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De eerder onder het label van Accountant uitgebrachte publicatie
'Uitglijders, lessen uit accountantstuchtrecht' blijkt populair onder
accountancystudenten. Inmiddels is de uitgave aan een tweede druk
bezig.
Vooral post-hbo-opleidingen vragen de door Lex van Almelo geschreven
publicatie aan. Voor het vak Audit & Assurance 3 hebben Avans+ in Breda en de
HAN in Arnhem 'Uitglijders' op de boekenlijst gezet. In de les behandelen de
docenten een aantal casussen uit het boek. In groepjes moeten studenten daarbij
beoordelen wat ze van het handelen van de accountant vinden, welke
fundamentele beginselen in het geding zijn en welke maatregel ze zelf zouden
opleggen aan die accountant. "Erg interessant!", aldus de studenten.

Thema's
Bij het bespreken van tuchtrechtzaken in relatie tot geldende wetgeving werd
eerder vooral gebruik gemaakt van tuchtrechtsamenvattingen van individuele
zaken op Accountant.nl. 'Uitglijders' bevat een thematische bespreking van door
de tuchtrechter meest veroordeelde fouten, met bij elk thema een aantal don'ts en
do's. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over onhandig communiceren,
belangenverstrengeling of het niet melden van fraude.

Eyeopeners: klaar voor
het onverwachte
Een economische crisis, de
opkomst van nieuwe concurrentie
of disruptieve technologie: we
laten ons vaak verrassen. En dat
blijft niet zonder gevolgen, de
bestaansduur van
beursgenoteerde bedrijven is
gehalveerd en bestuurders staan
steeds vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en juist
in deze omgeving is het belangrijk
kritisch te blijven op cijfers en
interpretaties van de
werkelijkheid. Tijdens de
Accountantsdag 2019 brengen we
risico's in kaart en krijgt u zicht op
het onverwachte.

3.500+
Niet alleen studenten vragen de publicatie aan: al meer dan 3.500 accountants en
andere geïnteresseerden hebben 'Uitglijders' sinds het verschijnen in mei 2016
gedownload of in boekvorm besteld. De uitgave past in het streven van de NBA
het lerend vermogen van de beroepsgroep te verbeteren, door kennis te delen
over fouten, tekortkomingen en incidenten.
'Uitglijders' is te bestellen via een e-mail aan boekhandel@nba.nl. De pdf-versie,
die als download op Accountant.nl beschikbaar is, bevat ook links naar volledige
samenvattingen van de in het boek behandelde uitspraken.
Download 'Uitglijders, lessen uit accountantstuchtrecht'
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topman in rentederivatensaga af (FD)
De persoonlijke tuchtklacht tegen Ad van Gils, topman van

MEER NIEUWS

PwC Nederland, is ongeldig. Dat oordeelde de tuchtrechter
in Zwolle maandag. De indiener, Pieter Lakeman van
Swapschade BV, laat het er niet bij zitten en gaat het bigFour-kantoor nu dagvaarden. 
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Controle bij Greenchoice te
oppervlakkig
De controlerend accountant heeft bij de jaarrekening 2010
van energiebedrijf Greenchoice te weinig
controlewerkzaamheden uitgevoerd en is hierbij
onvoldoende professioneel-kritisch geweest. 
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Komt tijd, komt raad?
Het stond in het verbeterplan voor het accountantsberoep uit 2014, als één van
de 53 maatregelen. TNO onderzocht het al eerder, adviseerde positief, maar de
tijd leek er nog niet rijp voor. Gaat een onderzoeksraad voor financiële
veiligheid er nu wel komen? 
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Kantoren moeten klagen om het
publiek belang
Het tuchtrecht is goed voor het maatschappelijk vertrouwen
in het accountantsberoep. Daarom zouden kantoren
tuchtklachten moeten indienen tegen medewerkers die
ernstig tekortschieten, vindt juriste Rianne Herregodts. 
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'Tuchtcolleges krijgen niet genoeg
zware zaken'
Tuchtcolleges krijgen te veel lichte zaken voorgeschoteld die
eindigen in een ongegrond- of nietontvankelijkheidsverklaring. Ze zouden vaker zware zaken
moeten behandelen. 
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Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
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