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Kamer stelt AO over
accountancy uit
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Het oorspronkelijk voor 22 april geplande algemeen
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

overleg (AO) van de Tweede Kamer over het
03 juli 2020

accountantsberoep is uitgesteld tot een nader te bepalen

NIEUWS

datum. Dat is besloten door de vaste Kamercommissie

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

voor Financiën.
Omdat een overleg in fysieke vorm door de coronacrisis op korte
termijn niet haalbaar is, werd voorgesteld om een schriftelijk
overleg te houden, onder andere naar aanleiding van de brief van
minister Hoekstra over het accountantsberoep. Kamerleden Henk
Nijboer (PvdA) en Eppo Bruins (CU) kregen echter bijval van de
commissie toen zij stelden toch liever fysiek te willen spreken
over accountancy.
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

Omdat het AO Accountancy tegelijk niet als spoedeisend is
aangemerkt, wordt dat fysieke overleg op een later moment
ingepland. Bruins wil daarbij echter wel zeker stellen dat de
kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Toekomst
Accountancysector (CTA) geen "onomkeerbare zaken" bevat, als
het AO pas na de zomer plaatsvindt. Wat daarmee precies wordt
bedoeld, werd tijdens het commissieoverleg niet duidelijk.
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

Een nieuwe datum voor het AO Accountancy wordt op een later
NIEUWS

moment vastgesteld.
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur



en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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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... 
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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