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Kabinet neemt maatregelen om kwaliteit
accountantscontroles te verbeteren
De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van
wettelijke controles te verbeteren.
Er komen heldere criteria voor het meten van kwaliteit, het toezicht valt straks in zijn geheel onder de Autoriteit
Financiële Markten en de grootste accountantsorganisaties moeten verplicht een raad van commissarissen hebben
waarmee intern toezicht beter geborgd wordt. De maatregelen moeten naast duurzame verbetering van de kwaliteit
ook zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om
tafel te brengen en te zorgen voor de voortgang en uitvoering van maatregelen.

CTA
Het afgelopen jaar onderzocht de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hoe de kwaliteit van
accountantscontroles kon worden verbeterd. Volgens de overheid werd er door accountantsorganisaties onvoldoende
voortgang geboekt bij "noodzakelijke verbeteringen" rondom de controles. "De commissie sprak uitvoerig met de
sector en deed onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Daaruit bleek dat aanvullende maatregelen nodig zijn om
ook het vertrouwen in de controles te verbeteren. In reactie op het advies van de Cta komt de overheid nu met een
stevig pakket aan maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen grote en kleine
accountantskantoren", aldus de Rijksoverheid.
Minister Hoekstra: "Een goede wettelijke controle is de uitkomst van een traject waarin alle betrokkenen, dus niet
alleen de accountant maar ook de gecontroleerde onderneming, hun verantwoordelijkheid nemen en de toezichthouder
daar toezicht op houdt". De maatregelen zijn dan ook nadrukkelijk voor alle partijen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van de jaarrekening van een onderneming.

Kamerbrief met reactie kabinet op rapport Commissie toekomst accountancysector
Factsheet maatregelen accountancy
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Terug op de politieke agenda?
Onder het bewind van minister Hoekstra van Financiën kwam er een Commissie toekomst accountancysector. En als
vervolg op het eindrapport van die Cta twee kwartiermakers.... 
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Kwartiermakers: 'Cultuur is de rode draad bij alles
waarmee wij bezig zijn'
In de cultuur van accountantsorganisaties ligt de oorzaak van veel problemen
die binnen de sector hebben gespeeld. Maar het is ook de "sleutel naar
toekomstig succes".... 
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AFM wordt meest data driven accountantskantoor
van Nederland
De AFM wordt volgens Pieter de Kok de komende vijf jaar een
accountantskantoor 5.0, dankzij de toegang tot ruim achtduizend minidatasets. 
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Stilte voor de storm?
De markt voor controlerend accountants is booming, maar er liggen diverse
bedreigingen op de loer. Is de sector tijdig aan te passen om de orkaan te
doorstaan? Een... 
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AFM: Accountants werken hard aan kwaliteit
De oob-accountantsorganisaties werken hard aan de kwaliteit van wettelijke
controles. Voor het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties heeft de
AFM in 2021... 

