NIEUWS

05 oktober 2015

Grant Thornton installeert rvc
Grant Thornton heeft op 1 oktober haar raad van commissarissen (rvc) geïnstalleerd.
Grant Thornton had al een aantal jaren een ledenraad voor toezichthoudende taken. Op 1 oktober is de ledenraad
omgezet naar een raad van commissarissen. De twee externe leden van de ledenraad hebben zich bereid verklaard om
de rol van commissaris op zich te nemen. Op dit moment is Grant Thornton in gesprek om de rvc in de nabije
toekomst te complementeren.
Het instellen van een onafhankelijke raad van commissarissen bij oob-kantoren is een van de maatregelen die vorig
jaar zijn voorgesteld door de werkgroep Toekomst Accountantsberoep.
De twee commissarissen zijn Paul Baart, voorzitter, en Lizzy Doorewaard. Baart was onder meer voorzitter van het
NIVRA en bestuursvoorzitter van PriceWaterhouse Nederland. Momenteel is hij Raad bij de Ondernemingskamer en
commissaris. Doorewaard is beroepscommissaris en non-executive-boardmember bij onder andere MVO-Nederland,
s'Heerenloo en Staatsbosbeheer en daarbinnen voorzitter van de auditcommissie nanciën.
Daarnaast heeft de rvc expliciete taken en bevoegdheden die vooral betrekking hebben op de serviceline ‘assurance’.
Hierbij zal de maatschappelijke positie die de accountant heeft een belangrijk aspect van hun werkzaamheden zijn. "De
taken en bevoegdheden van de rvc zijn volledig in overeenstemming met de maatregelen zoals die in het rapport ‘In
het publiek belang’ van beroepsorganisatie NBA, zijn opgenomen", aldus Grant Thornton.
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GERELATEERD
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.... 
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".... 

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... 

