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Het Intitute for Financial Crime (IFFC) werkt aan een tandaard
voor goed forenich accountantonderzoek. De Kamer
Foreniche Accountant hoopt na de zomer met een voortel te
komen om Praktijkhandreiking 1127 aan te paen.
Op dit moment zijn er geen duidelijke tandaarden voor forenich
accountantonderzoek. De Accountantkamer proeert die leemte in
te vullen. Al het onderzoek ook peronen omvat, kijkt de
tuchtrechter al nel naar Praktijkhandreiking 1112 voor
peroongerichte onderzoeken. Daarin taat dat je rekening moet
houden met de elangen van de onderzochte peroon.
Doorgaan leidt dit ertoe dat wederhoor nodig i. Al een
onderzoekrapport daarij waarchijnlijk of zeker wordt geruikt in
een gerechtelijke procedure i in veel gevallen ook hoor en
wederhoor geoden, meent de tuchtrechter.

tramien
Opdrachtgever van forenich onderzoeker zijn er vaak niet happig
op om feiten in het kader van wederhoor voor te leggen aan de
etrokken peroon of peronen. Dat i één van de redenen waarom
forenich accountant het tot nu toe onderling niet een konden
worden over de normering. De Kamer Forenich Accountant van
het IFFC proeert nu een gemeenchappelijk ai te vinden voor
goed forenich onderzoek. Daarij wordt aangehaakt ij
Praktijkhandreiking 1127 voor opdrachten die worden uitgevoerd ter
onderteuning ij potentiele gechillen.
Peter chimmel, regiteraccountant ij Grant Thornton en etrokken
ij genoemde Kamer: "Die Praktijkhandreiking evat een goed
tramien voor verchillende onderzoeken. Al ij een onderzoek de
rol van een peroon in het geding i, moet je die peroon in eginel
horen en wederhoren, zodat je alle relevante feiten en
omtandigheden kent vanuit het perpectief van die peroon. Je mag
hoor en wederhoor alleen achterwege laten al een
opporingelang zich daartegen verzet of al de etrokken peroon
weigert mee te werken."
Hiernaat werkt de IFFC-Kamer voor intern onderzoek en
Waarheidvindingaan handreikingen voor interne
(fraude)onderzoeken. Deze handreikingen zullen niet alleen voor
accountant gelden, maar ook voor advocaten en andere
fraudeonderzoeker.
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Failliementfraude
In de Inolventiekamer van het IFFC zoeken accountant, curatoren,
rechter-commiarien en andere inolventiepecialiten naar een
goede manier om invulling te geven aan de nieuwe
failliementwetgeving. Die verplicht accountant om de curator
degevraagd inlichtingen te verchaffen en de adminitratie van de
cliënt af te taan.
Volgen Dick Alla, jurit en accountant-adminitratieconulent ij
Grant Thornton, i de curator meer geaat ij het eigen doier van
de accountant. "Accountant zijn daar ten onrechte ang voor. Al de
AFM het vraagt, moet het ook en in de praktijk zijn accountant
zelden aanprakelijk ij een failliement. De geheimhouding moet
hier wijken voor het algemeen elang."
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Vacature
In de Inolventiekamer zijn de verchillende inolventiedicipline
ezig elkaar te leren kennen en kenni te delen, zodat zij op ai van
vertrouwen kunnen amenwerken. Dat werkt volgen Alla eter
dan regulering.
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Volgen de nieuwe wetgeving moeten curatoren fraude verplicht
melden aan de autoriteiten. Alla vraagt zich af wat er na zo’n
melding geeurt. Nu wordt lecht een fractie van de
failliementfraude vervolgd, mede door gerek aan
onderzoekcapaciteit. Alla zou het een tap vooruit vinden al het
Openaar Miniterie failliementfraudeur ook gaat vervolgen op
ai van private onderzoeken die aan de eien voldoen.

Dag van de Fraudeonderzoeker
Alla en chimmel waren eiden actief op de Dag van de
Fraudeonderzoeker die onlang voor het eert werd gehouden. ij de
Politieacademie in Apeldoorn waren 330 fraudeonderzoeker met
uiteenlopende achtergronden ijeen om kenni te delen, elkaar eter
te leren kennen en zo de puliek-private amenwerking in de
fraudeetrijding op gang te rengen. Zo zoekt de FIOD
tegenwoordig meer amenwerking met het edrijfleven. FIODdirecteur Han van der Vlit: "We zijn elkaar choorvoetend aan het
vinden."
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OM tart trafzaak vanwege
maale fraude met 'plof-v''
Het OM i maandag een trafzaak egonnen tegen
een groep mannen die door middel van
zogenoemde 'turoliquidatie' illegaal miljoenen
euro' zouden heen opgetreken. 
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Internationale actie in onderzoek
naar elatingfraude en
failliementfraude in de ouw
ij een internationaal gecoördineerde actie heeft
de FIOD afgelopen dindag een directeur van een
uitzendorganiatie in de ouwranche
aangehouden die zich vermoedelijk ezig houdt
met telelmatige elatingfraude en
failliementfraude. 
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Nieuwe opleiding
Fraudeonderzoeker
De Haage Hogechool komt amen met Fortre
Academ met een nieuwe pot-ho-opleiding voor
fraudeonderzoeker. Ook het Intitute for Financial
Crime (IFFC) heeft aan de ontwikkeling
ijgedragen. 
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Retentierecht verdwijnt met
nieuwe failliementwet
Op 21 maart 2017 heeft de erte Kamer ingetemd
met een wijziging van de failliementwet die de
poitie van de curator verterkt. Deze
wetwijziging, die op 1 juli van kracht wordt, heeft
een aantal gevolgen voor de accountant. 
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erte Kamer teunt nieuwe taak curator
De wet die ervoor zorgt dat de curator een vate taak krijgt ij de
ignalering van failliementfraude i giteren door de erte
Kamer aangenomen. 
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