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Kwartiermakers starten experiment met
intermediairmodel
De twee kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn gestart
met de opzet van een real-life experiment met het zogenoemde ‘intermediairmodel’.
Dat melden de kwartiermakers op hun LinkedIn-account. In het intermediairmodel wordt een deskundige derde, de
intermediair, betrokken bij de benoeming en aansturing van de controlerend accountant.
Het intermediairmodel moet bijdragen aan de onafhankelijkheid van de accountant ten opzichte van de gecontroleerde
organisatie. Het experiment moet uitwijzen of dat in de praktijk ook een kwaliteitsverhogend e ect heeft. Het 'op
beperkte schaal' experimenteren met een intermediairmodel was een van de aanbevelingen in het eindrapport van de
Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).
De werkgroep die het experiment gaat opzetten en begeleiden bestaat uit Janine van Diggelen, Antje KuilboerNoorman, Iskander Schrijvers en Gijs de Bra. De werkgroep zal ook kritisch kijken naar het bewaken van de
onafhankelijkheid van de intermediair zelf, zo geven de kwartiermakers aan.
Eerder zijn voor de kwartiermakers al werkgroepen aan de slag gegaan in het kader van de ontwikkeling van Audit
Quality Indicators (AQI’s).
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AFM Jaarverslag 2020: 'Blijvende aandacht nodig voor
kwaliteitsgerichte cultuur'
Om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam van hoge kwaliteit te laten
zijn, is blijvende aandacht nodig voor een kwaliteitsgerichte cultuur bij
accountantsorganisaties. 

NIEUWS

12 april 2021

'We moeten de rol van brede gesprekspartner weer
oppakken'
In de controlepraktijk gaat veel aandacht uit naar compliance, het volgen van
beroepsregels, toezicht en goed je werk doen. Maar de accountant heeft ook
een verhaal... 
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Audit quality en innovatie
Arnout van
Kempen

Innovatie van de wettelijke controle is onmogelijk bij de bestaande
regulering, meent Arnout van Kempen. 
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Enquête NBA over inzet forensische expertise bij de
jaarrekeningcontrole
De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van
forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover
is uitgestuurd... 
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Kwartiermakers organiseren rondetafelsessies voor
managers accountantskantoren
De twee Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en
Chris Fonteijn, organiseren twee rondetafelsessies voor (senior) managers
van accountantsorganisaties. 

