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28 oktober 2016

Groeiend aantal mkb-kantoren implementeert
maatregelen 'In het Publiek Belang'
Driekwart (76 procent) van de mkb-accountantskantoren met een controlevergunning (niet-oob) werkt
inmiddels aan de implementatie van het verbeterplan 'In het Publiek Belang'. Dat is een stijging ten
opzichte van het voorgaande kwartaal (63 procent), zo blijkt uit de NBA Monitor Publiek Belang.
De monitor over het afgelopen kwartaal wijst verder uit dat van de grote kantoren (met oob-vergunning) EY als eerste
de verbetermaatregelen volledig heeft doorgevoerd.
De helft van de niet-oob kantoren ligt op schema met de gefaseerde implementatie van het mkb-verbeterplan In het

Publiek Belang, het kan echt beter!. Deze kantoren begonnen hiermee in het tweede kwartaal van 2016 en zullen naar
verwachting eind 2018 tot een afronding komen.

Extra ondersteuning niet-oob kantoren
In de toepassing van maatregelen en de juiste interpretatie ervan blijkt dat kantoren soms voor praktische vragen
staan. De NBA organiseert daarom in het vierde kwartaal kennisbijeenkomsten over de invoering van
verbetermaatregelen voor cultuur, vaktechniek, hrm en ‘bestuur’. De eerste twee bijeenkomsten hebben inmiddels
plaatsgevonden.
Ook de SRA ondersteunt kantoren met bijeenkomsten over praktijkgerichte implementatie, evenals de NOVAK die
cursussen organiseert over de aanpassing van kantoorhandboeken en de praktische invoering van andere maatregelen.
De ledenorganisaties bieden kantoren op deze manier gezamenlijke maatwerkondersteuning.

Grote kantoren en NBA
Gemiddeld genomen is 95 procent van alle maatregelen ingevoerd door accountantskantoren die organisaties van
openbaar belang (oob) controleren (peildatum 20 oktober 2016). De NBA heeft inmiddels 48 procent van de totale
implementatie voltooid.

Kantoor

Op schema

Totale traject
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EY

100%

100%
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Deloitte

100%

98%
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KPMG

98%

98%
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PwC

98%

98%
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Grant Thornton

98%

98%

6

BDO

98%

94%

7

Accon AVM

91%

92%

8

Mazars

89%

88%

9

Baker Tilly Berk

83%

80%

De NBA Monitor Publiek Belang meet op basis van self-assessment in hoeverre kantoren op schema liggen met de
deelmaatregelen en de volledige implementatie.

Over ‘In het Publiek Belang’
De voortgang van het verbeterplan is online te volgen via de NBA Monitor op https://toekomst.nba.nl/.
Kantoren en NBA geven via self assessment aan of maatregelen zijn doorgevoerd.
Voor de implementatie zijn verantwoordelijk: oob-kantoren (negen grote kantoren), niet-oob kantoren
(324 kleinere kantoren) en de NBA. In september 2014 zijn de oob-kantoren en de NBA gestart. In 2016
startten de niet-oob kantoren onder de noemer ‘Het kan echt beter!’ met een aangepaste reeks
maatregelen, volgens een eigen tijdspad.
Een regiegroep bewaakt de voortgang en leidt de implementatie vanuit de beroepsorganisatie - met
vertegenwoordigers van het NBA-bestuur, de kantoren en de NBA-directie.
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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... 
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AFM wil innovatie graag ruimte geven bij toezicht op
accountants
"Kom maar op met die innovatie, de AFM staat er voor open!" De Autoriteit
Financiële Markten wil graag bijdragen aan vernieuwing in het toezicht op
accountantsorganisaties,... 

