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'Voorzitter Accountantskamer verwacht golf aan
tuchtzaken'
De Accountantskamer verwacht dat er in 2021 een golf aan tuchtzaken komt vanwege de verantwoording
van de steunmaatregelen in verband met de coronapandemie.
Dat zegt Sandra Schreuder, voorzitter van de Accountantskamer, in een interview met Accountancyvanmorgen. Het zal
volgens Schreuder dan vooral gaan om zaken waarbij een accountant niet achter een NOW-uitkering staat waardoor
een uitgekeerde vergoeding moet worden terugbetaald. "Daartegen zullen veel bedrijven in het geweer gaan. En een
klacht indienen", aldus Schreuder.
Schreuder heeft een verzoek neergelegd bij het ministerie van Financiën om met het oog op de drukte het ledental van
de Accountantskamer wettelijk uit te breiden, om zo "de nodige exibiliteit" te kweken. Momenteel schrijft de wet
namelijk voor dat de Accountantskamer uit maximaal tien vaste leden bestaat en twintig plaatsvervangende leden.
Schreuder gaat in het interview ook in op de trend dat curatoren steeds vaker tuchtklachten indienen. "Veel curatoren
denken met een gegronde klacht de aansprakelijkheid van de accountant te kunnen laten vaststellen. Ik sprak
advocaten die een tuchtklacht overwegen om maar geld in de boedel te krijgen. En omdat ook faillissementszaken met
grote dossiers gepaard gaan, wordt veel van die informatie bij de tuchtklacht ingediend, die eigenlijk niet relevant is
voor ons oordeel."
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Ongehoord
Personen die na een feitenonderzoek een douw krijgen, klagen nogal eens over een gebrek aan hoor en wederhoor.
Soms terecht, maar soms ook niet. Moet je iemand horen,... 
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Veel minder tuchtklachten in 2021
In 2021 werd er bij de Accountantskamer 84 keer geklaagd over een
accountant, een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er tegen
170 accountants... 
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Oud-accon topman dient tuchtklacht in tegen
forensisch accountant
De voormalig bestuursvoorzitter van accon avm, Guus Delger, heeft een
tuchtklacht ingediend tegen forensisch accountant Peter Schimmel. Die
onderzocht op verzoek... 
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Moet de klaagdrempel omhoog?
Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen moet de deur voor klagers wijd open staan en zijn drempels
volgens de tuchtrechter taboe. Maar moet de klaagdrempel... 
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Douma: 'Bestuurslid in bescherming nemen'
Dat de Accountantskamer bestuursleden van de NBA ook in die rol beoordeelt
op hun beroepsuitoefening is een belangrijk signaal. Dat stelt NBA-voorzitter
Kris Douma... 

