NIEUWS

27 juni 2019

Voorzitter NBA: nieuwe oorzakenanalyse heeft
meer diepgang
De nieuwe oorzakenanalyse van de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) heeft meer diepgang dan de eerdere
analyse naar de drivers van controlekwaliteit. Dat zegt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in de zesde
a evering van 'Vragen aan de voorzitter'.
De publicatie laat zien dat de sector in de afgelopen jaren de nodige stappen heeft gezet in de kwaliteitsverbetering. Het
rapport kijkt niet alleen naar elementen die bijdragen aan de controlekwaliteit, zoals in de analyse van 2017, maar
benoemt ook zaken die bij controles nog niet goed gaan. “Daar leren we van”, aldus Van der Vegte. “Je ziet dat de
diepgang een andere is dan twee jaar geleden.”
De NBA-voorzitter vindt het goed dat met de uitspraak van het CBb de rechtszaak tussen AFM en EY en PwC is
afgerond. “We hebben elkaar nodig in de keten en een rechtszaak geeft ook wel wat onrust.” De samenwerking tussen
toezichthouder en de sector is belangrijk, benadrukt hij. Volgens Van der Vegte bewijzen de jongste rapportages van de
AFM dat daar al meer naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt gekeken. “Het is nu aan de CTA om te kijken wat
voor verdere maatregelen er eventueel nodig zijn.” Op 5 juli zit de NBA, met vertegenwoordigers uit de sector, aan tafel
met de CTA tijdens rondetafelgesprekken.

Fellowship
De NBA heeft van de leden support gekregen voor het verder uitwerken van de plannen voor de bestuurlijke inrichting
van de beroepsorganisatie. Naast de uitwerking van communities en faculties, die in de zomer binnen zogenaamde
‘designlabs’ gaat plaatsvinden, wordt ook een designlab ‘fellowship’ opgezet, om het ‘gildegevoel’ van leden te
versterken. In september wordt de opzet van een en ander besproken binnen het bestuur en in oktober worden de
plannen toegelicht in een nieuwe creatieve conferentie. Van der Vegte hoopt daar op veel support, zodat de NBA daarna
kan gaan “proefdraaien” met de nieuwe structuur.
De reeks video-interviews met de NBA-voorzitter is te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de
NBA en LinkedIn. Leden kunnen vragen indienen via vragenaandevoorzitter@nba.nl. De volgende uitzending, na de
zomerstop, is gepland voor 26 september aanstaande. Terugkijken van eerdere edities kan hier.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

NIEUWS

03 november 2021

NBA-voorzitter: 'Klimaatneutraal worden is voor
bedrijven een bumpy road'
NBA-voorzitter Marco van der Vegte is benieuwd of de bijdrage van
accountants aan bod komt tijdens de wereldwijde klimaattop in Glasgow. In
de jongste editie van... 

NIEUWS

17 september 2021

NBA-voorzitter: 'Aanwijsbevoegdheid beperken tot
oob's'
De NBA is het niet eens met het voorstel om een aanwijsbevoegdheid in te
stellen voor alle wettelijke controles. Het speelveld wordt daarmee veel te
groot, stelt... 

NIEUWS

17 juni 2021

Voorzitter NBA: 'Trots om niet-accountant in bestuur
te hebben'
NBA-voorzitter Marco van der Vegte is "heel trots" dat Christel Deckers als
eerste niet-accountant het bestuur van de NBA gaat versterken. Dat zegt hij in
'Vragen... 

NIEUWS

07 mei 2021

NBA dringt bij SZW aan op efficiënte aanpak NOWverantwoordingen
De NBA heeft, met hulp van kantoren, bij het ministerie van SZW "creatieve
ideeën" ingebracht om de verantwoording van de NOW-regeling e

ciënter

in te richten.... 
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01 april 2021

NBA-voorzitter: 'Humor nodig om te relativeren in
crisistijd'
Geen passende tijd voor een 1 aprilgrap, aldus NBA-voorzitter Marco van der
Vegte in 'Vragen aan de voorzitter'. Maar humor helpt wel om het werk in
deze crisis... 

