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FD: big four willen beperktere rol
monitoringcommissie
De big four willen dat de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) zich alleen bezig houdt met de
kleinere kantoren en de grote kantoren aan de AFM overlaat. Ook zouden ze al vanaf het begin zijn gekant
tegen de personele bezetting van de commissie.
Dat schrijft Het Financieele Dagblad vandaag in een vervolg op de berichtgeving door De Telegraaf over het con ict
rond de MCA. Die commissie is ingesteld in het kader van het door alle kantoren ‘omarmde’ hervormingsprogramma
dat de NBA vorig jaar heeft laten opstellen en heeft tot taak de 53 maatregelen ter verbetering van de sector te
monitoren.
Volgens het FD, dat zich baseert op ‘bronnen binnen de big four’, vinden de grote kantoren dat de
monitoringcommissie zich met haar toezicht op de hervormingsmaatregelen zou moeten beperken tot de kleinere
kantoren. De grote kantoren zouden het exclusieve domein moeten zijn van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Dit is opmerkelijk, want die smallere opzet zou afwijken van het door diezelfde kantoren omarmde hervormingsplan
‘In het publiek belang’. Maatregel 9.1 in dat plan voorziet expliciet in de instelling van een onafhankelijke
monitoringcommissie die de invoering en werking van de overeengekomen maatregelen beoordeelt.
De door het FD aangehaalde bronnen laten ook weten dat de vier grote kantoren al vanaf het begin moeite hebben
gehad met de monitoringcommissie. Ze zouden vinden dat de leden niet onafhankelijk zijn. Drie leden van de MCA zijn
commissaris bij Nederlandse bedrijven en instellingen die potentieel klant zijn van de big four. En hoogleraar Marcel
Pheij er, tevens blogger op Accountant.nl, treedt op als getuige deskundige in rechtszaken tegen
accountantskantoren. Om die reden zouden de kantoren niet willen de commissie toegang krijgt tot ‘interne en
gevoelige informatie’ over hun organisatie.
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'We moeten de rol van brede gesprekspartner weer
oppakken'
In de controlepraktijk gaat veel aandacht uit naar compliance, het volgen van
beroepsregels, toezicht en goed je werk doen. Maar de accountant heeft ook
een verhaal... 
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Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 
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Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 
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Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor
managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, organiseren twee rondetafelsessies voor (senior) managers
van accountantsorganisaties. 
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Busy Season Talks dragen bij aan openheid
accountantsberoep
De reeks ‘Busy Season Talks’ over het accountantsberoep, elke dinsdagavond
op gespreksplatform Clubhouse, kent inmiddels een vaste schare aanhangers.
Editie #7 ging... 

