Chronologisch overzicht project In het
publiek belang
Sinds de start van het project In het publiek belang eind 2014 is er veel gebeurd om het
vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen. Onderstaand geven we een overzicht
van alle zaken die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd over het project.

2019
Links en downloads 2019


Rol accountant hoog aangeslagen door AEX/AMX audit-committees



Dashboard Accountancy uitgebreid met key audit matters



Veel niet-oob-kantoren voeren veranderingen door



Stuurgroep: duidelijke tempoverschillen bij inzet technologie in auditpraktijk



Voorzitter NBA: nieuwe oorzakenanalyse heeft meer diepgang



Oorzakenanalyse benoemt zeven thema's voor controlekwaliteit



Dashboard Accountancy uitgebreid met info over fraude



NBA dient commentaar in bij CTA



Dialoog tussen partners en young profs: 'open zijn over dingen die niet
goed gaan'



Dialoogsessies over cultuur en gedrag van start



Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag



Interview NBA-voorzitter: dit jaar veel aandacht voor cultuur en gedrag

2018
Links en downloads 2018


Stuurgroep Publiek Belang accordeert Fraudeprotocol



Stuurgroep Publiek Belang: Communicatie over toekomstbestendigheid
moet beter



NBA: instelling 'Commissie Toekomst Accountancysector' belangrijke stap
vooruit



Stuurgroep Publiek Belang publiceert aangescherpte Veranderagenda Audit



Brief aan Kamer: niet alleen vertellen, ook bewijzen dat het beter gaat



Steun voor voorstellen organisatiecontinuïteit van Stuurgroep Publiek
Belang



Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiereacties op Green Paper
Structuurmodellen Accountantsorganisaties



Stuurgroep Publiek Belang publiceert good practices voor kwaliteitsgerichte
cultuur



Accountants duiden controlekwaliteit in white paper



Communicatie over continuïteit moet beter



Werkgroep fraude van start



Update projecten Veranderagenda



Nieuwe maatregel bevordert focus op lange termijn bij oob-controlepartners

2017
Links en downloads 2017


Stuurgroep Publiek Belang publiceert consultatiedocument
Structuurmodellen Accountancy



Succesfactoren controlekwaliteit in kaart gebracht



Reacties op green paper voeden debat over audit kwaliteit



Accountantskamer behandelt 15 klachten tegen accountants zonder eed



Cultuurmeter 2017



Accountantskamer behandelt 15 klachten tegen accountants zonder eed



Reacties op green paper voeden debat over audit kwaliteit



NBA dient 35 tuchtklachten in over niet-afleggen beroepseed



NBA: AFM-rapport onderstreept noodzaak veranderingen door te zetten



Uitkomsten Accountancy Cultuurmeter: accountants vinden fouten
bespreken nog lastig



Pieter-Paul Saasen legt lidmaatschap Stuurgroep Publiek Belang tijdelijk
neer



NBA publiceert overzicht kwaliteitsverbetering audit sector



Consultatie & Gesprek Green Paper Definitie Audit kwaliteit



NBA publiceert kwaliteitsfactoren voor niet-oob-accountantsorganisaties



Bijna alle accountants hebben de beroepseed afgelegd



Accountancysector versterkt verbetermaatregelen



Carin Gorter nieuw lid Monitoring Commissie Accountancy



NBA kondigt indienen tuchtklacht aan bij 83 accountants zonder eed



Nieuwe impuls kwaliteitsverbetering accountantscontrole



Rapport Taskforce Publieke Verantwoording



NBA verwelkomt rapport Werkgroep Focus op Fraude

2016
Links en downloads 2016


Monitoring Commissie Accountancy presenteert eerste werkprogramma



NBA pleit voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag



Verbeterplan accountancy op schema, ook kleinere kantoren van start



NBA Monitor nu ook voor niet-oob-kantoren



Instelling NBA Werkgroep Focus op Fraude



Eerste niet-oob-accountantsorganisaties nemen deel aan NBA Monitor



Eerste groep kleinere kantoren van start met invoering verbeterplan
accountancy



Henriëtte Prast voorzitter Foundation for Auditing Research



Accountants kiezen voor beroepseed



'Cultuur meten en dan?'



NBA pleit voor relevant en betrouwbaar bestuursverslag



Consultatie discussienota fraude



Tweederde mkb-accountantskantoren aan de slag met verbetering
controlepraktijk



Accountants op Aruba leggen ook beroepseed af



Foundation for Auditing Research kiest eerste zes onderzoeksprojecten



Accountant moet niet alleen naar regels kijken



Tweehonderdste 'buitenlandse' accountant legt beroepseed af



NBA wil negatieve prikkels uit goodwill-model



Groeiend aantal mkb-kantoren implementeert maatregelen 'In het Publiek
Belang'



Lichte vooruitgang reputatie controlerend accountant



Actualisering maatregelen 'In het publiek belang'



NBA: rapport MCA goede aanzet tot verbetering

2015
Monitoring Commissie Accountancy
Het NBA-bestuur heeft in juni 2015 de Monitoting Commissie Accountancy benoemd, die
de voortgang bij de kantoren gaat bewaken. De commisie monitort en beoordeelt de
maatregeln uit het rapport In het Publiek Belang, opereert zelfstandig en onafhankelijk en
rapporteert minimaal een keer per jaar.

Maatregelen voor niet-oob-accountantsorganisaties
Op 16 oktober 2015 heeft de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt
beter!’ gepubliceerd. Hierin zijn de maatregelen ter verbetering van de controlepraktijk
toepasbaar gemaakt voor de niet-OOB-accountantsorganisaties. Dit is gebeurd door een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet-OOB-accountantsorganisaties,
service-organisaties, NBA, SRA en Novak. Het rapport is door het NBA-bestuur omarmd.

Links en downloads 2015


Naar de website Monitoring Commissie Accountancy



In het publiek belang: het kan echt beter!



Maatregelen niet-OOB-accountantsorganisaties



Maatregelen niet-OOB-accountantsorganisaties (PDF)



Accountants leggen eigen cultuur langs meetlat



Cultuurmeter beschikbaar voor accountantskantoren



NBA: 'Onderzoek AFM goed nieuws voor accountantsberoep'



Actualisering maatregelen uit rapport 'In het publiek belang'



Nederlands 'AccountancyLab’ opgericht als Foundation for Auditing
Research



Implementatie verbeterplan bij 400 niet-oob-kantoren van start

2014
Op 25 september 2014 presenteert de werkgroep Toekomst Accountantsberoep een plan
om de kwaliteit en onafhenkelijkheid van de controlerend accountant te verbteren. Het
rapport 'In het Publiek Belang' biedt een analyse van de oorzaken en een pakket van 53
maatrregelen om het vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen.

Downloads 2014


In het publiek belang

PDF 1,63 MB



In het Publiek Belang samenvatting

PDF 1,36 MB



In the public interest; measures to improve the quality and
independence of the audit in the Netherlands

PDF 710,1 kB



In the public interest; summary and measures

PDF 1,4 MB

