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Raad van commissarissen moet accountant
aansturen
De raad van commissarissen moet een zwaardere rol krijgen bij de selectie van en toezicht op het werk
van accountants. Dit staat in een adviesrapport over de verhouding tussen raad van commissarissen en
accountant, dat door beroepsorganisatie NBA is gepresenteerd.
Het rapport richt zich op de raad van commissarissen (rvc) van organisaties van openbaar belang, zoals beursfondsen
en nanciële instellingen. Deze rvc's kennen veelal een speciale auditcommissie. Die commissie moet de leiding
krijgen bij de selectie van een accountant en moet het contract met de accountant samen met het bestuur
ondertekenen. Ook moet de auditcommissie de reikwijdte van de accountantscontrole en de bevindingen van de
accountant met hem bespreken.
Bovendien bepalen de commissarissen welke adviesopdrachten de accountant mag vervullen en wordt diens
functioneren jaarlijks geëvalueerd. Indien de AFM de kwaliteit van de betre ende accountantscontrole onderzoekt,
rapporteert de accountant de uitkomsten ervan aan de raad van commissarissen.
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht van de accountant moet de onderneming voortaan een publieke melding
met opgave van reden doen. Dit maakt publiek debat en veri catie mogelijk.
"Het adviesrapport beoogt de onafhankelijkheid van de accountant te versterken door hem nadrukkelijk als
sparringpartner aan de raad van commissarissen te koppelen. Een aantal voorstellen wordt door sommige
ondernemingen al in praktijk gebracht, maar niet alles en lang niet overal. Om die reden willen we een aantal best
practices in de Code Corporate Governance aanscherpen", aldus NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers.
De voorstellen van de adviescommissie worden tijdens een openbaar seminar op 5 oktober bediscussieerd met
belanghebbende organisaties.
Het adviesrapport is een volgende invulling van een reeks maatregelen die beroepsorganisatie NBA eerder heeft
aangekondigd in haar Plan van Aanpak Accountancy. Recent presenteerde de NBA al een Code voor
accountantsorganisaties en een verplichte training professionele scepsis.
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Een commissariaat in tijden van verandering
Jeffrey Bekkerin

In tijden van verandering en onzekerheid moeten commissarissen meer
aandacht schenken aan de wendbaarheid van mensen en de organisatie
waarin die werken, vindt Je rey... 
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Paul Koster: 'Schade op accountant zelf kunnen
verhalen'
Accountants moeten ook individueel kunnen worden aangesproken op
tekortschietende controles. Dat vindt vertrekkend VEB-directeur Paul Koster.
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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... 
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Twee derde beursgenoteerde bedrijven voldoet aan
vrouwenquotum
Ruim twee derde van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven heeft dit jaar
voldoende vrouwen in de raad van commissarissen (RvC) om aan het
"vrouwenquotum" te voldoen.... 
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'Machtigste commissaris' Kees van Lede overleden
Kees van Lede, voormalig topman van AkzoNobel en oud-voorzitter van
werkgeversorganisatie VNO, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. 

