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Merel van Vroonhoven heeft afscheid genomen als voorzitter van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder is nog op zoek
naar een opvolger.
Van Vroonhoven maakte dit voorjaar bekend haar hart te volgen en de AFM in
te ruilen voor een baan als leraar in het speciaal onderwijs. Daarvoor is zij deze
maand gestart met het volgen van een lerarenopleiding aan de Pabo. De
vertrekkend AFM-voorzitter vervult daarnaast een nevenfunctie bij het ministerie
van Onderwijs als 'aanjager' van de Aanpak Lerarentekort.
Van Vroonhoven heeft tijdens een 'inhoudelijke bijeenkomst' afscheid genomen
van de AFM, minister Hoekstra van Financiën en externe genodigden. Ook de
NBA was bij het afscheid aanwezig. Minister Hoekstra prijst op sociale media de
opmerkelijke overstap van Van Vroonhoven naar het onderwijs. "Rode draad in
je carrière is volgens mij dat je steeds dicht bij jezelf blijft en je keuzes niet laat
afhangen van verwachtingen van de buitenwereld."
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Olifantenhuid
Het FD schrijft in een analyse dat het toezicht van de AFM op het
accountantsberoep met het optreden van Van Vroonhoven op de Accountantsdag
2018 tot 'chefsache' is gemaakt. Tijdens die zelfde Accountantsdag kondigde
minister Hoekstra de instelling van de Commissie Toezicht Accountancysector
(CTA) aan. Die commissie moet eind dit jaar rapporteren over oplossingen voor
een duurzame verbetering van de controlekwaliteit.
Een opvolger voor Van Vroonhoven is nog niet gevonden, zo bleek recent.
Voorlopig wordt het voorzitterschap van de AFM waargenomen door bestuurder
Hanzo van Beusekom. Volgens het FD moet een nieuwe voorzitter over een
"olifantenhuid" beschikken. De raad van toezicht van de AFM geeft in verband
met de vertrouwelijkheid geen inzage in het benoemingsproces.
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Accountant krijgt acht maanden cel
voor lekken PCAOB-informatie
Accountant Cynthia Holder moet acht maanden de cel in
omdat zij schuldig is aan het doorspelen van informatie aan
KPMG US over aanstaande inspecties van de Amerikaanse
toezichthouder Public Company Accounting Oversight
Board (PCAOB). 
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Verdriedubbeling boetes Britse
accountantskantoren
De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC)
heeft in het afgelopen jaar het totale bedrag aan boetes dat
het oplegde aan accountantskantoren en accountants
verdriedubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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FRC vindt auditkwaliteit Britse
accountantskantoren 'niet acceptabel'
Slecht controlewerk komt nog veel te veel voor bij de grote
Britse accountantskantoren. 
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6,5 miljoen pond boete voor Deloitte
UK inzake controle Serco
Deloitte heeft een boete van 6,5 miljoen pond gekregen van
de Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC),
vanwege nalatigheid bij de controle van outsourcingbedrijf
Serco Geografix in 2011 en 2012. 
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