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IFAC: ‘Accountants willen wereldwijde
verslaggevingsregels’
Wereldwijd geldende verslaggevingsregels blijken hoog op het prioriteitenlijstje te staan van accountants. Dit blijkt uit
onderzoek van de International Federation of Accountants (IFAC) naar wat accountants belangrijk vinden. IFAC vroeg
accountants in 123 landen waaraan prioriteit gegeven zou moeten worden.

et onderzoek toont aan dat accountants over de hele wereld willen dat
boekhoudregels harmoniseren. Dit zou
de voornaamste doelstelling van IFAC
moeten zijn, zo menen ze. In een toelichting op het onderzoek zei CEO Ian Ball
van IFAC: ‘It is crucial for governments
and regulators to take decisive actions in
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Aangifteprogramma 2009 voor buitenlandse belastingplichtigen beschikbaar
e Belastingdienst meldt dat het aangifteprogramma inkomstenbelasting 2009 voor buitenlandse belastingplichtigen beschikbaar is. ‘Let op!’ zo
waarschuwt de fiscus. ‘Als u in 2009 een

D

gedeelte van het jaar in het buitenland
woonde, kunt u niet digitaal aangifte
doen. In dit geval moet u het M-formulier
gebruiken.’ An

In het nieuws: Bart Bruin RA, forensisch
onderzoeker

Over het Berk-onderzoek naar de
declaraties van de korpsbeheerders
Accountantskantoor Berk kan (en wil)
als uitvoerder van het onderzoek naar de
declaraties van korpsbeheerders, en gehouden aan de geheimhoudingsplicht,
naar buiten toe geen uitspraken doen
over het door hen uitgevoerde onderzoek. Accountancynieuws sprak hierover
met Bart Bruin RA, forensisch onderzoeker en verbonden aan Integis BV. Over de
aard en inhoud van dergelijke onderzoeken, de rol daarin van de opdrachtgever
en de kritiek die met name vanuit het
parlement kwam op de hoge kosten die
met dit onderzoek waren gemoeid.

Wat vindt u van de commotie rond
de kostprijs?
‘Het bedrag van € 550.000 vind ik buitensporig. Te meer daar een dergelijk onderzoek geen ‘rocket science’ is. En het staat
niet in relatie staat tot het te onderzoeken
bedrag.’
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Wat is een standaardaanpak bij
een dergelijk onderzoek?
‘Je begint met het opvragen van alle bescheiden. Dat is in dit geval niet moeilijk
want die komen direct uit de administratie. Vervolgens besluit je welke declaraties je integraal onderzoekt en welke
steekproefsgewijs.’

Welke rol heeft de opdrachtgever
daarbij?
‘Daar zit wel voor een deel de crux. Want

their countries and put in place their international commitments to converged
standards. To move beyond the current
crisis and ensure protection for all investors and taxpayers, the necessary parties around the world need to adopt and
implement high-quality global
standards.’ An

VN-klimaatchef
Yvo de Boer
gaat naar KPMG
Yvo de Boer stapt op als hoofd van het
VN-klimaatbureau. Hij begint per 1 juli
bij KPMG, waar hij de internationale
Sustainability-praktijk gaat versterken.
amen met de verschillende nationale
praktijken van KPMG gaat De Boer
bedrijven, overheden en andere organisaties adviseren op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. De Boer,
in december nog eindverantwoordelijk
voor de Klimaattop in Kopenhagen,
wordt beschouwd als dé autoriteit op het
gebied van klimaatverandering en
duurzaamheid. An
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hebben de opdrachtgevers aan Berk
gevraagd om alle, maar dan ook werkelijk alle, gedeclareerde bonnetjes te
onderzoeken? Je kunt hierin heel goed
grenzen aangeven. Declaraties boven
bijvoorbeeld het bedrag van € 10.000
controleer je integraal, en declaraties
tussen de € 1.000 en de € 10.000, daarvan controleer je de helft.
Bij declaraties onder de € 1.000 neem je
een steekproef. En al naar gelang wat je
tegenkomt, controleer je meer of
minder. Wanneer je dan veel tegenkomt,
moet je terug naar je opdrachtgever.
Bij dit onderzoek lijkt mij het verband
tussen de kostprijs en de hoogte van
het te onderzoeken bedrag een beetje
zoek.’ An
       

