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26 oktober 2021

Termijn consultatie over fraude en continuïteit
met een week verlengd
Verschillende partijen hebben de NBA laten weten meer tijd nodig te hebben voor een reactie op de
consultatie 'Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring'. Daarom wordt
de termijn om te reageren verlengd met één week, tot en met 1 november. Daarna worden alle reacties
openbaar gemaakt.
De afgelopen week vond er daarnaast op Accountant.nl een belangrijke discussie plaats over deze consultatie. Het
Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) is van mening dat daar een aantal onderwerpen is benoemd die ook
moeten worden meegenomen in de consultatie. ACB-voorzitter Anton Dieleman roept leden daarom op te reageren op
het consultatiedocument, zodat de visie van zoveel mogelijk NBA-leden kan worden meegenomen.
Verder kondigt de NBA aan dat er, na sluiting van de consulatie, in de tweede helft van november een discussie zal
plaatsvinden over de bevindingen en de stappen die daaruit volgen. De datum van dit debat wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.
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12 januari 2022

VEB: 'Fraudeparagraaf accountant moet ook over
bevindingen gaan'
De accountant moet zich volgens de VEB onafhankelijker opstellen. De
beleggersvereniging pleit voor verdere verdieping van de controleverklaring
en een "volwaardige"... 
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11 januari 2022

Douma: 'Huidige standaard over rapportageplicht
accountant is niet eind van het verhaal'
NBA-voorzitter Kris Douma sprak op 11 januari 2022 bij BNR Nieuwsradio
over de stand van het accountantsberoep en zijn rol als nieuwe voorzitter van
de beroepsorganisatie. 
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11 januari 2022

Accountants rapporteren vaker over inzet forensische
specialisten
Accountants rapporteerden in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen
over 2020 van in Nederland gevestigde AEX- en AMX-fondsen vaker over de
inzet van forensische... 
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22 december 2021

NBA-bestuur licht besluitvorming rapportering over
fraude en continuïteit toe
Zoals eerder toegezegd geeft het NBA-bestuur, via een column van voorzitter
Kris Douma, een nadere toelichting op de besluitvorming rondom het
verplicht rapporteren... 

DISCUSSIE

Column

22 december 2021

Besluitvorming
Kris Douma

NBA-voorzitter Kris Douma licht het bestuursbesluit rondom de verplichte
rapportering over fraude en continuïteit nader toe. 

