NIEUWS

01 mei 2015

Hommen bijna klaar met opvolging bij KPMG
Bestuursvoorzitter Jan Hommen vertrekt binnen afzienbare termijn bij KPMG. De benoeming van zijn
opvolger is in een vergevorderd stadium. Ook die opvolger komt waarschijnlijk van buiten de KPMGorganisatie.
Dat zegt hij in de tweede a evering van AccountantTV, in een interview met Peter van Ingen.

Eindfase
Bij de benoeming van Jan Hommen – aanvankelijk voor een termijn van vier jaar – is uitgegaan van het principe dat
hij vertrekt zodra een opvolger is gevonden. Dat opvolgingsproces, waar Hommen zelf nadrukkelijk bij betrokken is, is
inmiddels vergevorderd: “We zijn in een eindfase terecht gekomen”. Op de vraag of het opnieuw gaat om iemand van
buiten KPMG zegt hij: “Ik denk dat de kans groot is dat het weer een buitenstaander is, ja”.

Ahold
Hommen heeft recent zijn taken als voorzitter van de raad van commissarissen bij Ahold weer opgepakt. “Ik ga terug
naar Ahold in de wetenschap dat we bezig zijn met opvolging en dat het een tijdelijke zaak is dat ik hier nog ben.” Hij
benadrukt dat er geen enkele relatie is tussen Ahold en KPMG, noch in de controlepraktijk, noch in advies. “Nul, er zal
niets gedaan worden zolang ik bij KPMG en bij Ahold zit.”
» Bekijk uitzending 2 van AccountantTV

Bekijk het hele interview met Jan Hommen:

Accountant TV: hele interview Jan Hommen
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25 april 2019

OM in beroep tegen vrijspraak Van Everdingen
Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van
voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar
Fred Meijer. 

NIEUWS

05 april 2019

Voormalig KPMG-topman Jaap van Everdingen en
medeverdachten vrijgesproken
KPMG-topman Jaap van Everdingen is vandaag vrijgesproken van fraude
rondom de bouw van het KPMG-hoofdkantoor. 

ACCOUNTANT TV

01 februari 2019

Accountant TV
Onder Accountant TV bundelt deze site videoproducties van Accountant.nl: impressies van bijeenkomsten,
videojournaals, interviews, opnamen 'achter de schermen' bij... 
NIEUWS

29 januari 2019

Vastgoedpartner KPMG maakte ‘fiscale ommezwaai’
De projectontwikkelaar die betrokken was bij de bouw van het KPMG-kantoor
in Amstelveen heeft volgens de advocaten van oud-KPMG-topman Jaap van
Everdingen een “ scale... 

NIEUWS

24 januari 2019

OM eist 9 maanden cel tegen oud-KPMG-bestuurder
Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen maanden celstraf tegen oud-KPMGbestuurder Jaap van Everdingen, voor betrokkenheid bij mogelijke fraude
rondom de bouw van... 

