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21 september 2020

Kamer overlegt met commissies en AFM over
accountantssector
De Tweede Kamer houdt op 21 september een hoorzitting met de MCA, CTA en toezichthouder AFM over
de toekomst van het accountantsberoep.
De vaste commissie voor nanciën van de Tweede Kamer spreekt tijdens de hoorzitting ('rondetafelgesprek') eerst
met de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) over haar eindrapport 'Spiegel voor de accountancysector'. Met de
Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) wordt gesproken over de aanbevelingen in het rapport van die
commissie. Vervolgens voert de Kamercommissie overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De rondetafel is een opmaat naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het accountantsberoep, dat gepland
staat voor 28 september aanstaande. De hoorzitting begint om 14.00 uur en is te volgen via de livestream op de website
van de Tweede Kamer.
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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... 
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Praten over of praten met?
Arjan Brouwer

Te lang al praten partijen in de keten vooral over elkaar en te weinig met
elkaar, aldus Arjan Brouwer. 
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'Vertrouw op moed jonge accountants bij
hervormingen'
Jonge accountants durven best inhoudelijke en persoonlijke kwesties te
bespreken met hun direct leidinggevenden en managers. 
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De prijs van een rechte rug
Accountants moeten de ruimte krijgen hun opdracht terug te geven, als zij
twijfelen over de gang van zaken bij de controlecliënt en hun werk niet
ongehinderd kunnen... 
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Ad van Gils (PwC): stap naar voren zetten om relevant
te blijven
Accountants moeten hun huidige taken nog beter gaan doen, "de basis op
orde krijgen", maar dat is niet voldoende, zegt PwC-voorzitter Ad van Gils in
het FD. Om relevant... 

