NIEUWS

27 november 2015

EY ontsnapt aan claim DSB-curatoren
De curatoren van DSB bank zien weinig heil in een claim tegen EY dat ten onrechte de jaarrekening van
DSB goedkeurde. De accountant van Imtech staat wellicht wel een claim te wachten.
Vorige week zei het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de accountant van EY ten onrechte de jaarrekening
van DSB over 2008 heeft goedgekeurd. Voor de curatoren van DSB is dat geen startsein om een schadeclaim in te
dienen.
Dat zei Rutger Jan Schimmelpenninck, advocaat en één van de curatoren van DSB tijdens de Accountantsdag 2015 op
26 november. “De goedkeurende verklaring werd drie maanden voor het faillissement afgegeven. Ik denk niet dat
accountant daarmee de schade heeft vergroot.”

Schimmelpenninck, die als advocaat maar niet als curator betrokken is bij het faillissement van Imtech, kan zich wel
voorstellen dat een claim tegen de accountant van Imtech een kans maakt. "Het kan zijn dat de accountant daar in
zekere zin in de problemen gaat komen. De fraude speelde over een langere periode. Dan is het interessant om na te
gaan wat voor signalen er waren. Als de accountant de directie dan niet waarschuwt, kan hij daar toch op worden
aangesproken.”

Kantoren te streng
Zo lang niet vaststaat dat de accountant een beroepsfout heeft gemaakt, moet een kantoor volgens hem voorzichtig
zijn met maatregelen tegen de vermeende boosdoener. Op de zitting over de tuchtklacht tegen accountant van Vestia
zei de advocaat van deze accountant dat zijn cliënt al was weggestuurd en nancieel gestraft door zijn maatschap.
Schimmelpenninck: “Dus nog vóór de uitspraak van de Accountantskamer. Ik zou zeggen: wees voorzichtiger en zet
niet iemand zo maar als zondebok weg.”
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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... 
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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... 

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... 
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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... 
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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... 

