in
aandeelhoudersvergadering
De NBA publiceert een nieuw concept van Handreiking 1118, over het optreden
van de externe accountant in de aandeelhoudersvergadering, voor consultatie.
Belangrijkste... 

NIEUWS

09 november 2022

PwC: inkomen Britse topbestuurders steeg harder
dan inflatie
De topbestuurders van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Londen
hebben hun inkomen harder zien stijgen dan de in atie in het Verenigd
Koninkrijk. 

NIEUWS

08 november 2022

Jumbo wint internal audit innovatieprijs
Supermarktketen Jumbo is de winnaar van de achtste Protiviti Internal Audit
Innovation Award. De prijs, opgezet door Protiviti en IIA Nederland, is
bedoeld om internal... 

DISCUSSIE

Column

28 oktober 2022

Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren
Arjan Brouwer

De invoering van een rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten zorgt
daar voor bewustwording. Dus is het zaak ook snel werk te maken van een
Verklaring omtrent... 

NIEUWS

26 oktober 2022

Verdere stijging van het aantal IAF's bij Nederlandse
beursfondsen
Het aantal Internal Audit Functies (IAF) bij Nederlandse beursgenoteerde
vennootschappen is verder gestegen. Daar waar nog geen IAF is, is de
kwaliteit van de uitleg... 

NIEUWS

20 oktober 2022

Kamercommissies bespreken accountancysector
Deze week hebben verschillende fracties vragen ingestuurd met betrekking
tot de accountancysector. Daarnaast heeft de vaste Kamercommissie van
Economische Zaken... 

NIEUWS

17 oktober 2022

MAB-special over internal audit
Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) heeft een
speciale editie uitgebracht, geheel gericht op de internal audit functie.
Aanleiding is het 25-jarig... 

NIEUWS

15 september 2022

Nieuwe Britse minfin wil beperking bankbonussen
schrappen
Kwasi Kwarteng, de nieuwe Britse minister van Financiën, wil de bonusgrens
voor bankiers in het Verenigd Koninkrijk ophe en. Dit zou London weer
aantrekkelijker... 

NIEUWS

25 augustus 2022

Proefschrift: 'Duurzaamheidsrapportages vaak
oppervlakkig'
Beursgenoteerde ondernemingen in Europa integreren duurzaamheid steeds
meer in hun risicogovernance processen, maar de gerapporteerde informatie
blijft nog te vaak... 

NIEUWS

22 augustus 2022

Topinkomens weer sterk gestegen, loonkloof ook
gegroeid
De topinkomens van bestuursvoorzitters zijn vorig jaar weer sterk gestegen,
na een dip in het eerste coronajaar. 

NIEUWS

08 augustus 2022

Tuchtcommissie: beloningsvoorstel ING-topman
Hamers was niet tegen de regels
Het voorstel van ING om in maart 2018 de beloning van toenmalig
bestuursvoorzitter Ralph Hamers fors te verhogen, heeft niet bijgedragen aan
het maatschappelijk... 

NIEUWS

04 augustus 2022

Unilever bevriest uitbetalingen aan ijsfabrikant Ben &
Jerry's
Het bestuur van ijsfabrikant Ben & Jerry's zegt geen salaris meer betaald te
krijgen van Unilever. 

NIEUWS

13 juli 2022

Eumedion: commissarissen afrekenen op te hoge
bestuurdersbeloningen
Institutionele beleggers gaan harder optreden tegen commissarissen die
bestuurders, tegen het advies van aandeelhouders in, te ruim blijven belonen.
Daarvoor waarschuwt... 

NIEUWS

07 juli 2022

'Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en
cultuur'
Commissarissen vinden dat de rvc meer aandacht moet hebben voor
talentmanagement en successieplanning met betrekking tot de raad van
bestuur. Daarnaast vinden veel... 

NIEUWS

07 juli 2022

AEX-bedrijven stelden meer vrouwelijke
commissarissen aan
Bedrijven uit de AEX-index stelden vorig jaar meer vrouwelijke dan
mannelijke commissarissen aan. In totaal was 55 procent van de benoemde
commissarissen vrouw. 

NIEUWS

04 juli 2022

Allerrijksten werden 1400 miljard dollar armer in
eerste halfjaar
Het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen op aarde is in de eerste zes
maanden van 2022 sneller dan ooit geslonken. 

NIEUWS

23 juni 2022

Nieuwe beloningsregels financiële ondernemingen
per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen nanciële
ondernemingen in werking. De wet bevat verschillende maatregelen om
zogenoemde 'perverse... 

NIEUWS

23 juni 2022

Internal auditors starten 'Auditors for Charity'
Het Instituut voor Internal Auditors (IIA) gaat zich inzetten voor
goededoelenorganisaties in Nederland en biedt kosteloos internal auditbegeleiding aan. 

NIEUWS

22 juni 2022

'Dienstbaarheid aan de samenleving moet bij
bedrijven centraal staan'
Een fundamenteel debat over de rol van ondernemingen en hun inbedding in
de Nederlandse samenleving is nodig. In een tijd van grote onzekerheden en
transities is... 

MAGAZINE

22 juni 2022

De VOR verdient een plek in de nieuwe governance code
De Monitoring Commissie Corporate Governance Code doet voorstellen voor een nieuwe versie van de code voor goed
bestuur. Maar de commissie neemt daarbij een belangrijke... 
NIEUWS

16 juni 2022

Vitamine A: Soft controls zijn juist voor mkb-praktijk
van belang
Juist accountants in de mkb-praktijk moeten meer aandacht hebben voor soft
controls. Dat benadrukt hoogleraar Muel Kaptein in deel twee van een gesprek
over soft... 

NIEUWS

14 juni 2022

Allianz waarschuwt bedrijven voor toename sociale
onrust
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een toename van maatschappelijke
onrust nu de kosten van het levensonderhoud steeds verder stijgen en de
onvrede bij de bevolking... 

NIEUWS

09 juni 2022

IIA: Oorlog in Oekraïne confronteert bedrijven met
'storm aan risico's'
De oorlog in Oekraïne vergroot de ernst van en het scala aan risico's waarmee
bedrijven worstelen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek door het Instituut
van... 

Toon meer berichten

