Het beperken van aansprakelijkheid

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
4 november 2020 - Amsterdam
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 470,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
4 november 2020 - Amsterdam

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt deze cursus als webinar verzorgd.

Inhoud
Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die
kans voor accountants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en
regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente
tuchtrechtuitspraken?

Doelstelling
Na afloop kent u de regels en de risico's rond aansprakelijkheid. U weet risico's in te schatten en
weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Inhoud
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het hele proces van klantacceptatie tot afscheid van
de klant en opdracht besproken. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
Klachtrecht voor accountants) / Klachtencommissie NBA
Tuchtrecht voor accountants / Accountantskamer
Gevolgen van de GBA en ViO voor accountants
Gevolgen van en actuele ontwikkelingen in de 4e Tranche AWB en AWR
Convenant Belastingdienst/AFMV/BFT/NBA
Bevoegdheden, informatieplicht, zwijgrecht en verschoningrecht
Civielrechtelijke aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor fraude en voor witwassen
Praktijkvoorbeelden en praktische tips om aansprakelijkheid te beperken

Bestemd voor
Openbaar accountants, vennoten en compliance officers.

Docenten

drs. Stefan Betting RA
drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, Stefan Betting
een organisatie gericht op accountants, advocaten en
notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en
scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving
bij de Nyenrode Business Universiteit.

Locatie
De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amsterdam West in Amsterdam

Adres
Mercure Hotel Amsterdam West
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Telefoonnummer
0205126723

E-mailadres
Denice.Kirchjunger@eventhotels.com

Website
http://www.mercure.com/mercure/fichehotel/gb/mer/1315/fiche_hotel.shtml



Routebeschrijving

