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DISCUSSIE

Opinie

07 oktober 2020

Kijk, daar verzuipt een kind!
Wat Peter Schimmel betreft moet het accountantsberoep eerst iets doen aan
de beheersing van het belangrijkste element van frauderisico's: de mens. 

FRAUDE

01 mei 2020

Kwartiermakers, het wicked problem is zo wicked nog
niet
De rol van de accountant bij fraude is één van de kwesties waarmee het
beroep worstelt. Peter Schimmel presenteert een aantal mogelijke
maatregelen, als bijdrage... 

OPINIE

27 november 2018

We gaan op fraude-expeditie en de kloof verkleinen
Het is goed dat accountants, extern, intern en 'in business', meer inzicht
krijgen in het frauderisico. Gezamenlijk dragen zij bij aan de beheersing van
dat risico,... 

OPINIE

03 oktober 2018

Menselijk risico bij uitstek
Soms leest niemand je topbijdrage, de andere keer gaat een niemendalletje
bijna viral. Ik reageerde in de zomer met een opinie voor Accountant.nl op een
eerder artikel... 

OPINIE

10 augustus 2018

Houd op van accountants het onmogelijke te
verwachten
De accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Helaas
kan de jaarrekening een materiële fout bevatten als gevolg van fraude. En als
dat uitkomt,... 

OPINIE

12 december 2014

Lastig: niemand onafhankelijk genoeg om Flynth te reviewen
De Auditdienst Rijk (ADR) reviewt het Flynth-onderzoek naar het declaratiegedrag bij de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa), want het was lastig voor VWS om een accountantskantoor... 

OPINIE

05 september 2014

Kromme tenen en valkuilen: 3 lessen uit NZa-onderzoek
Flynth heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een declaratieonderzoek gedaan in opdracht van het ministerie
van VWS. NRC Handelsblad haalt de juistheid van... 
OPINIE

11 juni 2014

Martine
Net terug van vakantie en het nieuws even gemist: Martine Frijlink, opgestapt als bestuurder bij KPMG. Met grote
schrik: is mijn held gevallen? 
OPINIE

06 januari 2014

Eerlijke accountants?
Controlerend accountants (of hun bestuurders) die geloven dat zij door meer aandacht te besteden aan integriteit
eerlijker worden, een rechte rug krijgen en daardoor... 
OPINIE

17 juli 2013

Wassenaar: spreken dronken mensen altijd de waarheid?
Uitdrukkingen en gezegden kunnen veel kwaad doen, domweg omdat ze niet juist zijn. Zo is 'gelegenheid maakt de
dief' een onzinnige uitdrukking. 
OPINIE

21 februari 2013

Verschoning en forensisch accountant
Jeroen Recourt heeft Kamervragen gesteld over de uitzondering op de Wwft meldplicht voor forensisch
accountantsonderzoek als de forensisch accountant werkt voor... 
OPINIE

29 augustus 2012

Toezicht op advocaten met behulp van forensisch accountants is soms een goed
idee
De Nederlandse Orde van Advocaten wil een pool van forensisch accountants inzetten bij het toezicht op de nanciële
integriteit van advocaten. Forensisch accountants... 
OPINIE

08 augustus 2012

Objectiviteit is een eenhoorn
Op 7 augustus 2012 verscheen het forensisch accountantsonderzoek naar CBR-pensioenen. Het onderzoek kent een
begeleidingscommissie. Volgens het onderzoeksrapport... 
OPINIE

31 mei 2012

Corruptiebestrijding: accountant moet streng zijn
In een recente publicatie constateert Ernst & Young een verslapping van de moraal onder bestuurders van Nederlandse
bedrijven rondom corruptie, mogelijk ten gevolge... 
OPINIE

10 januari 2012

Accountant in stormachtig fraudeland
Laten we nou eens ophouden te speculeren of fraude door de crisis toeneemt. Als de nood hoog is, je hebt honger en
geen geld, dan ligt jatten voor de hand. En wat... 
OPINIE

02 november 2011

Integriteit en overheid

Het begrip 'integriteit' kent evenveel betekenissen als gebruikers. Dat het begrip ook aanleiding kan geven tot
concurrentievervalsing, blijkt uit het volgende. 
OPINIE

29 december 2010

Nooit meer zonder werk
In het FD van 23 december 2010 doet de deken van advocaten, Jan Loorbach, het voorstel om forensische accountants
van de grote accountantskantoren ('fraudedetectives')... 
OPINIE

10 november 2010

Making Easy Life difficult
Waar forensisch onderzoekers van KPMG eerst het gouden leven onderzochten (Vie d'Or) dachten zij nu, benoemd als
gerechtelijk deskundige, het makkelijke leven (Easy... 
OPINIE

26 oktober 2010

Pas op voor schoongeveegde stoepjes
Eind oktober komt ieder jaar de Corruptie Perceptie Index (CPI) van Transparency International uit, een ranglijst van
de corruptiebeleving per land. Vandaag is het... 
OPINIE

26 oktober 2009

Doelloos gespit naar de onderste steen - het kan beter
Het onafhankelijk onderzoeksseizoen is mede door de ondergang van DSB voor geopend verklaard. Falende banken,
falend toezicht, falende politiek. Het onafhankelijk... 
OPINIE

06 maart 2009

Niet doen: het integriteitscertificaat
Bouwbedrijf Mourik propageert in het FD van 23 februari 2009 een integriteitscerti caat voor bouwondernemingen. De
Nederlandse Mededingingsautoriteit zou dat een... 
OPINIE

05 februari 2009

(Bouw)fraude: wanneer mag je van incident spreken?
Hans Blankert, voorzitter van de Regieraad Bouw, is er van overtuigd dat de vermeende bouwfraude in Limburg dankzij
praten over transparantie en integriteit, gedragscodes,... 
OPINIE

17 september 2008

Aansprakelijkheid: dom zijn is soms erg verstandig
Als de banken en mogelijk ook verzekeraars beginnen te vallen, breken er mooie tijden aan voor forensische
accountants. Er melden zich partijen die door middel van... 
OPINIE

01 augustus 2008

Desinteresse corrumpeert
Uit het op 9 juli 2008 gepubliceerde onderzoek 'Hebzucht in vastgoed' van Lenny Vulperhorst, Andersson El ers Felix,
blijkt dat woningcorporaties kwetsbaar zijn... 
OPINIE

27 juni 2008

Verschoningsrecht: Deloitte in lastig parket
Het hoger beroep in de strafzaak tegen de voormalige Ahold bestuurders brengt accountant Deloitte in een lastig
parket. Er bestaat een rapport waarvan wordt vermoed... 

