NBA-platform voor accountants en financials

Magazine Accountant TV P o d c a s t D o s s i e r s N i e u w s b r i e f C o n t a c t

e Home
> Nieuws
> 2019
> 10 > Algemene
Rekenkamer
laat zichzelf
toetsen
op kwaliteit
Nieuws
Discussie
Vaktechniek
Achtergrond
In & Uit
Feiten
& Cijfers

NIEUWS

02 oktober 2019

Algemene Rekenkamer laat
zichzelf toetsen op
kwaliteit

Tuchtrecht

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

Vandaag

 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

De Algemene Rekenkamer wordt onderwerp van een
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internationale peer review. Doel is te beoordelen of het
werk van de rekenkamer beter kan en hoe dat aan te
pakken.
Het Hoge College van Staat, dat ministeries en daaraan verbonden
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rijksorganen onderzoekt, heeft de rekenkamers van Zweden,
Canada en het Verenigd Koninkrijk gevraagd om de
controlekwaliteit en het selectieproces van de Algemene
Rekenkamer te toetsen.
Op 1 oktober 2019 heeft rekenkamer-president Arno Visser samen
met vertegenwoordigers van de rekenkamers van die drie landen
hiervoor een startdocument ondertekend.

Zwaarste vorm
Een peer review geldt als zwaarste vorm van review die een
nationale rekenkamer kan ondergaan. De uitgenodigde ‘peers’,
afkomstig van Riksrevisionen (Zweden), Office of the Auditor
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General of Canada (OAG) en National Audit Office (NAO, VK),
moeten de kwaliteit toetsen van de onderwerpselectie en programmering en de kwaliteit van uitgevoerde financiële en
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken van de
rekenkamer. Riksrevisionen heeft daarbij de rol van lead reviewer.
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De reviewers krijgen toegang tot alle relevante documenten en
spreken met betrokkenen, zowel binnen als buiten de Algemene
Rekenkamer. De onderwerpen waar op getoetst wordt sluiten aan
op de strategie 2016-2020 van de rekenkamer, waarin
modernisering centraal staat.

Reviews
Nationale rekenkamers worden door hun onafhankelijke positie
niet door de regering of het parlement onderzocht op hun
presteren. Daarom organiseren nationale rekenkamers onderlinge
reviews. De laatste keer dat de Algemene Rekenkamer een peer
review onderging was in 2007.
De review moet in het najaar van 2020 afgerond zijn. Het rapport
van het reviewteam wordt door de Algemene Rekenkamer
openbaar gemaakt.
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Verantwoordingsdag:
fors overschot,
investeringen en
lastenverlichting in
2019
Nedeland genoot in de afgelopen
jaren in historisch opzicht van
een "zeldzame gebeurtenis",
namelijk opeenvolgende jaren met
een overschot op de begroting. 
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Rekenkamer-president
wil meer horen van
accountants over
publieke sector
De controle en verantwoording
van publieke middelen is in
Nederland te vaak vergeten. Dat
stelt Arno Visser, president van de
Algemene Rekenkamer. Hij wil
meer horen... 
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09 juni 2017

Digitale revolutie:
eerder kans dan
bedreiging
Is de accountant een bedreigde
diersoort? Of biedt de digitale
revolutie vooral heel veel nieuwe
kansen? En waar liggen de
uitdagingen, ook voor de
Algemene Rekenkamer? 
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17 mei 2017

Verantwoordingsdag:
Algemene Rekenkamer
'redelijk positief'
De Algemene Rekenkamer is
redelijk positief over het
Jaarverslag van het Rijk. 

VERANTWOORDINGSDAG

24 mei 2016

Lessen uit Verantwoordingsonderzoek
Op Verantwoordingsdag presenteert de Algemene Rekenkamer de
uitkomsten van haar verantwoordingsonderzoek. Ze geeft dan een
oordeel over de financiële informatie,... 
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