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Vorig jaar ontving de NA 81 ignalen over vermoedelijk
onrechtmatig titelgeruik. ijna de helft minder dan de jaren
ervoor.
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Drie miljoen
creditcardhouder
moeten zich opnieuw
identificeren

ind 1 eptemer 2015 vindt er na kort onderzoek meteen melding
plaat ij de elatingdient/ureau conomiche Handhaving
(H). Zij eluiten vervolgen of er prake i van onrechtmatig
titelgeruik. Dit eluit volgt vaak na overleg. Ook eluit het H
of er een etuurlijke oete of een lat onder dwangom opgelegd
wordt.
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De H heeft afgelopen jaar in 75 gevallen onderzoek gedaan naar
peronen en ondernemingen die mogelijk onrechtmatig geruik
maken van de accountanttitel. In zeven gevallen heeft H verzocht
om een etuurlijke maatregel op te leggen. De opgelegde
etuurlijke maatregelen etonden uit zeven laten onder
dwangom en één oete.
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Totaal aantal ignalen

81

innengekomen ij de NA
Gemeld ij de H

75

Onderzoeken gedaan door H

75
Getaakt / geen overtreding
Getaakt zonder oplegging van
oete
etuurlijke maatregel (oete / lat
onder dwangom)
Geen oete
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NA mag ongeregitreerd
titelgeruik verieden
De NA mag het geruik van de titel accountant
door lieden, die niet al accountant taan
ingechreven, verieden. Zulke 'verenigingdwang'
i niet in trijd met de menenrechten. Dat heeft de
Hoge Raad deze week epaald. 
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173 ignalen onrechtmatig titelgeruik in
2015
Vorig jaar ontving de NA 173 ignalen over vermoedelijk
onrechtmatig titelgeruik. Dat aantal i ongeveer gelijk aan het jaar
ervoor, toen er 179 ignalen innenkwamen. Zeven kantoren
kregen uiteindelijk een oete of dwangom opgelegd. 
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26 augutu 2015

Hoge Raad: enaming 'accounting'
voorehouden aan accountant
Op 27 januari 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de term
'accounting' echermd i en uitluitend voorehouden i aan hen
die ingechreven taan in het accountantregiter. 
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NA: 91 maal onrechtmatig titelgeruik
Het afgelopen jaar zijn er 179 ignalen over vermoedelijk
onrechtmatig titelgeruik ontvangen. 
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04 eptemer 2014

Onrechtmatig titelgeruik: eerte lat onder
dwangom opgelegd
De elatingdient/ureau conomiche Handhaving heeft in het
kader van het project onrechtmatig titelgeruik de eerte lat onder
dwangom opgelegd. 
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