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12 maart 2019

Nieuwe toezichthouder moet FRC vervangen
De Financial Reporting Council (FRC), de toezichthouder op accountants in het Verenigd Koninkrijk,
wordt vervangen door een nieuwe orgaan met meer bevoegdheden. Dat heeft de Britse minister van
Economische Zaken Greg Clark aangekondigd.
De FRC ligt onder vuur na bedrijfsschandalen bij onder andere bouwbedrijf Carillion. Een onafhankelijke commissie
onder voorzitterschap van Sir John Kingman heeft in december aanbevolen de FRC te vervangen door de Audit,
Reporting and Governance Authority (ARGA), een nieuw toezichtsorgaan met veel meer slagkracht.
Clark neemt de aanbevelingen over. De bewindsman heeft een consultatiestuk gepubliceerd over de implementatie van
de voorstellen van de commissie. "This new body will build on our status as a great place to do business and will form

an important part of strengthened public trust in business and the regulations that govern them", aldus de minister.
De ARGA kan onder andere aanpassingen aan jaarrekeningen gelasten zonder tussenkomst van de rechter en krijgt zelf
bevoegdheden als het gaat om regulering van de grote accountantsorganisaties. Ook kan de nieuwe toezichthouder
zwaardere sancties opleggen.

Top FRC vervangen
De Britse regering wil haast maken met het opzetten van de ARGA. Tot die tijd worden de tekortkomingen bij de FRC
aangepakt aan de hand van een deel van de aanbevelingen van de Kingman-commissie. Ook de top van de FRC wordt
vervangen. De regering gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter, vooruitlopend op
de overgang naar de ARGA.
In december kwam ook mededingingsautoriteit CMA in opdracht van het Britse kabinet met aanbevelingen voor
hervorming van de Britse auditmarkt. De CMA stelt ondere andere voor om joint audits in te voeren voor FTSE 350bedrijven, om de keuze op de auditmarkt te vergroten.
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17 maart 2021

Bouwens: controle- en adviespraktijk echt scheiden
'geen goed idee'
Het echt van elkaar scheiden van controle- en adviesafdelingen binnen
accountantskantoren is "geen goed idee", omdat daarmee de "natuurlijke
interactie" wordt tegengewerkt.... 

NIEUWS

11 maart 2020

Zuid-Afrikaanse toezichthouder wil marktaandeel big
four verkleinen
De Zuid-Afrikaanse toezichthouder Independent Regulatory Board for
Auditors (IRBA) gaat streng toezien op maatregelen die de dominantie van de
big four op de auditmarkt... 

HERVORMING ACCOUNTANTSBEROEP

10 januari 2020

Goed voornemen voor 2020?
Het Britse Brydon-rapport pleit voor stevige hervorming van het
accountantsberoep. De ideeën van Donald Brydon zijn hoopvol en realistisch,
meent Jan Thijs Drupsteen... 
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18 december 2019

Brydon-rapport: 'Audit moet radicaal anders'
Audit en accountancy totaal gescheiden, professioneel-wantrouwend in
plaats van professioneel-kritisch, forensische accountancy en fraudeopsporing als standaardonderdeel... 
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13 november 2019

FD: 'Voorzitter FRC wil accountants een lesje leren'
Simon Dingemans, voorzitter van de Britse toezichthouder Financial
Reporting Council (FRC) riep in een interview op tot opsplitsing van de
controle- en adviestakken... 

