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De NA manifeteert zich teed meer al 'hofleverancier' van de
Accountantkamer, maar kan niet zelftandig een complexe zaak
aan. Klachten over wettelijke controle laat de NA over aan de
AFM, die over de feiten echikt maar weinig klachten indient.
Moet er een aparte openare aanklager of onderzoekintituut
komen voor de dode hoek van het accountanttuchtrecht?
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Na een klacht van de NA en de Autoriteit Financiële Markten doet
de Accountantkamer innenkort uitpraak over de voormalige cfo
van Vetia. NA en AFM verwijten de etrokken regiteraccountant
dat hij niet heeft ingegrepen toen de kaeheerder van de corporatie
een te grote derivatenportefeuille opouwde.
Onlang eripte de Accountantkamer een andere accountant in
uine na een klacht van de NA. De regiteraccountant werkte ij
N Propert Finance al retructuring manager op interimai.
Met ehulp van mileidende facturen ploegde hij een derde van zijn
honorarium terug naar de man die hem aan de lucratieve klu had
geholpen. Zelf tuurde hij ook facturen met onjuite omchrijvingen,
voor de emiddelingproviie die hem toeviel omdat hij twee
interimmer van de zakenrelatie ij de vatgoedtak van N had
geïntroduceerd.
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De Accountantkamer vindt dat de accountant had moeten
onderzoeken of de facturen van de zakenrelatie niet mileidend
waren. De NA heeft echter niet voldoende aannemelijk weten te
maken dat de accountant 'mileiding op het oog had' ij de facturen
die hij zelf vertuurde. Het Openaar Miniterie heeft de zaak in
onderzoek en eluit innenkort of de twee trafrechtelijk worden
vervolgd.

Dode hoek
De NA-klacht over de retructuring manager ij N volgde op een
oproep van Marcel Pheijffer, die naar aanleiding van een rechterlijke
uitpraak vroeg: "Wie klaagt de accountant aan?" De oproep leidde
tot lange reek erieuze reactie.
Zo vraagt voorzitter Michiel Werkhoven van de Accountantkamer
zich af wie hem - "nu de AFM dat zelf nalaat" - laat eoordelen of de
extern accountant ook echt onvoldoende werk heen geleverd al
de AFM hun oo-controledoier onvoldoende vindt. ovendien:
zouden de NA en de RA al "aannemer van de AFM" niet ook vaker
moeten klagen al controledoier van niet-oo' onvoldoende zijn
evonden? "Of hoeft alleen de non-aurancepraktijk zich ij de
tuchtrechter te verantwoorden?"
In 2012 zei Werkhoven al dat hij niet alleen graag meer klachten ziet
over 'de white collar uit de wettelijke-controlepraktijk' die de
tuchtrechtelijke dan ontpringen, tegen interne en
overheidaccountant zou hij ook wel een klachten willen zien. "r
zijn (…) op dit vlak vrijwel geen uitpraken waarvan een preventief
effect uitgaat, terwijl de maatchappij geen externe accountant ziet
die ter verantwoording worden geroepen."
De cijfer van de eerte vijf jaar Accountantkamer leren dat over het
controleren van jaarrekeningen inderdaad weinig wordt geklaagd.
Daarom herhaalde Werkhoven zijn appel op de AFM en de NA.

Particulieren
Waarom wordt hierover zo weinig geklaagd? De opdrachtgever van
een wettelijke controle heen geen aat ij de reuring die een
procedure met zich meerengt. Kleinere particulieren mien de
middelen om een klacht over een complexe zaak goed te kunnen
onderouwen.
Tenzij zij hun krachten undelen in ijvooreeld de Vereniging van
ffecten ezitter of OI. Maar die collectieven zijn niet uit op het
vereteren van de eroepkwaliteit. Zij geruiken het tuchtrecht al
opmaat naar een claim. Daarom i het egrijpelijk dat OI de klacht
tegen de controlerend accountant van Wel introk, nadat KPMG over
de rug kwam met een vergoeding.
De Accountantkamer elite vervolgen op ai van de
tuchtrechtwetgeving dat de AFM de zaak moet overnemen ‘in het
algemeen elang’. De kamer heeft de zaak egin oktoer ehandeld.
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AFM, NA of OM
De AFM i zuinig met klachten. Tot op
heden eperken de AFM-klachten zich tot
D, Philip Penioenfond, Van der
Moolen, Wel en Vetia. "Wij eoordelen
per geval welk middel het meet effectief
i”, zegt woordvoerder Marcel Proo.

'In de meete
gevallen kiet de
AFM voor een
informele manier
van handhaven.'

In de meete gevallen kiet de AFM voor een informele manier van
handhaven. Normoverdragende geprekken kunnen heel effectief
zijn al je flinke tokken achter de deur het, zoal oete opleggen,
etuurder wegturen en vergunningen intrekken. Al de AFM toch
de formele weg verkiet, i de etuurrechtelijke handhaving
normaal geproken korter dan die van een tuchtklacht.
Naat de AFM lijven er nog twee openare aanklager over: het
Openaar Miniterie en de NA. Het Openaar Miniterie doet zijn
naam al openaar aanklager eer aan door jaarlijk zo’n vier á vijf
klachten in te dienen. Het OM preekt accountant graag aan op 'hun
eroepeer' al zij oven komen drijven in trafdoier. Maar die
doier gaan niet over wettelijke controle. Du in de dode hoek
zullen we het OM nog niet gauw aantreffen.

'eperkte capaciteit'
Wekhoven appel aan het adre van de RA, wuift RA weg, omdat zij
een private organiatie i en du niet openaar. en private
aanklager wil de RA niet zijn, omdat zij toezicht houdt op de
kwaliteit van kantoren en niet van individuen.
Du lijft de NA over. Toenmalig voorzitter Huu Wieleman voelde
zich een jaar geleden aangeproken door het maatchappelijk appèl.
De NA i al hofleverancier ij non-aurance en ik verwacht dat de
komende jaren ook ij wettelijke controle.
Volgen NA-directeur err Wamme liep de voorzitter iet te ver
voor de troepen uit. "Wij cannen de media. om leidt dat tot een
vooronderzoek door het NA-ureau. Om elkaar niet voor de voeten
te lopen i met de AFM afgeproken dat zij primair de wettelijke
controle voor hun rekening neemt. De AFM zit er ovenop,
waardoor ook de kantoren trenger zijn geworden: zij ondernemen
vaak zelf actie. Wij dienen alleen een klacht in over wettelijke
controle al de AFM dat niet doet en wij het toch noodzakelijk
vinden."
ind kort houdt de NA ook toezicht op
de niet-oo-praktijk. Daar gaan volgen
Wamme vroeg of laat 'cauen' uit
voortkomen. "Maar onze capaciteit i
eperkt. Zelftandig een complexe zaak
aandragen, lijft daarom latig, ook al
kunnen we het controledoier opvragen.
Openaar Miniterie en de AFM heen
ruimere middelen en evoegdheden."
err Wamme
(NA): ‘Onze
capaciteit i eperkt.
Zelftandig een
complexe zaak
aandragen, lijft
daarom latig.'

Niet altijd efficiënt
Het tuchtrecht i niet edoeld om te traffen, ook al wordt dat vaak
wel zo ervaren. Het i één van de manieren om de kwaliteit van de
eroepuitoefening te waarorgen. Zo dient de NA ook ongeveer
tientallen klachten per jaar in over tekortkomingen in het telel van
interne kwaliteiteheering en niet-naleving van de Pverplichtingen.
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Voor het leren van fouten vindt de NA het tuchtrecht niet altijd
efficiënt. err Wamme: "en paar jaar geleden zagen wij na een
incidentenonderzoek geen reden om een tuchtprocedure aan te
pannen. Later zijn we met de partijen om de tafel gaan zitten en
heen wij gevraagd wat er nu aan de hand wa. Toen kregen we in
één dag een informatiever verhaal dan na anderhalfjaar onderzoek."
Want zodra ze een tuchtklacht oven het hoofd hangt, graven
accountant zich in. Onder het motto 'leren of handhaven?' zoekt de
NA naar een alan tuen eide. De ector zou wellicht eter
kunnen leren van fouten al accountant worden gevrijwaard van
claim wanneer zij meewerken aan een oorzakenonderzoek naar
grote of veelvoorkomende fouten.

Onderzoekraad
lamefree reporting heeft goede dienten ewezen in de luchtvaart en
de mediche ector.
De werkgroep Toekomt Accountanteroep pleitte daarom voor een
onderzoekintituut dat de oorzaken van incidenten analeert
zonder een chuldige aan te wijzen.
Daarvoor zou de etaande Onderzoekraad voor Veiligheid zijn
ereik moeten uitreiden tot financiële rampen. Of er zou een
nieuwe, eveneen onafhankelijke, onderzoekraad moeten komen
voor financiele incidenten. en derde optie zou een onderzoekraad
van de ector zelf zijn.
ij een dicuie tijden de Accountantdag 2014 ging de voorkeur
uit naar de eerte optie, omdat je daar geen wetgeving voor nodig zou
heen. Dat i niet juit. TNO chrijft in een verkennendonderzoekrapport dat de wetgever daarvoor de definitie van 'voorval'
zou moeten oprekken tot ‘financiële veiligheid’. De geeten lijken
daar nog niet rijp voor.

I het een proleem?
I de dode hoek van het tuchtrecht wel een proleem? Wordt de
aurancepraktijk ontzien en de non-aurancepraktijk niet? De AFM
zegt van niet; de aurancepraktijk wordt alleen met andere
middelen in het gareel gehouden. Daarij treffen ook de kantoren
zelf maatregelen al een accountant een - opzienarende - fout
maakt.
Je kunt natuurlijk zeggen dat accountant
'De informele
hun leje wel heen geleerd al het
handhaving door de
kantoor hen na een fout ontlaat of treft
AFM kan heel
met diciplinaire maatregelen. Maar voor
effectief zijn op
het eroep en de uitenwereld i dat
kantoorniveau, maar
proce voltrekt niet tranparant. De
onttrekt zich volledig
informele handhaving door de AFM kan
aan het oog van
heel effectief zijn op kantoorniveau, maar
derden.'
onttrekt zich volledig aan het oog van
derden. Al de accountant of het kantoor daar al iet van leert dan i
dat voor de uitenwereld niet duidelijk. Het zelfreinigend vermogen
van het eroep oogt het et al de NA een omtreden kwetie laat
toeten door de tuchtrechter.

Daarij gaat het er niet om de accountant een 'douw' te geven. De
meerwaarde van een tuchtklacht i een gemotiveerde en openare
uitpraak over de vraag of de accountant zich heeft gehouden aan de
eroepregel. Zo'n uitpraak kan de om te negatieve
eeldvorming nuanceren. Dat i niet alleen fijn voor het eroep,
maar ook voor de etrokken accountant. Want michien heeft het
kantoor hem of haar wel ten onrechte aangepakt onder de informele
druk van de AFM. Verder evordert een uitpraak van de tuchtrechter
de kwaliteit van het eroep door accountant duidelijk te maken wat
wel en niet door de eugel kan.
De roep om een 'openare aanklager' lijkt
daarom terecht. en nieuw intituut i
daarvoor niet nodig. Al niemand ander
het doet, moet de NA een klacht
indienen. n wanneer het om wettelijke
controle gaat, zou de AFM daarij handen pandienten moeten verlenen voor zo
ver de autoriteit het zelf niet opportuun
vindt om een klacht in te dienen.

'en uitpraak van
de tuchtrechter
evordert de
kwaliteit door
accountant
duidelijk te maken
wat wel en niet door
de eugel kan.'

en kleine eeuw geleden zei de ngele Lord Jutice Gordon Hewart
al: 'Not onl mut jutice e done; it mut alo e een to e done.'
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Tuchtrechter wijt klacht tegen PwC-topman in
rentederivatenaga af (FD)
De peroonlijke tuchtklacht tegen Ad van Gil, topman van PwC Nederland, i
ongeldig. Dat oordeelde de tuchtrechter in Zwolle maandag. De indiener, Pieter
Lakeman van wapchade V, laat het er niet ij zitten en gaat het ig-Four-kantoor
nu dagvaarden. 
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09 juli 2019

Controle ij Greenchoice te oppervlakkig
De controlerend accountant heeft ij de jaarrekening 2010 van energieedrijf
Greenchoice te weinig controlewerkzaamheden uitgevoerd en i hierij onvoldoende
profeioneel-kritich geweet. 
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11 juni 2019

Kantoren moeten klagen om het puliek elang
Het tuchtrecht i goed voor het maatchappelijk vertrouwen in het
accountanteroep. Daarom zouden kantoren tuchtklachten moeten indienen tegen
medewerker die erntig tekortchieten, vindt jurite Rianne Herregodt. 
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'Tuchtcollege krijgen niet genoeg zware zaken'
Tuchtcollege krijgen te veel lichte zaken voorgechoteld die eindigen in een
ongegrond- of niet-ontvankelijkheidverklaring. Ze zouden vaker zware zaken
moeten ehandelen. 
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Reultaten uit het verleden ieden geen garantie voor
de toekomt
De Accountantkamer heeft op 1 feruari een elangrijke en lezenwaardige
uitpraak gedaan. Het etreft de controle van de jaarrekening van het gefailleerde
oerCroon. In die kwetie peelt onder meer het vraagtuk van 'intern gegenereerde
goodwill' een rol. 
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