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PUBLIEK BELANG
Eind 2014 presenteerde de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan om de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Een groot deel van de maatregelen is
inmiddels door accountantsorganisaties geïmplementeerd. Om een verdere impuls te geven aan de
duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole hebben de grote en middelgrote kantoren, SRA
en NBA in 2017 een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld. Deze publiceerde in juni 2017 de
Veranderagenda Audit, die in november 2017 werd geactualiseerd en in november 2018 is aangescherpt.
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MCA-RAPPORT

Discussie

Vaktechniek

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

Column

22 januari 2020

Waar is de eigenaar?
Arjan Brouwer

Stakeholders moeten nadrukkelijker onderdeel
worden van het proces waarin de
opdrachtverstrekking aan de accountant tot stand
komt, meent Arjan Brouwer. 

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

Achtergrond



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

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. 

HERVORMING ACCOUNTANTSBEROEP

10 januari 2020

Goed voornemen voor 2020?
Het Britse Brydon-rapport pleit voor stevige
hervorming van het accountantsberoep. De ideeën
van Donald Brydon zijn hoopvol en realistisch,
meent Jan Thijs Drupsteen... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Meer van onze mystiek naar buiten brengen'
Waarom houdt de top van accountantskantoren zich vooral stil als het publiek belang
aan de orde is? Waarom zitten bestuurders niet aan talkshowtafels? Het is deels... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Een accountant is niet wat men denkt'
Als inhoudsdeskundige niet-Europeaan verschaft de Amerikaanse hoogleraar Jere
Francis een relatief objectieve kijk op actuele ontwikkelingen binnen de
accountantscontrole... 

ONAFHANKELIJKHEID

10 december 2019

Een marktoplossing voor de
onafhankelijkheid van externe
accountants
Wat als we het risico van onbetrouwbare financiële
rapportages of non-compliance van organisaties
afwentelen op verzekeringsmaatschappijen?
Verkenning van een mogelijke... 

DISCUSSIE

Debat

28 november 2019

Rode Loper-debat: 'niet langer naar
elkaar wijzen'
De zevende editie uit de reeks 'Rode Loper'debatten, op 22 november 2019 in Amsterdam,
ging in op de voorlopige bevindingen van de
Commissie Toekomst Accountancysector... 

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

15 november 2019

Arnold Schilder pleit voor ‘meer
rust’
De accountantssector heeft tijd nodig om te
veranderen. Oud-IAASB-voorzitter Arnold Schilder
pleit daarom voor meer rust. “Laten we niet
vergeten dat er duizenden... 

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

07 november 2019

'Audit only is riskant'
Om aan de maatschappelijke verwachtingen te
voldoen, moeten accountantskantoren
multidisciplinair blijven. Radicale ingrepen, zoals
audit only, kunnen onbedoelde... 

OPINIE

04 november 2019

CTA: Het gaat om de keten
Over de keten wordt veel geschreven in het interim
rapport van de CTA, waarbij het met name gaat
over het delen van de verantwoordelijkheid voor de
juiste financiële... 

NIEUWS

01 november 2019

Gemengde reacties op tussentijds
CTA-rapport
De meeste grote accountantskantoren zijn het in
grote lijnen eens met de bevindingen in het
interim-rapport van de Commissie Toekomst
Accountancysector (CTA). Toch... 

NIEUWS

31 oktober 2019

NBA-reactie op CTA:
'veranderingen duurzaam
verankeren'
De NBA kan zich "op hoofdlijnen" vinden in de
Voorlopige Bevindingen van de Commissie
Toekomst Accountancysector (CTA). De
beroepsorganisatie dringt wel aan op heldere... 

NIEUWS

30 oktober 2019

VEB pleit voor ingrijpender
voorstellen CTA
Beleggersvereniging VEB hoopt dat de finale
rapportage van de Commissie Toekomst
Accountancysector (CTA) “meer ingrijpende
maatregelen” zal bevatten dan in de voorlopige... 

OPINIE

29 oktober 2019

Interim-rapport CTA: 'Een hek rond
de controlepoot'
Op basis van haar uitgebreide en diepgaande
onderzoek lijkt de voorlopige bevinding van de
Commissie Toekomst Accountancysector duidelijk.
Het valt eigenlijk best... 

NIEUWS

28 oktober 2019

Audit committee-voorzitter Hooft
Graafland: 'Onafhankelijkheid
accountant nu beter gewaarborgd'
Door de verschuivingen in de opvattingen over
goed ondernemingsbestuur is de onafhankelijkheid
van de accountant nu beter gewaarborgd. "Daar
wordt iedereen beter... 

OPINIE

25 oktober 2019

Mind the Gap
Wie zijn de echte bruggenbouwers? 

Toon meer berichten

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).
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