ANTON DIELEMAN
Anton Dieleman is voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de NBA en directeur
vaktechniek bij Mazars.

FRAUDE EN CONTINUÏTEIT

10 november 2021

Fraude en continuïteit in de controleverklaring - een
tussenstand
De NBA legde een document over het verplicht rapporteren over fraude en
continuïteit ter consultatie voor. Dat leverde ink wat reacties op. Anton
Dieleman, voorzitter... 

FRAUDE EN CONTINUÏTEIT

13 september 2021

Fraude en continuïteit in de controleverklaring Accountants zetten een stap voorwaarts
De NBA publiceert een consultatiedocument, dat accountants verplicht om in
de controleverklaring altijd te rapporteren over fraude en continuïteit. 

VERSLAGGEVING

07 juni 2021

Verslaggevings-jurisprudentie door de
Accountantskamer
De Accountantskamer zorgt door een uitspraak over foutherstel in een
bestuursverslag voor nieuwe jurisprudentie, op onontgonnen terrein. 

OPINIE

20 december 2018

Bestuursverslag ontbreekt - controleverklaring biedt
antwoord!
Onder de uitnodigende titel 'Bestuursverslag ontbreekt - wat nu?' schreef Jan
Achten een opinie voor deze website. Toen ik die had gelezen moest ik even
mijn ogen... 

WWFT

13 september 2018

Wat mag je van accountants verwachten rondom naleving Wwft bij banken?
De boete van ING als gevolg van het onvoldoende naleven van de Wwft heeft tot terechte commotie geleid in
Nederland. Begrijpelijkerwijs worden daarbij ook vragen... 

COLLEGIAAL OVERLEG

30 juli 2018

Collegiaal overleg bij opdrachtaanvaarding: gewoon
doen!
Uit verschillende signalen blijkt dat het voor accountants zeker geen
standaardgebruik is om bij aanvaarding van nieuwe opdrachten de
voorgaande accountant om inlichtingen... 

TUCHTRECHT

12 september 2017

Deponeren van een niet-vastgestelde jaarrekening
De Accountantskamer geeft een accountant een tik op de vingers. Anton
Dieleman, voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering, staat stil
bij twee elementen... 

BEOORDELINGSOPDRACHT

06 april 2016

Continuïteitsonzekerheid en beoordelingsverklaring: toelichtende paragraaf
gewenst!
Onzekerheid over de continuïteit mag op basis van de huidige regelgeving door accountants bij een
samenstellingsopdracht anders worden behandeld dan bij een controleopdracht.... 
SAMENSTELLEN

29 januari 2016

Samenstellen bij een controleplichtige cliënt?
Een samenstellingsopdracht verrichten bij een controleplichtige rechtspersoon is op zichzelf niet onjuist. Maar wel als
daarmee de controleplicht wordt ontgaan. 
TUCHTRECHT

10 september 2015

Niet eindverantwoordelijk, wel vaktechnisch verantwoordelijk
Vaktechnische oordelen kunnen niet ondergeschikt zijn aan de hiërarchische verhoudingen in een
(samenstellings)team. De Accountantskamer maakt dit duidelijk in een... 
BEOORDELINGSVERKLARING

16 april 2015

Bestaat de beoordelingsverklaring van oordeelonthouding?
Een accountant beperkte zijn werkzaamheden toen eenmaal duidelijk was dat een verklaring van oordeelonthouding
zou worden afgegeven. In een zaak waarin dat aan de... 
DEPONEREN

17 februari 2015

Accountant moet geen jaarrekening voor cliënt deponeren
Onlangs kreeg een accountant een waarschuwing van de Accountantskamer omdat hij een publicatiebalans voor een
cliënt bij de Kamer van Koophandel ter deponering aanbood.... 
OPINIE

11 februari 2014

Einde pensioenvoorziening op fiscale grondslagen is terecht
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) wil terecht een einde maken aan de bestaande mogelijkheid om in de
jaarrekening een pensioenvoorziening voor aan de directeur-grootaandeelhouder... 
MAGAZINE

01 februari 2014

Gewijzigde piketpalen
Vanaf 1 januari 2014 is de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
van kracht. Enkele nieuwe of gewijzigde bepalingen... 

OPINIE

05 december 2013

Kortere deponeringstermijn bv niet tijdig gerepareerd
Veel bv's hebben sinds 1 oktober 2012 te maken met een deponeringstermijn voor de jaarrekening van ruim 11
maanden, terwijl dit voorheen 13 maanden was. Bij de Tweede... 
MAGAZINE

01 december 2013

Wettelijke reserve financiële steunverlening na flex-bv
Met het invoeren van de ex-bv-regelgeving verviel de verplichting voor bv's om, wanneer zij een lening verstrekken
om een eigen overname te nancieren, een wettelijke... 
OPINIE

12 november 2013

Nieuwe onafhankelijkheidsregels zetten bewust aan tot naleven principes
De accountant dient boven regels uit te kunnen stijgen en in de geest van de regelgeving te kunnen handelen. 
MAGAZINE

01 september 2013

Controleverklaring op het strafbankje
Controlestandaard 710.11b beschrijft de situatie waaronder de strekking van de controleverklaring moet worden
aangepast - louter vanwege het oordeel bij de vergelijkende... 
OPINIE

14 mei 2013

Inflexibiliteit door flexibilisering bv-recht
Eind mei loopt de termijn af waarbinnen de jaarrekening 2012 van een bv moet zijn opgemaakt, indien geen sprake is
van uitstel dat door de algemene vergadering (van... 
OPINIE

26 april 2013

Niet-vastgesteld of voorlopig deponeren jaarrekening
Terecht kopte het Financieele Dagblad op 23 april 2013: 'Steeds meer bedrijven lopen risico door alleen voorlopige
stukken te deponeren'. Het artikel laat zien dat... 
OPINIE

19 februari 2013

Nieuwe meldplicht voor accountants overbodig
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector ('WNT') van kracht. De WNT
bevat maxima voor vergoeding van topfunctionarissen... 
MAGAZINE

01 januari 2013

Kostprijshedge-accounting met renteswaps
Om bij renteswaps kostprijshedge-accounting te mogen toepassen, stelt de RJ strikte voorwaarden. Als daar formeel
niet aan is voldaan maar materieel wel en er ook... 
OPINIE

06 december 2012

Wet stopt behoedzaam dividendbeleid bij bv
Sinds oktober zijn de wettelijke bepalingen inzake de exibilisering van het bv-recht van kracht. Eén van de
wijzigingen is dat bestuurders van een bv goedkeuring... 
MAGAZINE

01 april 2012

Geheimhouding en de ‘derde’
Geheimhouding is voor een accountant een van de fundamentele beginselen bij het beroepsmatig optreden. Recente

publicaties en uitspraken van de Accountantskamer... 
MAGAZINE

01 april 2011

Negatieve assurance bij oordeelonthouding: niet doen
Hoewel de extra zinsnede 'onze werkzaamheden hebben geen andere tekortkomingen aan het licht gebracht' bij
verklaringen van oordeelonthouding niet meer is toegestaan,... 
OPINIE

11 februari 2011

Publicatie bestuurdersbeloning: accountant onterecht als boosdoener aangemerkt
Onlangs bracht de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een publicatie uit over de wijze waarop de
accountant moet omgaan met tekortkomingen in de... 
MAGAZINE

01 januari 2011

Controleverklaring bij ontbreken toelichting
De sinds 15 december 2010 geldende nieuwe controleverklaringen kennen ten minste één opvallende wijziging. Bij een
afwijking van materieel belang als gevolg van... 
OPINIE

12 augustus 2010

Publicatieplicht voor stichtingen schiet doel voorbij
Het ministerie van Justitie heeft het wetsvoorstel dat de publicatieplicht van stichtingen regelt vrijgegeven voor
consultatie. Doelstelling van deze nieuwe publicatieplicht... 
MAGAZINE

01 juni 2010

Corporate governance-verklaring en accountant
Op 11 maart 2010 publiceerde het NIVRA Praktijkhandreiking 1109 ‘Verantwoordelijkheid accountant bij toetsing van
in het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie'.... 
OPINIE

13 mei 2010

Commissie De Wit: van Verloren Krediet naar Herstel van Vertrouwen
De commissie De Wit, die eerder deze week haar onderzoeksrapport presenteerde, maakt een aantal belangrijke
kritische opmerkingen over accountants. Marcel Pheij er... 

Toon meer artikelen

