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29 november 2021

SRA publiceert eerste jaarverslag over kwaliteit en
cultuur
De SRA heeft voor het eerst een Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur gepubliceerd.
Centraal hierin staan de bestuurlijke, beleidsmatige en operationele
activiteiten in... 

NIEUWS

27 november 2021

Joint audit is volgens kwartiermakers niet de
oplossing
De beide Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, hebben minister Hoekstra van Financiën gemeld dat joint
audit niet voor een... 

NIEUWS

16 november 2021

Hoekstra kijkt na consultatie Wet toekomst
accountancysector opnieuw naar regeldruk
Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën kijkt op basis van de
reacties op de consultaties van het wetsvoorstel toekomst accountancysector
en het consultatiedocument... 

NIEUWS

10 november 2021

Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur: 'Cultuur komt
overal in terug'
De Werkgroep Kwaliteitsgerichte Cultuur publiceert vandaag in het kader van
de Veranderagenda Audit haar werkplan. Doel is om pijnpunten gericht aan te
pakken, onder... 
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01 november 2021

Accountants gaan slechter presteren van straf en
boetes
Hoe kun je verwachten dat een beroep beter wordt als je fouten afstraft? Laat
liever door voorbeeldgedrag zien wat je met het goede kunt bereiken. 

NIEUWS

28 oktober 2021

AFM: Altijd transparant geweest over 'proefboetes'
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt alleen boetes op als de
toezichthouder vindt dat overtredingen bestraft moeten worden. Over het hoe
en waarom is de AFM... 

NIEUWS

25 oktober 2021

Oud-AFM-voorzitter: Proefboetes aan
accountantskantoren 'om wetgeving te testen'
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde in het verleden soms boetes op
aan grote accountantskantoren, mede met het doel om wetgeving te testen. 

NIEUWS

13 oktober 2021

AFM: Rvc's bij accountantsorganisaties hebben
impact, maar invloed verschilt
De raden van commissarissen (rvc's) bij oob-accountantsorganisaties
hebben zeker impact, maar de mate van invloed verschilt. Dat komt mede
door "uitdagingen" in... 

NIEUWS

05 oktober 2021

Raad voor Toezicht gebruikte coronajaar vooral voor
innovatie
In het toetsingsjaar 2020 heeft de Raad voor Toezicht van de NBA door de
coronacrisis veel minder toetsingen kunnen uitvoeren dan in andere jaren.
Wel heeft de raad... 

NIEUWS

27 september 2021

Kosten accountantstoezicht stijgen naar ruim vijf
miljoen in 2024
De kosten van het toezicht op het accountantsberoep door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) lopen de komende jaren op van circa anderhalf
miljoen euro dit jaar... 

NIEUWS

16 september 2021

NBA wil kwaliteitsindicatoren gefaseerd invoeren
De NBA pleit ervoor om de nieuwe audit quality indicators (AQI's) gefaseerd in
te voeren en daarbij te starten met organisaties van openbaar belang (oob's).
Ook... 

MAGAZINE

15 september 2021

Gaan kwaliteitsindicatoren helpen?
Hoe meet je de kwaliteit van een controlerend accountant? Tegelijk met nieuwe wetsvoorstellen van minister Hoekstra
leggen de kwartiermakers Toekomst Accountancysector... 

NIEUWS

09 september 2021

Stevige omzetgroei EY Global
EY Global heeft in boekjaar 2021, dat a iep in juni jl., een inke omzetgroei
gerealiseerd van 7,3 procent (in USD). Het kantoor gaat enkele miljarden
investeren... 

NIEUWS

02 september 2021

Britse tak KPMG verstrekte onjuiste informatie bij
onderzoek naar controles
KPMG heeft onjuiste en misleidende informatie verstrekt bij het onderzoek
naar de controle van het ineengestorte Britse bouwconcern Carillion en van
techbedrijf... 

NIEUWS

31 augustus 2021

AFM geeft uitleg over toezicht op
accountantsorganisaties
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft op de eigen website een nadere
toelichting op de nieuwe inrichting van het toezicht op het
accountantsberoep. 

DISCUSSIE

Column

31 augustus 2021

Olifantshuid
Arjan Brouwer

Een accountant kan nog wel eens in verhitte discussies terechtkomen en
weerstand ervaren. Dat geldt niet alleen bij controleopdrachten, maar soms
ook bij sectorbrede... 

NIEUWS

30 augustus 2021

Reactietermijn consultatie accountantswet verlengd
De termijn voor het indienen van reacties op het voorstel voor de Wet
toekomst accountancysector is vanwege de vakantieperiode iets verlengd. De
consultatie sluit... 

NIEUWS

26 augustus 2021

Forse boete voor Britse EY vanwege tekortschietende
controle bij Stagecoach
EY krijgt een boete van ruim 2,2 miljoen pond van de Britse Financial
Reporting Council (FRC), omdat de Britse tak van de accountantsorganisatie
steken heeft laten... 

DISCUSSIE

Marcel Pheijffer
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11 augustus 2021

Audithervorming vergt meer dan een proces en goed
gesprek
Positiviteit uitstralen over het accountantsberoep is prima. Maar als het gaat
om het proces en het voeren van een goed en intensief debat, is solide
onderbouwing... 

AUDIT

06 augustus 2021

Audithervorming: proces bepalend voor succes
Niet de verandering stagneert, maar het goede gesprek erover. 
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05 augustus 2021

KPMG UK krijgt 13 miljoen pond boete van Britse
toezichthouder
De Financial Reporting Council (FRC) heeft KPMG UK een boete opgelegd van
13 miljoen pond vanwege ernstige tekortschietingen bij de verkoop van
beddenverkoper Silentnight... 

NIEUWS

29 juli 2021

VEB: 'Voorgestelde AQI's zijn onvoldoende voor
beleggers'
De voorgestelde audit quality indicators (AQI's) zijn volgens de VEB
onvoldoende geschikt voor beleggers en geven geen adequate re ectie van de
kwaliteit van de... 

NIEUWS

27 juli 2021

Kwaliteit wettelijke controles significant beter
geworden sinds 2000
De kwaliteit van wettelijke controles van beursvennootschappen is in de
periode 2000-2018 signi cant gestegen. Dit beeld komt niet goed naar voren
uit de inspectieresultaten... 

NIEUWS

27 juli 2021

Britse toezichthouder kritisch in inspectierapport
grote kantoren
De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) meldt dat er
tekortkomingen zijn bij eenderde van de controles door de zeven grootste
accountantsorganisaties. 

CONTROLE

20 juli 2021

Moeten we de mythe van een foutloze controle
loslaten?
Het accountantsberoep heeft in Den Haag minder invloed dan gehoopt, terwijl
er door die Haagse bemoeienis steeds meer zand in de motor van het beroep
lijkt te komen.... 
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Column

16 juli 2021

De toon aan de top en de daden op de werkvloer
Marco van der
Vegte

Het is geen makkelijke weg die het beroep gaat. Vertrouw niet alleen op de
leiders en bestuurders om je heen, maar juist ook op jezelf, aldus Marco van
der Vegte. 

NIEUWS

14 juli 2021

'Accountantsberoep heeft nog een weg te gaan'
Het is te vroeg om het accountantsberoep met rust te laten, want de sector zet
stappen voor kwaliteitsverbetering alleen onder druk van buitenaf. Dat stelt
hoogleraar... 

NIEUWS

12 juli 2021

Kwartiermakers: 'Oproep tot rust miskent
maatschappelijke verwachting'
Een oproep om de accountantssector even rust te gunnen, zoals vertrekkend
EY-bestuurder Coen Boogaart recent deed, "miskent de maatschappelijke
verwachting die er... 

NIEUWS

12 juli 2021

Hoekstra wil voor meer accountantskantoren een
verplichte rvc
Hoewel het accountancydossier controversieel is en het kabinet
demissionair, heeft minister Hoekstra van Financiën toch alvast een voorstel
voor de Wet toekomst... 

NIEUWS

08 juli 2021

Internetconsultatie Audit Quality Indicators gestart
Vandaag is de consultatie gestart van het voorstel van de Kwartiermakers
Toekomst Accountancysector voor de Audit Quality Indicators (AQI's). 
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