LEX VAN ALMELO
Lex van Almelo is journalist.

MAGAZINE

14 december 2022

Persoonsgericht tuchtrecht
De NBA is een organisatie van individuen en niet van kantoren, schreef NBA-voorzitter Kris Douma in het vorige
nummer. Bij de controle van de jaarrekening is de... 
MAGAZINE

25 oktober 2022

Feiten onderzoeken
Het onderzoek van Deloitte naar de feitelijke toedracht van de mondkapjesdeal van VWS en de vehikels van Sywert van
Lienden c.s. is eindelijk klaar. Op het eerste... 
MAGAZINE

14 september 2022

De onpartijdige tuchtrechter
Bij wraking gaat het niet om wat de buitenwereld ervan kan denken, maar of er tegenover één van de betrokken
partijen vooringenomenheid of een schijn van partijdigheid... 
MAGAZINE

22 juni 2022

Haar accountants
‘Nederland rekent op zijn accountants.’ Dat is goed nieuws, omdat sommige delen van Nederland níet kunnen rekenen
op de accountant. Partijen die het zwakst staan... 
MAGAZINE

03 mei 2022

Ongehoord
Personen die na een feitenonderzoek een douw krijgen, klagen nogal eens over een gebrek aan hoor en wederhoor.
Soms terecht, maar soms ook niet. Moet je iemand horen,... 
MAGAZINE

01 maart 2022

Moet de klaagdrempel omhoog?
Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen moet de deur voor klagers wijd open staan en zijn drempels
volgens de tuchtrechter taboe. Maar moet de klaagdrempel... 
MAGAZINE

14 december 2021

Openbaar aanklager?
Om de controlerend accountant al dan niet vrij te pleiten voor de fraude bij Pels Rijcken, zou een onderzoek door een
openbare tuchtrechtaanklager uitkomst kunnen... 
MAGAZINE

26 oktober 2021

Hoor en wederhoor
Het is altijd goed om de onderzochte (rechtspersoon) te horen en commentaar te laten geven. 
MAGAZINE

15 september 2021

Ruim baan voor het gevoel

Ruim baan voor het wantrouwen, de intuïtie, het onderbuik- of niet-pluisgevoel. 
WITWASBESTRIJDING

01 september 2021

Vaticaan klaagt witwasbestrijders aan
Eind juli 2021 werd bekend dat het Vaticaan een aantal personen, onder wie
kardinaal Giovanni Angelo Becciu, wegens nanciële misdrijven gaat
berechten. Begin oktober... 

MAGAZINE

23 juni 2021

Drieste incasso
Bij een naderend faillissement van een klant moet je als accountant ook denken aan andere schuldeisers en jezelf niet
bevoordelen. 
SHELL

10 juni 2021

Waarom Shell moet stoppen met roken
Volgens de rechtbank heeft Shell een eigen verantwoordelijkheid om de CO2uitstoot te reduceren, los van wat andere partijen moeten doen. 

BELASTINGADVIES

03 juni 2021

Mag je vertrouwen op de adviseur?
Een gerenommeerd kantoor adviseert een belastingbesparende constructie
met een Cyprus-route en bezweert dat die geoorloofd is. Toch moet je als
klant opdraaien voor... 

MAGAZINE

07 mei 2021

Rugklachten
Voordat je als accountant een belangenarena betreedt, moet je mogelijke bedreigingen voor je objectiviteit beoordelen
en die vervolgens waarborgen. 
MAGAZINE

04 maart 2021

De tuchtzaak van de 21ste eeuw
Nu al de tuchtzaak van de 21ste eeuw: de zaak tegen de controlerend accountants van Imtech, dat toevalligerwijs een
nazaat is van de onderneming uit de tuchtzaak... 
MAGAZINE

18 december 2020

Back to the Future
De toekomst van de audit schuilt niet zo zeer in digitale hulpmiddelen of verbreding tot steeds meer niet- nanciële
informatie, als wel in de terugkeer naar ‘Limperg’.... 
MAGAZINE

18 december 2020

De tuchtzaak van de twintigste eeuw
In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering en vermaak, naar het tuchtrecht.
Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen van de Accountantskamer,... 

SPRINGLEVEND - THE FUTURE OF AUDIT

19 november 2020

Samen met stakeholders de toekomst van de audit
bepalen
"De audit is niet kapot, maar de weg kwijt." Dat zei sir Donald Brydon tijdens
het webinar 'The Future of Audit'. Accountants zijn volgens Brydon uit het
oog verloren... 

MAGAZINE

06 november 2020

Zijn accountants beter geworden?
In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering en vermaak, naar het tuchtrecht.
Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen van de Accountantskamer,... 
MAGAZINE

11 september 2020

Contactloos
In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering en vermaak, terug op een
opmerkelijke tuchtzaak. Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen... 
MAGAZINE

10 juli 2020

Fraude in crisistijd
In tijden van crisis is er meer fraude. Maar voor zover bekend in tijden van hoogconjunctuur ook. Zijn poortwachters
kritisch genoeg op hun klanten als de omzet... 
MAGAZINE

10 juli 2020

Hoed u voor de fiscale cowboy!
In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering en vermaak, terug op een
opmerkelijke tuchtzaak. Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen... 
MAGAZINE

07 mei 2020

Ondermijning: bezoek van een 'vriend'
In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering en vermaak, terug op een
opmerkelijke tuchtzaak. Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen... 
MAGAZINE

07 mei 2020

Melden gaat nog niet van harte
Accountants weten de weg naar het meldportaal van de FIU steeds vaker te vinden. Maar bij het meldrecord van 2019
zijn wel wat vraagtekens te plaatsen. 
MAGAZINE

13 maart 2020

De Accountantskamer wordt sneller, opener en begrijpelijker
Nu de tuchtrechter zijn naam heeft gevestigd, vindt de nieuwe voorzitter het tijd voor meer snelheid, betere
communicatie met de buitenwereld en begrijpelijker taal... 
ACCOUNTANCYSECTOR

16 januari 2020

Aanbevelingen MCA: snoeien en verstevigen
Volgens de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) is er de afgelopen vijf
jaar te weinig concrete vooruitgang geboekt met de 53 maatregelen in het
publiek belang... 

MAGAZINE

13 december 2019

'Meer van onze mystiek naar buiten brengen'
Waarom houdt de top van accountantskantoren zich vooral stil als het publiek belang aan de orde is? Waarom zitten
bestuurders niet aan talkshowtafels? Het is deels... 
ACCOUNTANTSDAG 2019

25 november 2019

Accountantsdag 2019: drie 'powerspeeches'
De Accountantsdag 2019 bood tijdens het middagprogramma keus uit drie
'powerspeeches', over de AVG, fusies en overnames en de kracht van het
team. 

ACCOUNTANTSDAG 2019

21 november 2019

Risico's managen in roerige tijden
Verrassingen bleven uit op de 102e Accountantsdag, waar 1.300 accountants
werden voorbereid op het onverwachte. In het oog van de storm even geen
bewindslieden,... 

WITWASMELDPLICHT

30 oktober 2019

FIU-Nederland versimpelt meldprocedure
Een ongebruikelijke transactie melden bij de FIU-Nederland gaat simpeler worden, belooft de nanciële
inlichtingendienst. Wat er precies gebeurt met de gegevens... 

Toon meer artikelen

