NIEUWS

10 juli 2019

Besluit uitbreiding oob's gepubliceerd
Vandaag is het besluit tot uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (oob) gepubliceerd
in het Staatsblad.
De grens voor woningcorporaties ligt zoals verwacht op vijfduizend verhuureenheden. Het besluit treedt in werking op
1 januari 2020.
Het besluit voorziet in de aanwijzing van netbeheerders, woningcorporaties (toegelaten instellingen), drie instellingen
voor het wetenschapsbeleid (KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek) en grote pensioenfondsen als oob's als
bedoeld in de Wta.
Het kabinet maakte in juni 2015 al bekend meer instellingen als oob's te willen aanmerken. Door de oob-status worden
strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren.

Extra eisen
Voor alle wettelijke controles (ook voor die bij instellingen die geen oob zijn) stelt de Wet toezicht
accountantsorganisaties kwaliteitseisen aan de accountantsorganisaties en accountants die controles uitvoeren. Voor
wettelijke controles bij oob’s gelden extra eisen, zoals de eis dat een "kwaliteitsbeoordelaar" de kwaliteit van de
controle toetst alvorens een controleverklaring wordt afgegeven.
Ook gelden aanvullende eisen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de accountants en is er intensiever toezicht
van de Autoriteit Financiële Markten op de accountantsorganisatie en de accountants die controles bij oob’s uitvoeren.
Op grond van de Europese regels zijn op dit moment uitsluitend beursgenoteerde ondernemingen en alle banken en
(her)verzekeraars organisatie van openbaar belang.
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05 februari 2021

VEB houdt overzicht bij van beursfondsen zonder
accountant
Beleggersvereniging VEB houdt vanaf eind januari een overzicht bij van
beursfondsen die geen controlerend accountant kunnen vinden. Twaalf in
Amsterdam genoteerde... 
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15 december 2020

Hoekstra wil niet tornen aan oob-status van kantoren
Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief aangegeven welke
organisaties worden aangemerkt als organisaties van openbaar belang (oob’s)
en daarmee vallen... 
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25 september 2020

Controlekosten kleinere beursfondsen in vijf jaar ruim
verdubbeld
De controlekosten bij Nederlandse small- en midcapfondsen zijn in de
periode 2014-2019 gemiddeld met 129,6 procent gestegen. Dat meldt
MidkapNL na onderzoek onder... 

OOB

17 juli 2020

Oob-kantoren: 'Aanwijzingsbevoegdheid niet los te
zien van acceptatievoorwaarden'
Accountantskantoren met een oob-vergunning vinden dat een wetswijziging,
waarmee accountants gedwongen kunnen worden om beursfondsen te
controleren, niet los kan... 

NIEUWS

08 juli 2020

'Wetswijziging moet accountants dwingen
beursfondsen te controleren'
Minister van Financiën Wopke Hoekstra bereidt een wetswijziging voor die
accountants moet dwingen om de jaarrekeningen van bedrijven met een
beursnotering te controleren. 

