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Jan Middendorp (VVD) ziet
rol voor auditor bij grip op
algoritmes
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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Organisaties moeten over het gebruik van algoritmes

NIEUWS

beter rapporteren. Het auditvak kan hieraan een
belangrijke bijdrage leveren.
Dat zegt Tweede Kamerlid Jan Middendorp (VVD) in een interview

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

op nba.nl, over de impact van digitale technologie op de
samenleving en de rol van de auditor. Volgens Middendorp
moeten algoritmes-gebruikende instellingen veel meer in gesprek
gaan met de samenleving. "Dat kan door erover te rapporteren
zoals ze nu ook rapporteren over thema's als corporate
governance, privacy of duurzaamheid. En daarmee ligt het ook
voor de hand dat een accountant daar ook een rol krijgt, net zoals
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

deze naar operationele en financiële risico's kijkt."
Middendorp, die eerder een inititatiefnota over verantwoord
gebruik van digitale technologie zoals algoritmes en kunstmatige
intelligentie presenteerde, roept het accountantsberoep "van
harte op om met ons mee te denken over hoe we dit optimaal
kunnen inrichten".

Vier gesprekken
Het interview met Middendorp is onderdeel van vier gesprekken
met deskundigen over algoritmes en de rol van het auditvak in dat
verband. De gesprekken, gebundeld in een publicatie op nba.nl,
dienen ter vervanging van eerder vanuit de werkgroep
Accounttech geplande what/if-sessies, die door de coronacrisis
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

zijn geschrapt.
Naast Middendorp geven ook Frank van Praat (KPMG Trusted
Analytics), Jaap van Bruchem (Auditdienst Rijk/sector IT) en
Marlies van Eck (Universiteit Leiden) hun visie op het thema. De
laatste drie doen dat ook via aanvullende video’s op nba.nl.
Heeft de auditor een rol bij grip krijgen op algoritmes?
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Kabinet: 'Kansen en
risico's algoritmen in
balans houden'
Het kabinet wil de economische
en maatschappelijke kansen van
algoritmen benutten, zonder
daarbij de risico's voor
bijvoorbeeld privacy uit het oog te
verliezen.... 

MAGAZINE

20 september 2019

Waar raakt nieuwe technologie de audit?
Om succesvol te blijven moet elke sector inspelen op nieuwe
technologie. Dat is ook de strekking van een stevig rapport over de
invloed van nieuwe technologie op... 
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19 juni 2019

De
samenstelaccountant
als Machine Learning
Feature Specialist!
Er verschijnen de laatste tijd
diverse stukken over het
controleren van algoritmen en de
rol van de accountant daarin.
Openstaande vragen hierbij: wie
gaat daadwerkelijk... 
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17 juni 2019

Algoritmen: enige orde
in het vertoog en de
discussie
De verdienste van Tweede
Kamerlid Middendorp is dat hij de
(politieke) discussie over het
gebruik, de controle van en het
toezicht op algoritmen heeft
geagendeerd.... 
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Algoritmes mogen voor
accountants geen
geheimen hebben
Eind mei stelde regeringspartij
VVD bij monde van Jan
Middendorp voor dat accountants

een oordeel geven over de
eerlijkheid en betrouwbaarheid
van uitkomsten van... 
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