AANSPRAKELIJKHEID
Nieuws en achtergrond over de aansprakelijkheid van accountants en claimzaken.
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Discussie
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Achtergrond

10 september 2021

EY in Zwitserland aangeklaagd om rol bij faillissement
Zeromax
Het Amerikaanse hedgefonds Lion Point Capital heeft EY aangeklaagd in
Zwitserland, in verband met het eerdere faillissement van handelsbedrijf
Zeromax. Het hedgefonds... 

NIEUWS

19 augustus 2021

Rabo dekt schade jonge onderzoekers
Omdat Rabobank als tussenpersoon vergat aan AIG te vragen om de dekking
van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden tot
accountantswerkzaamheden,... 

NIEUWS

16 juli 2021

Gerechtshof: vervolging KPMG-accountants wegens
verhullen smeergeld ‘onbehoorlijk’
In hoger beroep zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het Openbaar
Ministerie drie accountants van KPMG, die goedkeurden dat steekpenningen
bij Ballast Nedam... 

NIEUWS

09 juni 2021

Zaak beleggers tegen bestuurders failliet Imtech
haalt niets uit
Een tiental beleggers die oud-bestuurders en een commissaris van de in 2015
failliet verklaarde technisch dienstverlener Imtech voor de rechter sleepten,
krijgen... 

NIEUWS

14 april 2021

Megafraudeur Bernard Madoff overleden in
gevangenis
Megafraudeur Bernard Mado

is op 14 april overleden in de gevangenis. 

NIEUWS

15 maart 2021

Alfa en Baker Tilly kleunden mis met adviezen
Een klant van Alfa mag een bedrag van 12.000 euro aftrekken van de
openstaande rekeningen, omdat het kantoor verzuimde te wijzen op de
huurtoeslag. Een klant van... 

NIEUWS

03 maart 2021

Vestia krijgt ruim 47 miljoen euro in derivatenzaak
Vestia is met Citibank een schikking overeengekomen over het
derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. De
Londense afdeling van het... 

AANSPRAKELIJKHEID

03 februari 2021

Hoge Raad: accountant beperkt aansprakelijk bij nietwettelijke taken
De accountant is beperkt aansprakelijk bij het uitoefenen van niet-wettelijke
taken tegenover derden. Dat is de conclusie uit een arrest dat de Hoge Raad op
29 januari... 

NIEUWS

15 januari 2021

Continuïteit Imtech niet goed bekeken bij controle
2012
De Accountantskamer heeft een berisping opgelegd aan de controlepartner
van KPMG die de jaarrekening 2012 van Imtech goedkeurde en tegen de
betrokken OKB'er. De... 

NIEUWS

15 januari 2021

Financieel debacle dwingt Vestia jaren na dato tot
opsplitsing
De grote woningcorporatie Vestia moet opsplitsen om uit de nanciële
problemen te komen, want Vestia gaat in de nasleep van de derivatena aire
van jaren terug... 

NIEUWS

24 november 2020

Vestia heeft weer financiële steun nodig van
corporaties
Woningcorporatie Vestia heeft andermaal nanciële steun nodig van andere
corporaties. Dat bevestigt de corporatie na berichtgeving in het Financieele
Dagblad. 

NIEUWS

16 november 2020

Oud-partner Borrie moet schade gedupeerde klant
vergoeden
Een accountant-administratieconsulent, die van 2004 tot 2019 partner was
bij Borrie, moet een cliënt 205 duizend euro schadevergoeding betalen plus de
265 duizend... 

NIEUWS

12 november 2020

OM: bestuurders en commissaris InnoConcepts
bedrogen Deloitte
Een voormalig commissaris en twee oud-bestuurders van InnoConcepts nv
worden niet alleen vervolgd voor balansfraude, maar ook voor het misleiden
van de controlerend... 

NIEUWS

19 oktober 2020

Vestia gaat ook schade claimen bij Franse bank Société
Générale
Vestia stelt ook de Franse bank Société Générale aansprakelijk in het
derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het
gaat mogelijk... 

DISCUSSIE

Opinie

06 oktober 2020

De prijs van een rechte rug
Accountants moeten de ruimte krijgen hun opdracht terug te geven, als zij
twijfelen over de gang van zaken bij de controlecliënt en hun werk niet
ongehinderd kunnen... 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

25 september 2020

Uitloopdekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: vooraf verzekeren, een goed idee?
Het accountantsberoep en de maatschappij ontwikkelen zich voortdurend,
daarom zijn de verzekeringsvoorschriften van accountants aan herziening
toe, meent Jan Middelburg. 

NIEUWS

21 september 2020

Vestia gaat schade claimen bij BNP in derivatendebacle
Vestia stelt ook de Franse bank BNP Paribas aansprakelijk in het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug
bijna de kop kostte. Het gaat daarbij mogelijk... 
NIEUWS

24 augustus 2020

NBA: check aansprakelijkheidsverzekering op
uitlooprisico
Niet alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor accountants voldoen
geheel aan de eisen. De NBA adviseert leden om hun polis extra te checken,
met name rondom... 

NIEUWS

07 juli 2020

FD: 'Onderzoek curatoren Imtech dreigt vast te lopen
door geldgebrek'
Het onderzoek naar de ondergang van Imtech dreigt stil te vallen omdat het
budget waarmee de curatoren hun werkzaamheden moeten bekostigen
opraakt. 

NIEUWS

15 mei 2020

Vestia en accountants schikken voor 25 miljoen euro

Vestia is met accountantsorganisaties KPMG en Deloitte een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat
de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.... 
NIEUWS

03 april 2020

Bij schadeclaim met 1-0 voor na gegronde klacht
De civiele rechter neemt bij vier van de vijf schadeclaims het oordeel van de
tuchtrechter over en als het om wettelijke controles gaat zelfs alle, schrijft
VU-juriste... 

NIEUWS

30 maart 2020

Deloitte keurde jaarrekeningen Welsec terecht goed
Deloitte heeft als controlerend accountant van schilders- en
classi ceringsbedrijf Welsec terecht geen voorzieningen in de jaarrekeningen
laten opnemen wegens een... 

NIEUWS

12 maart 2020

Accon avm komt met schrik vrij na negeren
boeterente
Bij de verkoop van een fysiotherapiepraktijk zag Accon avm de boeterente
over het hoofd die ING te goed had. Dat was onrechtmatig, maar is niet de
oorzaak van de... 

NIEUWS

21 februari 2020

Justitie eist 3,5 jaar cel tegen oud-topman Vestia
Erik Staal, oud-topman van Vestia, moet volgens het Openbaar Ministerie
(OM) 3,5 jaar de cel in. Hij wordt vervolgd voor verduistering, witwassen,
valsheid in geschrifte... 

NIEUWS

27 januari 2020

Telegraaf: 'Accountants schikken in zaak Vestia'
Deloitte en KPMG, die eerder de boeken controleerden bij woningcorporatie Vestia, hebben volgens De Telegraaf
ingestemd met een schikking van in totaal 84 miljoen... 
NIEUWS

22 januari 2020

Goedkeuring Econcern-jaarrekening niet de oorzaak
van Mondriaans schade
De Rechtbank Midden-Nederland heeft de schadeclaim van Rabobank en
Delta Lloyd tegen PwC afgewezen. De controlerend accountants hebben
weliswaar onzorgvuldig gehandeld,... 

NIEUWS

08 januari 2020

Britse big four verhogen reserves tegen boetes en
claims
De big four hebben bij elkaar 162 miljoen pond (191 miljoen euro) opzij gezet
in voorbereiding op mogelijke boetes en claims die voort kunnen komen uit
regeringsplannen... 

NIEUWS

16 december 2019

Forse sancties voor accountants Imtech
Twee accountants van KPMG, die de jaarrekeningen van Imtech goedkeurden,
zijn voor drie maanden respectievelijk één maand geschorst. De OKB'er komt
er af met een... 

NIEUWS

13 december 2019

De Brauw verliest kort geding over geheimhouding
inzake Imtech
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een kort geding
tegen de curatoren van het failliete installatiebedrijf Imtech verloren. De
advocaten eisten... 

NIEUWS

27 november 2019

Curatoren Imtech botsen met advocaten De Brauw
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het
failliete installatiebedrijf Imtech botsten gisteren in een kort geding. De
Brauw wil dat... 

Toon meer berichten

