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KWALITEIT EN TOEZICHT
Toon alles

NIEUWS

Nieuws

Discussie

Vaktechniek

17 februari 2020

FD: 'Rvc draagt bij aan kwaliteit
accountants'
De raad van commissarissen binnen
accountantskantoren draagt bij aan het verbeteren
van de kwaliteit van accountants. Commissarissen
willen tegelijk niet te veel... 

NIEUWS

14 februari 2020

Sector overwegend positief over
bevindingen CTA
Vertegenwoordigers van de openbare
accountantspraktijk zijn overwegend positief over
de bevindingen en aanbevelingen van de
Commissie Toekomst Accountancysector... 

NIEUWS

31 januari 2020

Reacties op CTA-rapport:
'onderbouwd, kritisch,
gebalanceerd en grondig'
Het eindrapport van de Commissie toekomst
accountancysector (CTA) moet de basis vormen
voor 'fundamentele veranderingen' in het beroep.
Wat vindt dat beroep er zelf... 

NIEUWS

30 januari 2020

Podcast: reacties op rapport CTA
In een podcast op Accountant.nl reageren onder
meer enkele 'heads of audit', young profs en de
NBA-voorzitter op het CTA-rapport. 

NIEUWS

30 januari 2020

Hoekstra: Kabinetsreactie op
rapporten komt uiterlijk eind
maart
Minister Hoekstra van Financiën wil uiterlijk eind

Achtergrond



maart in een kabinetsreactie de Tweede Kamer
informeren over de manier waarop hij opvolging
wil geven aan het... 

NIEUWS

30 januari 2020

IFIAR: 'doel van 25 procent
verbetering auditkwaliteit net niet
gehaald'
Auditkwaliteit is sinds 2015 wereldwijd met 21
procent verbeterd. Daarmee heeft het International
Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) net
niet zijn doel... 

NIEUWS

30 januari 2020

Aanbevelingen CTA zijn 'het
maximaal haalbare'
De kwaliteit van wettelijke controles moet snel
beter inzichtelijk worden gemaakt, door de opzet
van eenduidige Audit Quality Indicators. Het
toezicht op controlerend... 

NIEUWS

30 januari 2020

NBA: CTA-rapport is 'scherpe
analyse' van de sector
De Commissie toekomst accountancysector (CTA)
heeft een kritisch rapport uitgebracht, met daarin
een scherpe analyse van de sector. Dat stelt de NBA
in een eerste... 

NIEUWS

29 januari 2020

CTA presenteert eindrapport op 30
januari
Op donderdag 30 januari neemt minister Hoekstra
van Financiën het eindrapport van de Commissie
Toekomst Accountancysector (CTA) in ontvangst.


MCA-RAPPORT

23 januari 2020

Discussie over MCA-rapport: 'Is het
echt zo erg?'
De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) gaf
een toelichting op de bevindingen en
aanbevelingen uit haar eindrapport aan
vertegenwoordigers van accountantskantoren,... 

MCA-RAPPORT

22 januari 2020

Als je doet wat je deed, krijg je wat je
kreeg
Een brede maatschappelijke discussie over de
toekomst van het accountantsberoep is niet nodig.

Wat wel nodig is, is deregulering zodat de markt
haar werk kan doen,... 

NIEUWS

22 januari 2020

'Onderbouwing MCA-rapport niet
sterk genoeg'
Bij het MCA-rapport zijn methodologische
kanttekeningen te plaatsen, betoogt Eva
Eijkelenboom. De onderbouwing van de
aanbevelingen vindt zij niet sterk genoeg. 

DISCUSSIE

Opinie

22 januari 2020

Accountants kunnen niet foutloos werken
Als we van de accountant verwachten dat meer fraudes of meer fouten in de
jaarrekening worden opgemerkt, moet de materialiteitsgrens scherper worden
gesteld, meent... 

DISCUSSIE

Column

17 januari 2020

MCA-discussie vraagt om nuance
Marco van der
Vegte

NBA-voorzitter Marco van der Vegte reageert op
het eindrapport van de MCA. 

NIEUWS

17 januari 2020

Eumedion onderschrijft
aanbevelingen MCA-rapport
Beleggerskoepel Eumedion is het grotendeels eens
met de dertig aanbevelingen in het eindrapport van
de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). 

NIEUWS

17 januari 2020

AFM: focus op kredieten,
pensioenen, kapitaalmarkten en
accountantscontrole
Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten
(AFM) gaat zich in 2020 extra richten op de
aandachtsgebieden kredieten, pensioenen,
kapitaalmarkten en verbetering... 

NIEUWS

16 januari 2020

Reacties op MCA-rapport: kantoren
studeren op aanbevelingen
Het eindrapport 'Spiegel voor de
accountancysector' van de Monitoring Commissie
Accountancy (MCA) zorgt voor media-aandacht en
discussie op sociale media. Niet iedereen... 

ACCOUNTANCYSECTOR

16 januari 2020

Aanbevelingen MCA: snoeien en
verstevigen
Volgens de Monitoring Commissie Accountancy
(MCA) is er de afgelopen vijf jaar te weinig concrete
vooruitgang geboekt met de 53 maatregelen in het
publiek belang... 

NIEUWS

15 januari 2020

Veel aandacht media voor
eindrapport MCA
Het eindrapport van de Monitoring Commissie
Accountancy (MCA) heeft in de media flinke
aandacht gekregen. Commissievoorzitter Van der
Veer haalde onder meer het... 

NIEUWS

14 januari 2020

Eindrapport MCA: impactvolle
ingrepen nodig
De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) is
nog altijd kritisch over de voortgang van de
kwaliteitsverbetering in de accountancy. De
commissie pleit in haar eindrapport... 

NIEUWS

14 januari 2020

Reactie NBA op MCA-rapport:
publiek belang staat terecht voorop
De NBA heeft met veel belangstelling kennis
genomen van het derde en laatste rapport van de
door de beroepsorganisatie ingestelde Monitoring
Commissie Accountancy... 

NIEUWS

14 januari 2020

MCA publiceert eindrapport
De Monitoring Commissie Accountancy (MCA)
presenteert vanmiddag om 14 uur haar eindrapport
over de stand van de verbetermaatregelen in de
accountancy. 

NIEUWS

09 januari 2020

Bestuurslid Gerben Everts verlaat
AFM
Registeraccountant Gerben Everts verlaat medio
dit jaar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

NIEUWS

08 januari 2020

Britse big four verhogen reserves
tegen boetes en claims
De big four hebben bij elkaar 162 miljoen pond (191

miljoen euro) opzij gezet in voorbereiding op
mogelijke boetes en claims die voort kunnen
komen uit regeringsplannen... 

NIEUWS

18 december 2019

Brydon-rapport: 'Audit moet
radicaal anders'
Audit en accountancy totaal gescheiden,
professioneel-wantrouwend in plaats van
professioneel-kritisch, forensische accountancy
en fraude-opsporing als standaardonderdeel... 

NIEUWS

11 december 2019

FRC beboet Grant Thornton UK
wegens nalatigheid
Grant Thornton heeft een boete van 650 duizend
pond gekregen omdat het in 2016 meerdere steken
heeft laten vallen bij de controle van een
beursgenoteerd bedrijf. 

OPINIE

18 november 2019

AFM biedt perspectief
'Opsplitsen die kantoren', stelde FRC-voorzitter
Simon Dingemans naar aanleiding van de
bevindingen van de Britse toezichthouder. Met het
oordeel dat 'de kwaliteitsslag... 

NIEUWS

14 november 2019

AFM ziet grote verschillen in
kwaliteitsslag 'overige' oobkantoren
De kwaliteitsslag bij de 'next five'accountantsorganisaties laat grote verschillen zien.
Dat blijkt uit een rapport van toezichthouder
Autoriteit Financiële Markten... 

NIEUWS

13 november 2019

Hoekstra geeft CTA uitstel
Minister Hoekstra (Financiën) verleent de
Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)
uitstel tot 1 februari 2020 voor het opleveren van
haar definitieve advies. 

NIEUWS

13 november 2019

FD: 'Voorzitter FRC wil accountants
een lesje leren'
Simon Dingemans, voorzitter van de Britse
toezichthouder Financial Reporting Council (FRC)
riep in een interview op tot opsplitsing van de
controle- en adviestakken... 

Toon meer berichten
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