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 Leetijd van ongeveer 8 minuten

Vier accountant zijn al door de tuchtrechter op de vinger getikt
na een klacht van het Openaar Miniterie. n er lopen drie
tuchtzaken, waarvan “één tegen een accountant van een ig fourkantoor”. FIOD en OM verwachten elk jaar vier tuchtklachten in
te dienen om laakare accountant “aan te preken op hun
eroepeer”.
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en doorhaling van de inchrijving voor tien jaar - dat wa eind 2011
de oogt van de eerte klacht die het Funtioneel Parket van het
Openaar Miniterie en de FIOD volgen plan heen ingediend. De
uitpraak maakte nogal wat reactie lo op Accountant.nl. logger
Marcel Pheijffer reageerde met intemming: “Naar ik he vernomen
zal het Functioneel Parket in voorkomende gevallen niet chuwen
wederom een klacht ij de Accountantkamer in te dienen. (…)
Daarmee wordt ijna tien jaar na dato navolging gegeven aan twee
aanevelingen van de Parlementaire nquêtecommiie
ouwnijverheid, die ik toentertijd mocht ijtaan.”
Wat Pheijffer had vernomen i juit: OM en FIOD gaan vaker een
tuchtklacht indienen tegen accountant die oven komen drijven in
trafrechtelijke onderzoeken. Wat eert incidenteel geeurde, krijgt
nu een tematich vervolg. Rechercheofficier van Jutitie Rutger
Jeuken van het Functioneel Parket in Den Haag en
regiteraccountant plu accountant-adminitratieconulent Ron
Dohmen van de FIOD leggen uit waarom.

Onderuik
Dohmen: “Nadat het Openaar Miniterie enkele jaren geleden heeft
eloten om minder vaak onderzoek in te tellen en de aandacht
vooral te richten op meer etekenivolle zaken heen we in 2008
een enquête gehouden onder FIOD-rechercheur met de vraag hoe
vaak zij tegenkwamen dat accountant, notarien of advocaten
optreden al facilitator. Uit een periode van drie jaar kwamen
drieëntwintig zaken naar oven, waarin de accountant een laakare
of trafare rol heeft gepeeld. Dit onderzoek evetigde on
onderuikgevoel dat ommige zakelijke dientverlener al dan niet
opzettelijk meewerken aan trafare feiten.”
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Jeuken: “Wij kunnen vaak niet ewijzen dat de accountant
opzettelijk heeft meegewerkt, terwijl dat wel nodig i voor een
trafrechtelijke veroordeling. De accountant ontpringt du de dan
van het trafrecht. n daarom i het goed al de eigen eroepgroep
naar de zaak kijkt.”
Dohmen: “We zijn egonnen met een pilot en heen nu een paar
zaken gedaan met goed reultaat. Zo heeft de Accountantkamer
novemer vorig jaar de inchrijving van een regiteraccountant voor
tien jaar doorgehaald omdat hij meewerkte aan eleggingfraude
door gelden van inveteerder aan te trekken. Deze zaak krijgt ook
nog een trafrechtelijk taartje.” Jeuken: “Het trafrecht i edoeld
voor grove fraudeur. Tuchtrecht i een hele mooie aanvulling op het
trafrecht al de fraudeur worden geholpen door facilitator, die het
aanzien van de eroepgroep chaden en het maatchappelijk
vertrouwen in het eroep echamen.”

eroepeer
Dit najaar heeft de Accountantkamer de inchrijving van een
regiteraccountant voor twee maanden doorgehaald en een andere
accountant gewaarchuwd, omdat zij te weinig onderzoek heen
gedaan naar fraude ij het gefailleerde tranportedrijf Rnart.
Rutger Jeuken vindt het een “lichte traf”, maar hij i tevreden met de
reultaten tot nu toe: de klachten die FIOD en OM in vier zaken tegen
accountant heen aangeracht, zijn allemaal gegrond verklaard.
“Het i goed om accountant aan te preken op hun eroepeer, daar
zijn ze heel gevoelig voor. n dat i maar goed ook. Du wij hopen dat
de reactie van de eroepgroep effect heen.”
Dohmen: “Omdat de uitpraken worden gepuliceerd, kan dat een
preventief effect heen dat uittraalt naar de hele eroepgroep.”

Officier elit
r zijn verchillende mogelijkheden om ficale delicten af te doen.
Het i tegenwoordig zelf mogelijk de medeplichtige advieur op
grond van de vierde tranche van de Algemene wet etuurrecht een
etuurlijke oete op te leggen.
Jeuken: “Die oete taat nog in de kinderchoenen en peelt alleen in
de controle- en toezichtfeer. Zodra het OM in eeld komt, gaan de
pelregel uit het Wetoek van trafrecht gelden en i de Algemene
wet etuurrecht uiten eeld.”

Wie elit wat er geeurt al de elatingdient tegen fraude aanloopt?
Dohmen: “Al de FIOD het opporingonderzoek heeft afgerond,
elit de officier van jutitie over de afdoening. Die epaalt of het
een epot wordt, een oete of trafvervolging. Maar hij elit ook of
er al dan niet een tuchtklacht wordt ingediend.”

I het naat een tuchtklacht nog mogelijk om een accountant
trafrechtelijk te vervolgen?
Jeuken: “Ja. In de praktijk worden tuchtzaken tegen accountant
vaak eerder aangeracht dan trafzaken, maar anderom geeurt
ook.”
Dohmen: “In 2007 heeft de Raad van Tucht Den Haag de inchrijving
doorgehaald van een regiteraccountant die wa veroordeeld wegen
elatingfraude.”
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Mk en adviepraktijk
Dohmen: “ij de FIOD zitten verchillende regiteraccountant, die
aanlopen tegen zaken waarin de accountant van een verdachte
mogelijk verwijtaar heeft gehandeld. Zij melden dat ij mijn collega
Irma Kanter en mij. Al het een tuchtklacht wordt, kijken wij in
hoeverre de feiten uit het trafdoier verwijtaar zijn volgen de
gedragcode en formuleren wij een klacht. De zaakofficier dient de
klacht dan in en epleit de zaak amen met een regiteraccountant
van de FIOD ij de Accountantkamer. Wij verwachten ongeveer vier
klachten per jaar. Dat i niet zo heel veel op twintigduizend
accountant en de enkele honderden fraudeonderzoeken die wij per
jaar draaien. Op dit moment lopen er klachten tegen drie
accountant, van wie eentje veronden i aan een ig four-kantoor.”

Wat i dat voor een zaak?
Dohmen: “Ik kan er niet over zeggen, omdat de Accountantkamer
er nog over moet oordelen. In het algemeen komen we laakaar
handelende accountant het vaakt tegen in de mk-ector en in de
adviepraktijk, waarij het meetal gaat om kleinere organiatie met
maximaal drie kantoren. Het valt mij op dat het ijna altijd mannen
zijn die laakaar handelen en in verhouding iet vaker RA' dan
AA'.”

Hakken in het zand
Wat valt nog meer op?
Dohmen: “Ik zie de openheid van de eroepgroep niet epaald
toenemen.”
Jeuken: “De RA heeft een praktijkhandreiking voor de leden
uitgeracht: Wat te doen al de FIOD op de toep taat. Daarin wordt
de accountant geadvieerd niet zomaar de gevraagde tukken te
geven en zelf de regie te houden. Ze nemen heel duidelijk een
procehouding in en zetten de hakken in het zand. Op zichzelf
kunnen ze hun rechten uitoefenen, maar dat komt niet per e ten
goede aan de cliënt.”
Dohmen: “Accountant zijn vaker te goeder trouw dan te kwader
trouw. en formele houding werkt dan alleen maar vertragend.”

Rnart en andere zaken
Momenteel lopen er drie tuchtprocedure naar aanleiding van
klachten van de FIOD en het OM. In ondertaande zaken zijn de
uitpraken al ekend.
2012
In eptemer verklaarde de Accountantkamer de klachten tegen
twee regiteraccountant van Rnart Tranport grotendeel gegrond.
Zij heen ten onrechte nagelaten aanvullende
controlewerkzaamheden te verrichten en heen te weinig
onderzoek gedaan naar fraude. De inchrijving van één van de twee i
voor twee maanden doorgehaald. De andere accountant i
gewaarchuwd. De uitpraak i nog niet definitief (LJN YH0309).
In juli heeft de Accountantkamer een accountant gewaarchuwd
omdat hij ten onrechte een amentellingverklaring heeft
afgegeven ij verchillende jaarrekeningen. De accountant had
inlichtingen moeten inwinnen ij de directie om de juitheid van de
koopprijzen van een hotel, de inventari en de goodwill te verifiëren
(LJN YH0288).
2011

In novemer haalde de Accountantkamer de inchrijving van een
regiteraccountant voor tien jaar door wegen zijn etrokkenheid ij
eleggingfraude (LJN YH0209). De accountant wordt ook
trafrechtelijk vervolgd.
2007
De Raad van Tucht Den Haag legt een doorhaling op aan een
regiteraccountant die trafrechtelijk i veroordeeld wegen het
medeplegen van elatingfraude. Door de onherroepelijke
veroordeling heeft de accountant erntige chade toegeracht aan de
eer van de tand der regiteraccountant. De accountant had zich zelf
overigen al per 1 oktoer 2006 laten uitchrijven (JT 2007-118).

trafrecht en toezicht
Ook de elatingdient, het ureau Financieel Toezicht en de
Autoriteit Financiële Markten gaan cherper toezien op
ontoelaataar gedrag van accountant. In augutu 2012 loten zij
een convenant met de NA, waardoor zij gegeven over of
vermoeden van fraude of andere mileiding met elkaar kunnen
delen. Dit convenant taat geheel lo van het project van de FIOD en
het OM. “Dat convenant peelt in de toezichtwereld en dat i een hele
andere wereld dan het trafrecht”, zeggen officier van jutitie Rutger
Jeuken en FIOD-rechercheur Ron Dohmen. “Het trafrecht komt in
eeld al de accountant opzettelijk heeft meegewerkt en het toezicht
al de accountant heeft zitten lapen.”

Declaratie Lodder & Co
Op 31 augutu 2012 heeft de Accountantkamer de
etuurvoorzitter van Lodder & Co de zwaart denkare
tuchtrechtelijke maatregel opgelegd. Dat de voorzitter veelvuldig
werkweken heeft opgegeven van meer dan honderd uur per week en
van werkdagen van meer dan twintig uur per dag, tot zelf meer dan
24 uur per dag i naar het oordeel van de Accountantkamer
“onrealitich, ewut onjuit en mileidend”. De klager heen
een jaar geleden al aangifte gedaan ij het Openaar Miniterie. Het
OM heeft echter afgezien van trafvervolging.
Volgen Rutger Jeuken taat deze zaak lo van het project van het OM
en de FIOD. “In on project lopen wij tijden het trafrechtelijk
onderzoek aan tegen fragwürdig gedrag van accountant. In deze
cau i eloten üerhaupt geen trafrechtelijk onderzoek in te
tellen. We heen du ook geen onderzoek gedaan waarop we een
klacht zouden kunnen aeren.” ij de vraag of je een trafrechtelijk
onderzoek gaat intellen, maak je, mede door capaciteitgerek, een
andere afweging dan wanneer je overweegt een tuchtklacht in te
dienen.
Overigen heen de klager het Gerechthof '-Gravenhage verzocht
het OM alnog op te dragen een trafrechtelijk onderzoek te laten
intellen.

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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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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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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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. 

x4
Lex van Almelo

NIUW

06 maart 2019

'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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Marcel Pheijffer
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