Groeiend aantal mkb-kantoren
implementeert maatregelen 'In het
Publiek Belang'
28 oktober 2016
Driekwart (76 procent) van de mkb-accountantskantoren met een controlevergunning
(niet-oob) werkt inmiddels aan de implementatie van het verbeterplan 'In het Publiek
Belang'. Dat is een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal (63 procent), zo
blijkt uit de NBA Monitor 'Publiek Belang'.

De monitor over het afgelopen kwartaal wijst verder uit dat van de grote kantoren (oobvergunning) EY als eerste de verbetermaatregelen volledig heeft doorgevoerd.
De helft van de niet-oob kantoren ligt op schema met de gefaseerde implementatie van
het mkb-verbeterplan In het Publiek Belang, het kan echt beter!. Deze kantoren begonnen
hiermee in het tweede kwartaal van 2016 en zullen naar verwachting eind 2018 tot een
afronding komen.

Extra ondersteuning niet-oob kantoren
In de toepassing van maatregelen en de juiste interpretatie ervan blijkt dat kantoren soms
voor praktische vragen staan. De NBA organiseert daarom in het vierde kwartaal
kennisbijeenkomsten over de invoering van verbetermaatregelen voor cultuur,
vaktechniek, hrm en ‘bestuur’. De eerste twee bijeenkomsten hebben inmiddels
plaatsgevonden. Ook de SRA ondersteunt kantoren met bijeenkomsten over
praktijkgerichte implementatie, evenals de Novak die cursussen organiseert over de
aanpassing van kantoorhandboeken en de praktische invoering van andere maatregelen.
De ledenorganisaties bieden kantoren op deze manier gezamenlijke
maatwerkondersteuning.

Grote kantoren en NBA
Gemiddeld genomen is 95 procent van alle maatregelen ingevoerd door accountskantoren

die organisaties van openbaar belang (oob) controleren (peildatum 20 oktober 2016). De
NBA heeft inmiddels 48 procent van de totale implementatie voltooid.
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De NBA Monitor 'Publiek Belang' meet op basis van self-assessment in hoeverre kantoren op
schema liggen met de deelmaatregelen en de volledige implementatie.

Over ‘In het Publiek Belang’
De voortgang van het verbeterplan online volgen? Bekijk dan toekomst.nba.nl
Het verbeterplan van de accountantssector: met 53 maatregelen voor de verbetering
van de kwaliteit- en onafhankelijkheid van de accountantscontrole.
Duur verbetertraject: 2014 tot 2018. De voortgang is in de NBA Monitor 'Publiek
Belang' te volgen. Kantoren en de NBA geven door ‘self-assessment’ aan of de
maatregelen zijn doorgevoerd.
Voor de implementatie zijn verantwoordelijk: oob-kantoren (negen grote kantoren),
niet-oob kantoren (324 kleinere kantoren) en de NBA. In september 2014 zijn de oobkantoren en de NBA gestart. In 2016 startten de niet-oob kantoren onder de noemer
Het kan echt beter! met een aangepaste reeks maatregelen, volgens een eigen
tijdspad.
Een regiegroep bewaakt de voortgang en leidt de implementatie vanuit de
beroepsorganisatie - met vertegenwoordigers van het NBA-bestuur, de kantoren en

de NBA-directie.

