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NBA: functioneren voorzitter MCA niet in geding
Naar aanleiding van de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Meavita heeft de NBA onderzocht of
de bevindingen gevolgen hebben voor de positie van Ada van der Veer als voorzitter van de Monitoring
Commissie Accountancy (MCA).
Ada van der Veer was in 2007 als commissaris betrokken bij Meavita. De MCA is afgelopen juni ingesteld door het
NBA-bestuur om de 53 maatregelen ter verbetering van de sector te monitoren. De NBA heeft geconcludeerd dat het
functioneren van Van der Veer niet in het geding is.
NBA-voorzitter Pieter Jongstra: ”We hebben de uitspraak bestudeerd en gesproken met diverse betrokkenen. Wij
hebben daaruit de conclusie getrokken dat er geen reden is om aan de competenties en de integriteit van Ada van der
Veer te twijfelen. Zij zal derhalve haar werkzaamheden als voorzitter van de commissie voortzetten.”
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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... 

