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 Leestijd van ongeveer 2 minuten

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

De Financial Reporting Council, de Britse toezichthouder

NIEUWS

op accountants, heeft de big four, BDO, Grant Thornton en
Mazars een brief gestuurd met het verzoek hun auditpraktijk financieel en bestuurlijk af te schermen van de
adviespraktijk.
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

Lex van Almelo
Vandaag

De FRC pleitte in november 2019 al voor strengere
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onafhankelijkheidswaarborgen, nadat haar nieuwe

Jonge accountant in
lijst 30 grootste
talenten

bestuursvoorzitter Simon Dingemanse in The Financial Times had
aangedrongen op operationele splitsing van controle- en nonauditdiensten bij de grote kantoren. Volgens Dingemanse is dat
nodig om een “vibrant and sustainable audit market” te krijgen.
In een persbericht laat de FRC nu weten dat het de zeven grote
kantoren een brief heeft gestuurd met het verzoek de
controlekwaliteit centraal te stellen. Om dit te ondersteunen zijn
nieuwe guidelines nodig voor onafhankelijkheid en financiële
transparantie, zegt FRC-directeur accountantstoezicht Claire
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'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

Lindridge. Of de FRC met die guidelines komt, dan wel dat de
kantoren die zelf moeten uitvaardigen, maakt het persbericht niet
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duidelijk. Lindridge verwacht van de kantoren dat zij een

IFRS update - Week
27

onafhankelijk bestuur instellen voor de auditpraktijk en
waarborgen dat "the audit practice is appropriately ring fenced
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from the rest of the firm so that financial results are clear and
transparent".
In april 2019 pleitte de Britse Consumer Market Authority (CMA)
al voor splitsing van controle en advies bij de grote kantoren. In
december 2019 voegde de Britse regeringsrapporteur Sir Donald
Brydon zich bij de voorstanders van splitsing.

CTA en MCA
De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) vindt ring

fencing hooguit mogelijk na een zeer lange overgangstermijn,
vanwege de "serieuze juridische risico's" die de aantasting van de
eigendomsrechten en van het vrije vestigingsrecht met zich
meebrengen (zie haar rapport par. 221 e.v.).
Ook de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) voorziet
juridische complicaties bij ring fencing, maar pleit daarom, net
als de FRC, voor vrijwillige invoering. Als het niet vrijwillig
gebeurt en “juridische drempels aan invoering van ring fencing in
de weg zouden blijken te staan”, moet volgens de MCA onder
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meer nader worden onderzocht hoe je kruissubsidies van de
advies- aan de controletak kunt voorkomen en kunt borgen dat er
voldoende wordt betaald voor wettelijke controle-opdrachten.
Minister Hoekstra van Financiën komt eind deze maand met een
brief aan de Tweede Kamer, als reactie op de aanbevelingen van de
CTA en MCA.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

NIEUWS

Vandaag

Tweede Kamer praat
direct na zomerreces
over
accountantsberoep
De Tweede Kamer wil direct na
het zomerreces overleggen over
het accountantsdossier. Dat bleek
tijdens de vergadering van de
vaste commissie Financiën van de
Tweede... 

18 juni 2020

TOEZICHT

Accountant op het
volgende kruispunt:
auditing, beroep en
toezicht (1)
Bouwen aan een vernieuwd
fundament onder de accountancy
is niet gemakkelijk en kost veel
energie, maar is ook uitdagend. Er
is veel gedaan en er is nog veel
te... 
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28 mei 2020

Sector, hebt u even?
Marlies de Vries
en Chris
Fonteijn

De twee kwartiermakers gaan
graag in gesprek over invoering
en uitvoering van de
aanbevelingen. Maar wel met een
dringend verzoek, aldus Marlies
de Vries en Chris... 
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Convenant informatieuitwisseling AFM en
BFT
De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) hebben een
samenwerkingsconvenant
gesloten. Daarin staan afspraken
over de uitwisseling... 
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Kwartiermaker, heb je
een kwartiertje?

Omar El
Messaoudi

Wat is dat eigenlijk, een
kwartiermaker, vraagt Omar El
Messaoudi zich af. 
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