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Voormalig EY manager krijgt celstraf voor
voyeurisme
Een voormalige manager van EY in het Verenigd Koninkrijk heeft een celstraf van vier jaar gekregen
omdat hij opnames maakte met verborgen camera's van duizenden mensen in toiletten en douches bij EY
en toiletten in cafés.
George Thomas verzamelde de beelden gedurende een periode van zes jaar. De politie in London noemt het de grootste
voyeurismezaak die ze ooit hebben gezien. Thomas heeft schuld bekend en ging maandag de cel in.
Hij verzamelde bij elkaar meer dan 650 uur aan materiaal, onder meer in de douches en toiletten op het kantoor van EY
in London. "We doen er alles aan om mensen te steunen bij EY die slachto er zijn in deze zaak en assisteren de politie
bij verder onderzoek", aldus een woordvoerder van EY UK.
Volgens de Daily Telegraph vond een vrouwelijke collega in maart van dit jaar een van de camera's in een
doucheruimte. Er zat een geheugenkaart in, die zij meteen naar haar manager bracht. De politie vond vervolgens
opnames op de kaart van verschillende locaties. De autoriteiten kwamen Thomas op het spoor omdat hij zelf in beeld
was terwijl hij de camera's op de locaties installeerde.
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'Accountants zeer populair als partner'
De personal trainer, de autoverkoper, de klusjesman; ze leggen het allemaal af
tegen de accountant als een van de meest begeerde relatiepartners. 
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'Accountant' brengt Deep Purple diep in het rood
Rockgroep Deep Purple sleept hun voormalige 'accountant' voor de rechtbank
omdat hij stelselmatig geld zou hebben gestolen. 
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Sleutelrol voor hoofdkantoor Deloitte in Pokemon Go
Het hoofdkantoor van Deloitte in Rotterdam fungeert als pokestop in het
populaire spel Pokemon Go. Ook bij KPMG gaat de rage niet ongemerkt
voorbij. 

NIEUWS

02 februari 2016

Britse accountant door stropers doodgeschoten
Een 37-jarige Britse ICAEW-accountant, die als helikopterpiloot werkte in Afrika, is neergeschoten terwijl hij achter

stropers aanzat. 
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Britse overheid publiceert tien slechtste belastingsmoezen
Het Britse HM Revenue and Customs (HMRC) heeft een lijstje gepubliceerd van de tien slechtste smoesjes die werden
ingediend om een boete voor een te late belastingaangifte... 

