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NA-leden en andere geïntereeerden kunnen het oek
'Uitglijder; leen uit accountanttuchtrecht' grati opvragen.
Het oek werd dindag gepreenteerd tijden de themaijeenkomt
voorafgaand aan de ledenvergadering van de NA. Auteur i
juridich journalit Lex van Almelo, die al jaren de
tuchtrechtamenvattingen voor Accountant.nl chrijft.
'Uitglijder' evat een thematiche epreking van de meet
veroordeelde fouten door de tuchtrechter, met ij elk thema een
aantal 'don't en do''. De uitgave pat in het treven van de NA het
lerend vermogen van de eroepgroep te vereteren, door kenni te
delen over fouten, tekortkomingen en incidenten.
Vooreelden van thema’ die aan de orde komen:
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Onhandig communiceren;
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elangen vertrengelen en te veel meeuigen met de opdrachtgever;

Helft edrijven maakt
geruik van cloud

Fraude dulden en niet melden.

Het i helaa niet meer mogelijk om gedrukte exemplaren van het
oek op te vragen. De pdf-verie van Uitglijder i nog wel
echikaar. Daarin zijn link opgenomen naar de volledige
amenvattingen op Accountant.nl van de in het oek ehandelde
uitpraken.
» Download 'Uitglijder, leen uit accountanttuchtrecht'

Met deze pulicatie timuleert de NA de implementatie van maatregel
6.2 uit het rapport ‘In het puliek elang’.
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PwC-topman in
rentederivatenaga af (FD)
De peroonlijke tuchtklacht tegen Ad van Gil,
topman van PwC Nederland, i ongeldig. Dat
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oordeelde de tuchtrechter in Zwolle maandag. De
indiener, Pieter Lakeman van wapchade V, laat
het er niet ij zitten en gaat het ig-Four-kantoor
nu dagvaarden. 
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Controle ij Greenchoice te
oppervlakkig
De controlerend accountant heeft ij de
jaarrekening 2010 van energieedrijf Greenchoice
te weinig controlewerkzaamheden uitgevoerd en i
hierij onvoldoende profeioneel-kritich
geweet. 
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11 juni 2019

Kantoren moeten klagen om het
puliek elang
Het tuchtrecht i goed voor het maatchappelijk
vertrouwen in het accountanteroep. Daarom
zouden kantoren tuchtklachten moeten indienen
tegen medewerker die erntig tekortchieten,
vindt jurite Rianne Herregodt. 
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'Tuchtcollege krijgen niet
genoeg zware zaken'
Tuchtcollege krijgen te veel lichte zaken
voorgechoteld die eindigen in een ongegrond- of
niet-ontvankelijkheidverklaring. Ze zouden vaker
zware zaken moeten ehandelen. 
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Reultaten uit het verleden
ieden geen garantie voor de
toekomt
De Accountantkamer heeft op 1 feruari een
elangrijke en lezenwaardige uitpraak gedaan.
Het etreft de controle van de jaarrekening van het
gefailleerde oerCroon. In die kwetie peelt onder
meer het vraagtuk van 'intern gegenereerde
goodwill' een rol. 
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Aanmelden nieuwrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatte
nieuwerichten, opinie en artikelen in uw mailox.
ent u NA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNA.nl.
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