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Achtergrond

25 juli 2022

AFM beboet accountant JPA voor overtreden
vergunningplicht
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 75
duizend euro opgelegd aan accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler &
Co. JPA krijgt... 

NIEUWS

20 juli 2022

Wetsvoorstel toekomst accountancysector naar Raad
van State
Het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector (Wta) is, na
behandeling in de ministerraad, voor advies verzonden naar de Raad van
State. 

NIEUWS

28 juni 2022

EY betaalt honderd miljoen dollar boete wegens
examenfraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) legt aan EY een
boete op van honderd miljoen dollar, wegens fraude door EY-accountants
tijdens CPA-examens... 

VERNIEUWINGSAGENDA

27 juni 2022

Update Verbeterprogramma: cultuur rode draad in
audithervorming
De Stuurgroep Publiek Belang heeft een update gepubliceerd van het
Verbeterprogramma 2021-2023, in het kader van de Veranderagenda Audit.
Cultuur vormt de basis... 

MAGAZINE

22 juni 2022

Op zoek naar de wortel
Accountantsorganisaties willen leren van hun fouten. Dat kan onder andere met root cause analysis, een term die
steeds vaker opduikt in het discours rondom de accountantscontrole.... 

DISCUSSIE

John
Weerdenburg

Column

03 juni 2022

Zesjaarlijkse toetsing maakt groep kantoren
'kwaliteitslui'
Wanneer een accountantskantoor pas na zes jaar opnieuw wordt getoetst, kan
dat leiden tot een 'hangmatmodus', meent John Weerdenburg. 

NIEUWS

31 mei 2022

AFM: Accountant moet meer aandacht geven aan
signalen van fraude
Het signaleren en opvolgen van fraude is een belangrijke
verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) vindt dat accountantsorganisaties... 

MAGAZINE

03 mei 2022

Terug op de politieke agenda?
Onder het bewind van minister Hoekstra van Financiën kwam er een Commissie toekomst accountancysector. En als
vervolg op het eindrapport van die Cta twee kwartiermakers.... 
NIEUWS

21 april 2022

Kwartiermakers: 'Cultuur is de rode draad bij alles
waarmee wij bezig zijn'
In de cultuur van accountantsorganisaties ligt de oorzaak van veel problemen
die binnen de sector hebben gespeeld. Maar het is ook de "sleutel naar
toekomstig succes".... 

DISCUSSIE

Pieter de Kok

Column

13 april 2022

AFM wordt meest data driven accountantskantoor
van Nederland
De AFM wordt volgens Pieter de Kok de komende vijf jaar een
accountantskantoor 5.0, dankzij de toegang tot ruim achtduizend minidatasets. 
AUDIT

13 april 2022

Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 

NIEUWS

12 april 2022

AFM: Accountants werken hard aan kwaliteit
De oob-accountantsorganisaties werken hard aan de kwaliteit van wettelijke
controles. Voor het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties heeft de
AFM in 2021... 

NIEUWS

01 april 2022

Adviesklus Deloitte dwingt tot terugtrekken als
opvolgend accountant bij ASML
Deloitte moet zich terugtrekken als opvolgend accountant van
chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Dat komt door advieswerk voor
een bedrijf waarin ASML belangen... 

NIEUWS

30 maart 2022

Tweede Kamer hoopt dat accountants weer 'helden
van de economie' worden
Een 'tussendebat' van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over
het accountantsberoep leverde weinig vuurwerk op. Het wachten is vooral op
de afronding van... 

NIEUWS

28 maart 2022

'Stijging toezichtskosten bedreigt continuïteit
accountantskantoren'
De stijging van de kosten voor het accountantstoezicht kan een gevaar
vormen voor de continuïteit van kleine en middelgrote accountantskantoren.
Daarvoor waarschuwt... 

DISCUSSIE

Debat

21 maart 2022

Kwaliteitsuitdagingen voor kleinere
accountantsorganisaties
Sinds dit jaar houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook toezicht op de
niet-oob-accountantskantoren met vergunning voor het verrichten van
wettelijke controles.... 

NIEUWS

16 maart 2022

SEC start onderzoek naar onafhankelijkheid big four
De Securities and Exchange Commission (SEC) start een grootschalig
onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij de big fouraccountantsorganisaties. 

DISCUSSIE

Opinie

14 maart 2022

De inspectiemethode van de AFM: twee voorstellen
Vanaf dit jaar is de AFM ook belast met de toetsing van niet-oobaccountantsorganisaties. Hoe selecteert de toezichthouder daarvoor dossiers?
Hoogleraar Willem Buijink... 

NIEUWS

09 maart 2022

Kwartiermakers zoeken intermediairs
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris
Fonteijn, zoeken accountants die als intermediair willen meekijken tijdens
het controleproces. 

NIEUWS

28 februari 2022

Toezichthouders beboeten PwC Canada wegens
examenfraude
PwC Canada heeft een boete van ruim 900 duizend dollar gekregen van
Canadese en Amerikaanse toezichthouders vanwege fraude met 1.100
examens. 

NIEUWS

16 februari 2022

Reactie bestuur NBA op voortgangsrapportage
kwartiermakers
Deze week verscheen de brief van de minister van Financiën naar aanleiding
van de derde voortgangsrapportage van de kwartiermakers. Minister Kaag
schrijft in haar... 

NIEUWS

15 februari 2022

Kwartiermakers zien voortgang in
kwaliteitsverbetering, maar 'met vallen en opstaan'
In de derde voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst
accountancysector is sprake van "graduele verbeteringen" in de sector. Er
wordt "met vallen en opstaan"... 

NIEUWS

28 januari 2022

Kwartiermakers stellen experiment
intermediairmodel open voor alle sectoren
Deelname aan het experiment met het intermediairmodel wordt opengesteld
voor alle sectoren. Dit hebben de Kwartiermakers Toekomst
Accountancysector besloten, om... 

DISCUSSIE

Column

17 januari 2022

AFM-toezicht in 2022
Arnout van
Kempen

Vanaf dit jaar ligt het toezicht op accountantsorganisaties volledig bij de AFM.
Arnout van Kempen ziet vooral kansen, in plaats van bedreigingen. 

NIEUWS

13 januari 2022

AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op
accountantsorganisaties
Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op
accountantsorganisaties. De... 

NIEUWS

20 december 2021

Kwartiermakers roepen openbaar accountants op tot
deelname onderzoek audit only-model
In opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector doet SEO
Economisch Onderzoek onderzoek naar de e ecten van een audit only-model
voor accountantsorganisaties.... 

NIEUWS

17 december 2021

Werkgroep presenteert 'bouwstenen' voor
kwaliteitsgerichte cultuur
De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur, die rapporteert aan de Stuurgroep
Publiek Belang, heeft een aantal 'bouwstenen' geïdenti ceerd die het
fundament vormen... 

NIEUWS

17 december 2021

Evaluatie AFM: toezicht op accountants is verbeterd
Het toezicht op het accountantsberoep door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) is in de afgelopen jaren verbeterd. Dat blijkt uit een evaluatie van het
functioneren... 

MAGAZINE

14 december 2021

Werkgroepen verankeren duurzame kwaliteitsverbetering
Zes werkgroepen moeten vanuit de ‘Veranderagenda Audit’ een impuls geven aan duurzame kwaliteitsverbetering van
de accountantscontrole. Inmiddels komen ze op stoom.... 
NIEUWS

13 december 2021

AFM licht rapport toe bij Busy Season Talks
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is op 14 december te gast bij de 33e
editie van de Busy Season Talks op Clubhouse. In de ‘huiskamer voor
accountants’ wordt... 

Toon meer berichten

