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AFM onderzoekt rol accountant PrivaZorgschandaal
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek naar de rol van accountants- en advieskantoor
Grant Thornton bij het wegsluizen van miljoenen euro bij PrivaZorg.
Dat hebben de NBA en Grant Thornton bevestigd tegenover Follow The Money. Vanaf 1996 was Grant Thornton als
adviseur zeer nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van PrivaZorg. Met hulp van adviseurs van Grant Thornton zetten
de oprichters van PrivaZorg een zo complexe structuur van stichtingen en bv's op dat voor buitenstaanders verborgen
bleef hoe het bedrijf precies in elkaar stak.
In augustus 2019 bleek uit een berekening van FTM dat de oprichters vanaf 1996 tot eind 2014 minimaal 14,2 miljoen
euro uit PrivaZorg had gehaald. Een poging om in 2018 twaalf miljoen uit PrivaZorg te halen, mislukte door een
ingreep van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Na publicaties van Trouw en Follow the Money leidden de misstanden bij PrivaZorg en de rol van de accountant daarin
tot Kamervragen. De NBA drong destijds ook aan op nader onderzoek.
In een reactie zegt Grant Thornton dat het inmiddels alle banden met PrivaZorg heeft verbroken en interne
maatregelen heeft genomen.

Kamervragen over rol accountant PrivaZorg
Bevestiging onderzoek AFM naar rol accountant (Trouw)
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AFM wordt meest data driven accountantskantoor
van Nederland
De AFM wordt volgens Pieter de Kok de komende vijf jaar een
accountantskantoor 5.0, dankzij de toegang tot ruim achtduizend minidatasets. 
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AFM: Accountants werken hard aan kwaliteit
De oob-accountantsorganisaties werken hard aan de kwaliteit van wettelijke
controles. Voor het toezicht op de niet-oob-accountantsorganisaties heeft de
AFM in 2021... 
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'Stijging toezichtskosten bedreigt continuïteit
accountantskantoren'
De stijging van de kosten voor het accountantstoezicht kan een gevaar
vormen voor de continuïteit van kleine en middelgrote accountantskantoren.
Daarvoor waarschuwt... 
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Kwaliteitsuitdagingen voor kleinere
accountantsorganisaties
Sinds dit jaar houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook toezicht op de
niet-oob-accountantskantoren met vergunning voor het verrichten van
wettelijke controles.... 
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SEC start onderzoek naar onafhankelijkheid big four
De Securities and Exchange Commission (SEC) start een grootschalig
onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij de big fouraccountantsorganisaties. 

