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Pieter Paul-aaen vraagt zich af of het nog wel kan dat een
accountant zowel een vertrouwenperoon al een controleur i.
Dat zegt aaen in het Financieele Daglad, in een interview naar
aanleiding van zijn komende aantelling ij automatieerder Ctac.
"Aan de ene kant i de accountant een vertrouwenperoon, vooral
voor de kleinere edrijven. Aan de andere i de accountant een
controleur. aaen vindt eide rollen maatchappelijk relevant, maar
vraagt zich af of het nog van deze tijd i om eide rollen in één
peroon te vervullen. Al cfo verwacht hij de advierende rol meer te
kunnen pelen en actiever mee te kunnen denken over eleid", aldu
het FD.
aaen wordt eind eptemer voorgedragen al cfo ij
automatieerder Ctac. aaen (1975) werkte lange tijd ij DO, waar
hij in 2006 de jongte partner werd. Daarnaat wa hij een van de
leden van de werkgroep Puliek elang, die in 2014 het rapport In het
puliek elang optelde. Ook wa hij lid van de NA tuurgroep
Puliek elang, maar na een tuchtklacht in 2017 trad hij daaruit
terug.
De tuchtklacht tegen aaen leidde in de zomer van 2018 tot een
eriping, vanwege het tekortchieten ij de controle van
vermogeneheerder ox Conultant in de jaren 2011 tot en met
2014. ox Conultant, dat onder meer de vermogeneheerder i
van enkele leden van het Koninklijk hui, i onderwerp van een
trafrechtelijk onderzoek naar fraude en valheid in gechrifte.
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Voor veel collega' uit het vak kwam de eriping al een verraing,
chrijft het FD. aaen zegt tegen het FD dat hij het oneen i met de
maatregel, maar zich liever op de toekomt te willen richten. Wel
enadrukt hij dat zijn vertrek uit de accountanc niet met de affaire
te maken heeft. "Ik had al accountant al langer het gevoel dat ik ook
wel een aan de andere kant van de etuurtafel zou willen zitten".
FD-artikel 'Hertart voor portfanaat met metje'
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