NIEUWS

20 december 2021

Kwartiermakers roepen openbaar accountants op
tot deelname onderzoek audit only-model
In opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector doet SEO Economisch Onderzoek
onderzoek naar de e ecten van een audit only-model voor accountantsorganisaties. De kwartiermakers
roepen openbaar accountants op om hieraan deel te nemen.
Het onderzoek werd begin 2020 al aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst
accountancysector (Cta). In het kader van het onderzoek is een enquête uitgezet onder leden van de NBA-ledengroep
openbaar accountants.
De enquête bevat vragen over de synergie tussen controle- en adviesdiensten, de cultuur van accountantsorganisaties,
het samenspel tussen e

ciëntie en controlekwaliteit en de wenselijkheid van een audit only-model.

Audit only
In een audit only-model is er sprake van scheiding tussen het aanbieden van controle- en adviesdiensten. Aanleiding
voor het onderzoek is de veronderstelling dat commerciële prikkels aan de advieskant de kwaliteit van geleverde
controlediensten zouden kunnen beïnvloeden. Een audit only-model als structuurmaatregel zou mogelijk kunnen
leiden tot een hogere auditkwaliteit.
De enquête is onlangs verspreid door de NBA. De kwartiermakers en onderzoeksbureau SEO nodigen openbaar
accountants van harte uit om de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer vijftien minuten in
beslag.
Wie geen uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen kan contact opnemen met SEO via
onderzoek.accountancysector@seo.nl.
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Pheijffer: splitsing audit en advies vooral goed voor
adviespraktijk
De plannen van EY voor het wereldwijd splitsen van de audit- en
adviespraktijken vormen een "kantelpunt" in de sector. Want de huidige
discussie is intern gedreven... 

NIEUWS
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'Partijdigheid accountants is vaak onbewust'
Accountants hebben sterke prikkels om hun klanten gelukkig te houden. Dat
gebeurt niet altijd bewust, maar het is wel een van de belangrijke oorzaken
van boekhoudschandalen. 
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Volkskrant: 'Accountants treuzelen in zoektocht naar
beter model'
Hoewel er wel wat beweegt in de accountantssector, "is het vooralsnog te
weinig, en vooral niet fundamenteel genoeg". Dat schrijft de Volkskrant in
een bericht over... 
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Kwartiermakers zijn 'voorzichtig positief' over
ontwikkelingen accountantssector
Minister Kaag van Financiën heeft de vierde voortgangsrapportage van de
Kwartiermakers toekomst accountancysector gedeeld met de Tweede Kamer.
Op basis van onderzoek... 
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Wetsvoorstel toekomst accountancysector naar Raad
van State
Het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector (Wta) is, na
behandeling in de ministerraad, voor advies verzonden naar de Raad van
State. 

