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 Leestijd van ongeveer 1 minuut

Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet onderzoek

NIEUWS

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

Vandaag

FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

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
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Jonge accountant in
lijst 30 grootste
talenten
NIEUWS

Vandaag

'Bedrijven
verwachten latere
betalingen door
coronacrisis'

misstanden bij PrivaZorg en de rol van de accountant daarin tot
Kamervragen. De NBA drong destijds ook aan op nader
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onderzoek.

IFRS update - Week
27

In een reactie zegt Grant Thornton dat het inmiddels alle banden
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met PrivaZorg heeft verbroken en interne maatregelen heeft
genomen.
Meer nieuws

Kamervragen over rol accountant PrivaZorg
Bevestiging onderzoek AFM naar rol accountant (Trouw)

Deel dit artikel
   

GERELATEERD



NIEUWS

Vandaag

Tweede Kamer praat
direct na zomerreces
over
accountantsberoep
De Tweede Kamer wil direct na
het zomerreces overleggen over
het accountantsdossier. Dat bleek
tijdens de vergadering van de
vaste commissie Financiën van de
Tweede... 

18 juni 2020

TOEZICHT

Accountant op het
volgende kruispunt:
auditing, beroep en
toezicht (1)
Bouwen aan een vernieuwd
fundament onder de accountancy
is niet gemakkelijk en kost veel
energie, maar is ook uitdagend. Er
is veel gedaan en er is nog veel
te... 

DISCUSSIE

Column

28 mei 2020

Sector, hebt u even?
Marlies de Vries
en Chris
Fonteijn

De twee kwartiermakers gaan
graag in gesprek over invoering
en uitvoering van de
aanbevelingen. Maar wel met een
dringend verzoek, aldus Marlies
de Vries en Chris... 
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26 mei 2020

Convenant informatieuitwisseling AFM en
BFT
De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en het Bureau Financieel
Toezicht (BFT) hebben een
samenwerkingsconvenant
gesloten. Daarin staan afspraken
over de uitwisseling... 

DISCUSSIE

Omar El
Messaoudi

Column

25 mei 2020

Kwartiermaker, heb je
een kwartiertje?
Wat is dat eigenlijk, een
kwartiermaker, vraagt Omar El
Messaoudi zich af. 
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