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met de coronacrisis. De NBA heeft een FAQ online
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geplaatst over hoe accountants kunnen bijdragen aan het

'Coronacrisis lost
mismatch op
arbeidsmarkt niet
op'

voorkomen van misbruik van regelingen.
Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy aan de
universiteiten Nyenrode en Leiden, zegt tegen De Telegraaf dat
steunmaatregelen en uitbetalingen altijd een risico dragen op
misbruik, maar dat de tijd die nodig is om systemen geheel
fraudebestendig te maken er nu niet is. Volgens Pheijffer variëren
misbruikpercentages in 'normale tijden' van enkele procenten tot
tien procent.
Een forensisch accountant die anoniem wil blijven zegt tegen De
Telegraaf dat hij verwacht dat het nu meer zal zijn. "In tijden van
crisis denkt iedereen allereerst aan zichzelf. Bij een dreigend
faillissement is ons normbesef nou eenmaal anders dan in goede
tijden. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het grote aantal
faillissementsfraudes dat in ons land gepleegd wordt."
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De NBA heeft vandaag een FAQ over dit onderwerp geplaatst op
NBA Helpt, het platform van de beroepsorganisatie voor vragen
van accountants rondom de coronacrisis. De NBA wijst erop dat
ondernemers in bepaalde gevallen een accountant moeten
inschakelen om in aanmerking te komen voor de ondersteunende
maatregelen en dat accountants verplicht zijn om zich te houden
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants. "In
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over concernbegrip
NOW-regeling
afgestemd met SZW

andere gevallen geldt dat ondernemers zelfstandig een beroep
kunnen doen op deze regelingen. Als accountants constateren dat
er sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving moeten
zij handelen op basis van de NOCLAR-regelgeving. NOCLAR staat
voor Non-Compliance with Laws And Regulations. Deze
regelgeving geldt ook voor accountants die bij bedrijven in
loondienst werkzaam zijn", aldus de NBA.
FAQ's Helpdesk Vaktechniek
NBA Helpt
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Kwart steunaanvragen
zzp'ers niet uitbetaald
Haast een kwart van alle
aanvragen voor de Tozo-regeling
is niet uitbetaald, afgewezen of
niet goed ingevuld. 
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NBA Helpt: vragen over
concernbegrip NOWregeling afgestemd
met SZW
De vaktechnische helpdesk van de
NBA krijgt veel vragen over het
concernbegrip in de NOWregeling. Na overleg met het
ministerie van SZW zijn die FAQ's
in een document... 
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Brussel: coronacrisis
maakt minimumloon in
hele EU hard nodig
Een gegarandeerd minimumloon
voor alle werkenden in de EU is
door de coronacrisis harder dan
ooit nodig. De
inkomensverschillen en armoede
onder werkenden zijn door... 
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Vaststellingsdatum
NOW verschoven naar
7 oktober
Vanwege de verlenging van de
wekentermijn voor het tweede
aanvraagtijdvak van de tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW) is
de vaststellingsdatum... 
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'Uitbetaling
vakantiegeld laat door
crisis vaker op zich
wachten'
Door de crisis wachten steeds
meer werknemers op de
uitbetaling van het vakantiegeld.
Volgens het Meldpunt
Vakantiegeld van vakbond CNV is
dit met name in de
evenementensector... 
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