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Achtergrond

13 april 2021

AFM Jaarverslag 2020: 'Blijvende aandacht nodig voor
kwaliteitsgerichte cultuur'
Om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam van hoge kwaliteit te laten
zijn, is blijvende aandacht nodig voor een kwaliteitsgerichte cultuur bij
accountantsorganisaties. 

DISCUSSIE

Column

09 april 2021

Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 

NIEUWS

08 april 2021

Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor
managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, organiseren twee rondetafelsessies voor (senior) managers
van accountantsorganisaties. 

DISCUSSIE

Opinie

26 maart 2021

Problemen met data-analyse AFM-rapport over nietoob-kantoren
Kanttekeningen bij een recent onderzoeksrapport van de AFM naar de
kwaliteit van niet-oob-accountantsorganisaties. 

NIEUWS

24 maart 2021

AFM wil innovatie graag ruimte geven bij toezicht op
accountants
"Kom maar op met die innovatie, de AFM staat er voor open!" De Autoriteit
Financiële Markten wil graag bijdragen aan vernieuwing in het toezicht op
accountantsorganisaties,... 

NIEUWS

17 maart 2021

Bouwens: controle- en adviespraktijk echt scheiden
'geen goed idee'
Het echt van elkaar scheiden van controle- en adviesafdelingen binnen
accountantskantoren is "geen goed idee", omdat daarmee de "natuurlijke
interactie" wordt tegengewerkt.... 

NIEUWS

11 maart 2021

Kwaliteitsindicatoren zijn 'geen heilige graal'
De ontwikkeling van eenduidige audit quality indicators (AQI's) zorgt voor
meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen accountantsorganisaties.
Maar AQI's zijn... 

DISCUSSIE

Arnout van
Kempen

Column

23 februari 2021

Heeft de minister last van een gespleten
persoonlijkheid?
Ingrijpen van de overheid en een constante stroom van kritische berichten
hebben de marktwerking in het accountantsberoep verstoord. Een
aanwijsbevoegdheid helpt... 
NIEUWS

22 februari 2021

FD: 'Kleine kantoren stappen uit controlemarkt door
regeldruk'
Veel kleinere accountantskantoren met een AFM-vergunning voor wettelijke
controles zouden van plan zijn te stoppen, als gevolg van de hoge regeldruk.
Momenteel zijn... 

NIEUWS

10 februari 2021

AFM: 'Auditcommissies moeten transparanter zijn en
accountantscontrole beter monitoren'
Auditcommissies moeten de accountantscontrole beter monitoren. Daarnaast
is de selectieprocedure van accountantsorganisaties niet transparant genoeg.


DISCUSSIE

Opinie

09 februari 2021

Cum-laude geslaagde vwo-leerling niet welkom op
vervolgopleidingen
Een leerling die weinig huiswerk heeft gedaan, maar wel zijn vwo-diploma
met goede cijfers heeft behaald, wordt niet toegelaten op een
vervolgopleiding. Is dat terecht? 

NIEUWS

09 februari 2021

ING-rapportage accountancy: 'Animo voor Wtavergunning daalt, tarieven stijgen'
Het aantal accountantskantoren met een vergunning voor wettelijke
controles zal de komende jaren verder afnemen omdat wettelijke controles
voor veel kantoren niet... 

DISCUSSIE

Column

05 februari 2021

Vinger op de zere plek
Berry Wammes

Na een rapport van de AFM moet het beroep niet zijn kop in het zand steken,
maar de schouders eronder zetten, meent Berry Wammes. 

NIEUWS

03 februari 2021

Kwartiermakers: 'Maatregelen liggen op schema,
intenties omzetten in daden'
De accountancysector heeft goede intenties en laat veelbelovende activiteiten
zien om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Er zijn echter nog
wel... 

NIEUWS

02 februari 2021

AFM: 'Laag aantal wettelijke controles slecht voor
kwaliteit'
Bij accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per
jaar verrichten, is de kans volgens de AFM signi cant groter dat de kwaliteit
daarvan... 

NIEUWS

14 januari 2021

AFM Agenda 2021: veranderingen in toezicht
accountancy
De AFM zal zich in 2021 samen met de NBA en de SRA voorbereiden op het
overnemen van het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties vanaf
2022. Verder wil de toezichthouder... 

RAAD VOOR TOEZICHT

06 januari 2021

Nieuwe RvT-voorzitter Myriam Lückers: 'Zie ons als
hulpmiddel, niet als bedreiging'
Sinds 1 januari kent de Raad voor Toezicht van de NBA een nieuwe voorzitter:
Myriam Lückers. Zij volgt Nico Schaar op. "Ik vraag me weleens af: is er niet
te veel... 

NIEUWS

23 december 2020

AFM roept financiële sector op: meld incidenten
Ondernemingen in de nanciële sector moeten juist nu incidenten blijven
melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

NIEUWS

15 december 2020

Hoekstra wil niet tornen aan oob-status van kantoren
Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven welke
organisaties worden aangemerkt als organisaties van openbaar belang (oob’s)
en daarmee vallen... 

NIEUWS

08 december 2020

FRC: 'Accountants moeten vaker doorvragen'
Accountants nemen informatie die zij ontvangen van het management van
bedrijven te vaak voor waar aan en vragen daardoor niet genoeg door. 

NIEUWS

30 november 2020

Raad voor Toezicht: aantal kantoren nog onvoldoende
bekend met regelgeving
Een aantal accountantskantoren is nog onvoldoende bekend met relevante
regelgeving of past die niet goed toe. Daarbij gaat het om de NVKS, Wwft, NV
COS en NVPE. 

NIEUWS

16 oktober 2020

Kwartiermakers starten experiment met
intermediairmodel
De twee kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, zijn gestart met de opzet van een real-life experiment met het
zogenoemde... 

DISCUSSIE

Marcel Pheijffer

30 september 2020

Column

Accountancy: goed in Nederland, zwak(ker) in het
buitenland?
Het Nederlandse accountantsberoep lijkt er beter voor te staan dan in andere
landen, maar buitenlandse a aires raken Nederland ook, aldus Marcel
Pheij er. Geen... 
DISCUSSIE

Opinie

30 september 2020

De kracht van willekeur
Om als toezichthouder uitspraken te kunnen doen over controlekwaliteit is
een bepaalde steekproefomvang nodig, meent Tjibbe Bosman. 

DISCUSSIE

Column

29 september 2020

Goed bedoeld is niet altijd goed begrepen
Berry Wammes

Je kunt moeilijk volhouden dat de sector met zijn vingers heeft zitten draaien,
meent Berry Wammes. Maar soms worden goede bedoelingen anders
begrepen. 

NIEUWS

29 september 2020

AO Accountancy: Hoekstra vertrouwt op
kwartiermakers
Na eerdere rondetafelsessies met de MCA, CTA en AFM leverde het Algemeen
Overleg (AO) Accountancy van de Tweede Kamer met minister Hoekstra van
Financiën weinig... 

NIEUWS

25 september 2020

Controlekosten kleinere beursfondsen in vijf jaar ruim
verdubbeld
De controlekosten bij Nederlandse small- en midcapfondsen zijn in de
periode 2014-2019 gemiddeld met 129,6 procent gestegen. Dat meldt
MidkapNL na onderzoek onder... 

DISCUSSIE

Column

24 september 2020

Beste collega's,
Marco van der
Vegte

Het accountantsberoep werkt aan verdere verdieping van de
controlekwaliteit. Niet omdat het moet of door druk van buiten, maar omdat
we dat willen, betoogt Marco... 

NIEUWS

23 september 2020

Hoekstra: 'Overhevelen toezicht accountancysector
naar AFM is complex veranderproces'
Minister Hoekstra (Financiën) beoogt een "meer eenvormig en sterker
toezicht" op de accountancysector door het overhevelen van het toezicht op
niet-oob accountantsorganisaties... 

NIEUWS

23 september 2020

Kwartiermakers presenteren plan van aanpak
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, hebben hun plan van aanpak gepresenteerd, dat loopt tot eind 2023.
Daarbij zoeken... 

Toon meer berichten

