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05 oktober 2018

Journalist Bart de Koning
wint Anti Fraude Award
 Leestijd van ongeveer 2 minuten
Onderzoeksjournalist Bart de Koning is de winnaar van de

Tuchtrecht
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

Anti Fraude Award 2018, de jaarlijkse prijs die wordt
uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in Amsterdam.
De Koning publiceerde recent het boek 'Vriendjespolitiek', waarin
hij beschrijft hoe fraude en corruptie onze rechtsstaat en het
vertrouwen van de burger aantasten. De prijs werd aan De Koning
uitgereikt door hoogleraar forensische accountancy Marcel
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

Pheijffer, die vooraf waarschuwde voor het risico als je een prijs
door een accountant laat uitreiken. Tijdens de Oscaruitreiking van
vorig jaar ging dat immers pijnlijk mis.
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verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'
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IFRS update - Week
27
Nominaties waren er verder voor gameproducent
Hackshield/Favour, die door het bouwen van hack games streeft
naar bewustwording van cyberrisico's onder kinderen, en
ticketbureau Ticketswap, dat veel energie steekt in het bestrijden
van fraude in de handel met concert- en festivalkaarten.

Relletje
Het Fraude Film Festival schonk dit jaar aandacht aan thema's als
maatschappelijke ondermijning, crisismanagement en ethisch
leiderschap. Tijdens de sessie over crisismanagement ontstond op
het podium een relletje tussen de organisatie en de Franse
producent van de documentaire 'Diesel: The Industry's

smokescreen’ over dieselgate in de automobielindustrie. De
producent bleek niet gelukkig met sponsoring van de sessie door
PwC, omdat zijn medeproducent rondom de luxleaks-affaire nog
in een rechtszaak met dat kantoor verwikkeld is.
Oud-commendant der strijdkrachten Peter van Uhm,

Meer nieuws



tegenwoordig als adviseur verbonden aan PwC, suste de zaak door
te pleiten voor openheid. "Wie in de huidige wereld nog meent
iets te kunnen verstoppen, is zichzelf aan het foppen", stelde hij,
"zelfs bij een conflict tussen een journalist en PwC".
Van Uhm maakte een duidelijk onderscheid tussen schuld en
verantwoordelijkheid en pleitte voor het lerend vermogen van
organisaties. "Als je niet meer leert ben je dood, dat is bij deze
autofabrikanten nog niet geland." Belangrijk is dat organisaties
voorbereid zijn op een mogelijke crisis, "want als die crisis
langskomt en je moet jezelf dan nog gaan organiseren ben je echt
te laat".
Accountant.nl organiseerde tijdens het filmfestival een eigen
debat over accountant en fraude, dat druk werd bezocht.

Deel dit artikel
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200 meldingen van
mogelijke fraude met
coronasubsidies
Sinds het uitbreken van de
coronacrisis zijn bij de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), de Financial Intelligence
Unit (FIU) en de UWV ruim
tweehonderd... 
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Accountant moet bank
1,6 miljoen euro betalen
De registeraccountant die in
september vorig jaar werd
doorgehaald vanwege
kredietfraude, moet de Rabobank
1,6 miljoen euro betalen. Dat zegt
de Rechtbank Rotterdam. 
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13 mei 2020

OM seponeert zaak rond overname
uitvaartbedrijf De Facultatieve
Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar
oplichting rond de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve in
Den Haag geseponeerd. 

FRAUDE

01 mei 2020

Kwartiermakers, het
wicked problem is zo
wicked nog niet
De rol van de accountant bij
fraude is één van de kwesties
waarmee het beroep worstelt.
Peter Schimmel presenteert een
aantal mogelijke maatregelen, als
bijdrage... 
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Veel bedrijven
handelen fraude liever
intern af
Vier van de tien bedrijven vinden
het intern afhandelen van fraudes
voldoende en geven zaken niet
aan politie en justitie. Een deel
doet dat uit angst voor negatieve...
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