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Beroepsbreed programma professioneel-kritische
houding
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) werkt aan een beroepsbreed programma om
de professioneel-kritische houding van de accountant te bevorderen. Het programma maakt deel uit van
het Plan van Aanpak van de NBA.
Aanleiding voor de aandacht voor de beroepskritische houding is de kritiek die in het afgelopen jaar is ontstaan op de
uitoefening van de auditfunctie door de accountant. Ook de resultaten van de toetsingen van de mkb-kantoren door het
College Kwaliteitsonderzoek (CKO) van het NIVRA en de Raad van Toezicht van de NOvAA lieten zien dat de kwaliteit
van de kantoren op een aantal punten verbeterd kan worden, aldus de beroepsorganisatie.
Als onderdeel van het programma werkt de NBA aan een training over het onderwerp in het kader van de permanente
educatie (PE) en publicaties in Accountant, op de websites van de organisatie en in andere media.
Daarnaast zal de NBA een survey uitzetten onder leden en stakeholders om meer inzicht te krijgen in de visie van
accountants en de buitenwereld. Ook zal worden nagegaan welke acties op dit punt in het buitenland worden genomen.
De NBA heeft voor de ontwikkeling van het programma een 'Programmacommissie Professional Scepsis' in het leven
geroepen onder voorzitterschap van L.N.M. Straathof RA. Projectleider van de programmacommissie is mr. AnneMarike van Arkel, algemeen directeur van de NBA.
Op de regionale afdelingsvergaderingen hebben de besturen van de NOvAA en het NIVRA onlangs al aandacht gevraagd
voor het onderwerp. De presentatie die op deze bijeenkomsten is gehouden is beschikbaar op de websites van NOvAA
en NIVRA.
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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. 
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'Kritische houding accountants mag scherper'
Het is goed gesteld met de vaktechnische kennis van accountants, maar de
professioneel-kritische oordeelsvorming kan scherper. Accountants die goed
opletten kunnen... 
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'Herstel vertrouwen door bewustwording van
culturele factoren'
Het herstel van vertrouwen in het accountantsberoep moet eerder gezocht
worden in de bewustwording van de invloed van cultuur en andere
gedragsbepalende factoren,... 
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Kwaliteit en professioneel-kritische instelling in de
VGBA
"Kwaliteit en professioneel-kritische instelling dienen prominent
opgenomen en duidelijk ingevuld te worden in de VGBA." Aldus luidt
maatregel 1.2 in het rapport... 
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30 april 2015

PKI
De voorgaande jaren lag het accountantsberoep stevig onder vuur, van de politiek, de toezichthouder, de VEB en andere
belanghebbenden. 

