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 Leetijd van ongeveer 14 minuten

en primeur: ’ land luidruchtigte en meet gevreede
accountantcriticater Pieter Lakeman in peroonlijk geprek
met de NIVRA-directeur Gert mit. en grotere tegentelling lijkt
niet mogelijk. Of valt dat mee? Verlag van een dicuie.
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» Download dit artikel in pdf
‘Hoewel ik het niet altijd een en met een uitpraak (…) moet ik, alle
uitpraken overziend en eigen ervaringen meetellend, tot de
onomwonden concluie komen dat het tuchtrecht voor accountant
in Nederland zeer goed geregeld i en meetal ook goed werkt.’ Aldu
Pieter Lakeman, profeioneel accountantcriticater, in zijn jongte
oek Accountant in de fout.
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Verraend? Niet voor wie deze grootleverancier van tuchtzaken wat
eter kent. Hij dacht er altijd al zo over. Lakeman keert zich dan ook
fel tegen de in de Wet toezicht accountantorganiatie
voorgenomen tuchtrechthervormingen. Het tandpunt van de man
die voor menig accountant geldt al de ‘duivel in peroon’, komt in
dit geval vrijwel naadloo overeen met dat van het NIVRA.
Opvallend? Michien, hoewel auteur deze een prominent ig fouraccountant al jaren geleden hoorde zeggen dat “Lakeman zelden echt
onzin vertelt, het i altijd de moeite waard”.
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‘Puliek elang’
Hoe dan ook: tijd voor een geprek met de ‘vijand’ - voor het eert,
ind de markante en luidruchtige voorzitter van de tichting
Onderzoek edrijf Informatie OI zo’n dertig jaar geleden de
ontokkeling van het accountanteroep ijna eigenhandig op gang
racht. n, paend ij een ‘hitoriche’ primeur, dan ook maar
meteen met de directeur van het NIVRA, Gert mit.
Na de geruikelijke wederzijde eleefdheden opent Lakeman met
een glaheldere zin: “Het tuchtrecht wordt vrijwel afgechaft!” mit
knikt. Maar voelt zich, wellicht nog wat ongewoon met zoveel
telligheid, toch geroepen tot een kleine nuancering: “Het wordt
eperkt tot de wettelijke controle.”
Ter achtergrond: Al de huidige Wta-plannen onverkort de erte
Kamer paeren, zal de op te richten Accountantkamer, opvolger
van de Raad van Tucht, voortaan alleen klachten in ehandeling
nemen die etrekking heen op de controle van jaarrekeningen.
Dat etekent een ingrijpende reductie van de huidige reikwijdte van
het tuchtrecht, dat alle accountantactiviteiten omvat.
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Maar volgen Lakeman i het zelf nog erger: “r kan voortaan alleen
nog worden getuchtigd al de integriteit, onafhankelijkheid,
ojectiviteit of vakekwaamheid van een accountant te kort i
gechoten. Het ewijzen daarvan i in de praktijk nauwelijk
mogelijk. Zelf de meet capaele accountant maakt wel een fouten.
Nadat het tuchtrecht door de eperking tot de wettelijke controle
eert i eperkt tot acht procent van de huidige zaken, wordt het
vervolgen de facto du verder afgeouwd naar ijna nul procent.”
mit: “De Accountantkamer zal niet wezenlijk ander toeten dan
de huidige Raad van Tucht, du ik zie dat laatte proleem niet. Maar
wat etreft de eperking tot de wettelijke controle: tegen die
tuchtrechthervorming heeft het NIVRA zich ook al in een vroeg
tadium uitgeproken.”

Wat zit er achter die voortellen?
Lakeman: “De oogkleppen van Zalm leiden tot de afkapping tot acht
procent, en ik vree dat incapaele amtenaren vervolgen heen
gezorgd voor verdere eperking tot nul procent. Ik prak onlang een
etrokken amtenaar: hij leek nog nooit van OI te heen
gehoord! Terwijl wij toch geen onelangrijke leverancier van tuchten jaarrekeningzaken te zijn.”
mit: “Ik zie het eerder al onderdeel van een ideologie. Premier
alkenende vindt dat de terugtredende overheid alleen datgene
moet regelen wat vanuit het pulieke elang echt nodig i. In zijn
eigen proefchrift etoogde hij dat al. Volgen de Achtte uropee
richtlijn i ij accountant alleen de wettelijke controle van puliek
elang. Du wordt nu alleen dat geregeld. Daar komt ook nog een
mededingingapect ij. Nederland loopt op het geied van
lieraliering nu eenmaal ver vooruit op andere landen. ij
advocaten zie je hetzelfde: Donner vindt dat er veel te veel civiele
zaken zijn, die volgen hem eter door aritrage kunnen worden
geregeld.”

oete
Lakeman: “Zalm geruikt inderdaad ook dat argument van het
pulieke elang. Maar daarom i het nog niet goed. Het etekent dat
aan de kapitaalmarkt de prioriteit wordt gegeven oven de
maatchappij. Ze vergeten dat er anderhalf keer zoveel gegrond
verklaarde tuchtklachten zijn voor mileiding van de rechterlijke
macht al voor foute jaarrekeningen. n een goede rechtpraak lijkt
mij toch wel van groot maatchappelijk elang. Wat i nu helemaal
de effecteneur? en klein aantal menen dat geld wil verdienen
met geruik van wat voorkenni. De amenleving i echt wel wat
reder dan alleen de eur, ook al i die een eetje de heilige koe van
de huidige tijd.”
mit: “Dat i mede de invloed van de Verenigde taten.”
Lakeman: “Inderdaad. Dat kan me mateloo opwinden. Vroeger
waren de V onze kolonie, nu zijn wij dat van hen.”
mit: “Opvallend i ook dat tijden de parlementaire ehandeling
van de Wta de motie Van aalen kamerreed i onderchreven.
Daarin werd het pulieke elang van de accountant juit veel reder
neergezet dan alleen de jaarrekeningcontrole. De Kamer heeft
lijkaar een kort geheugen. Overigen kan ik me ook vinden in de
opmerking in uw oek dat een onvolkomenheid in het etaande
tuchtrecht i dat er geen oete kunnen worden opgelegd.”
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Lakeman: “Inderdaad. Kijk naar voorzitter Cee van Luijck van PwC in
1995. Hij werd eript, maar het kantoor reageerde met de
mededeling dat hij gewoon kon doorfunctioneren. Dat telt du niet
voor.”
mit: “Het werkt natuurlijk wel afchrikwekkend.”
Lakeman: “Nou ja, je treeft er niet naar, maar verder … Weten jullie
trouwen hoe hoog de nieuwe oete kunnen zijn? Dat egint ij
twee euro! Twee euro! Hahaha! n het loopt tot vierduizend en nog
iet. Wat mij etreft moet het tot tien miljoen euro gaan, dat i ten
minte erieu!”
mit: “elangrijker dan de hoogte van oete i dat je hier geen
openlijke naming and haming het, zoal in de V. Hier krijg je een
rief van het NIVRA: u ent eript.”

Klein kanje
Op de vraag of er nog een kan etaat op wijziging van het huidige
wetvoortel reageert Lakeman met “een klein kanje”. In decemer
prak hij de fractievoorzitter van de erte Kamer toe. “Ik kreeg toen
zeker de indruk dat ik iet aanneed dat men zich niet had
gerealieerd. Met name dat pulieke elang van accountant al
advieur ij rechtzaken.”
Gert mit ontwaart nog een andere mogelijkheid via het aparte
wetvoortel voor de Wtra, die pecifiek over het tuchtrecht gaat.
“Dat ligt nog ij de Tweede Kamer.”
Over de onwenelijkheid van de voorgenomen eperking van de
reikwijdte van het nieuwe tuchtrecht zijn Lakeman en mit het du
een. Geldt dat ook voor de nieuwe tructuur, waarij de
tuchtrechtpraak geheel wordt logekoppeld van het NIVRA?
Lakeman: “Dat het nu naar een aparte accountantkamer gaat, i
geen achteruitgang. Maar in de praktijk zal er niet zoveel veranderen,
want het functioneert nu al heel ehoorlijk, zeker ind de invoering
van het College van eroep voor het edrijfleven.”
mit: “Voor de perceptie van ‘die jongen regelen het even onder
elkaar’ i het wel goed dat het nu echt op aftand van dew
eroeporganiatie wordt gezet. Je houdt ander altijd de chijn
tegen.”

Kantoor of individu
Voordat de indruk wordt gewekt dat heren het op het punt van
tuchtrecht over werkelijk alle een zijn, toch nog even een
twitpuntje. Lakeman noemt pontaan een “groot ezwaar” van
zowel het etaande al nieuwe tuchtrecht. “Je kunt alleen
individuele accountant voor de tuchtrechter dagen. Ik vind dat het
ook met accountantkantoren moet kunnen.”
mit: “In de wet taat dat de jaarrekening moet worden ondertekend
door een individu. De accountantorganiatie moet zorgen voor de
kwaliteitorging, waar de Autoriteit Financiële Markten op toeziet.
Al die in orde i en deondank maakt een individu een fout, dan i
het logich dat je naar dat individu toegaat. Toen ik ij PwC werkte,
nam ik ij de controle echt zelf de eliingen, je loopt niet voor
alle naar de centrale leiding. Die verantwoordelijkheid he je al
individueel accountant.”

Lakeman: “Dat kan ik volgen, een fout kan ij een peroon liggen.
Maar deondank vind ik dat het wel mogelijk moet zijn. Ten eert
omdat een peroon meetal optreedt namen de organiatie. Vroeger
kreeg michien een meneer de opdracht, nu de rechtperoon. n
ten tweede i er het pulicitaire argument. Grote
kantoren preenteren zich uitundig met hun naam al wereldwijde
pecialit, maar zodra er iet loo i dan i het: ‘Waar i De Vrie?’ Dat
kan echt niet.”

Aanprakelijkheid
De tap van tuchtrecht naar aanprakelijkheid i klein. Accountant
pleiten internationaal al enige tijd voor aftoppen daarvan, en de
uropee Commiie laat dit momenteel onderzoeken. “Met
eperking van die aanprakelijkheid en ik het zéér oneen”, telt de
OI-voorzitter met enige temverheffing. “Al jarenlang
loen accountant om dat voor elkaar te krijgen. Het i principieel
fout dat een monopolitiche groep, die nota ene een wettelijke
opdracht heeft, een eperking van de aanprakelijkheid zou krijgen.
Vergelijk dat een met een farikant! Al aie van een luier
chimmel op de illetje krijgen, dan kun je al farikant voor de
volledige chade opdraaien! Terwijl nota ene niemand wettelijk
verplicht i om die luier te kopen. ovendien zou de uropee
Commiie door zo’n maatregel in feite de vier wereldwijde
accountantorganiatie evoordelen: een megadicriminatie die in
trijd i met alle vrijemarkteginelen.”
mit: “Ho, ho, er i nog helemaal niet ekend. r i alleen een
commiie amengeteld die het gaat ekijken. n voor Nederland zit
daar iemand in van umedion, de voormalige tichting Corporate
Governance Onderzoek voor Penioenfonden (CGOP, red.).”
Lakeman: “Mijn gevoel zegt dat het wel die kant zal uitgaan.”

Hoe denkt Gert mit inhoudelijk over aftopping van aanprakelijkheid?
mit: “Al een accountant ewut fouten maakt, dan moet hij
daarvoor oneperkt aanprakelijk zijn. Dat i mijn peroonlijke
mening. Maar de claimcultuur die i onttaan vind ik van de zotte. r
i een neiging om accountant aanprakelijk te tellen voor elke
edrijfontwikkeling. In Nederland kennen we gelukkig het eginel
van proportionele aanprakelijkheid, maar het echte proleem zijn
de aanprakelijkheidzaken die komen overwaaien uit de V.
Daarom vind ik dat altijd het rechtteem moet gelden van het land
waar de accountant woont, du ook al het gaat om aandeelhouder
uit panje of de V.”
Lakeman: “Geheel een. Alleen vind ik dat we in Nederland ten
onrechte ang worden gemaakt met die megaclaim uit de V.
Overigen houdt Peter Wakkie (jurit in de raad van etuur van
Ahold, red.) die cultuur in tand, door een enorme chikking te
treffen met de elegger in Ahold. Maar dit terzijde. In de praktijk
krijg je ij dit oort claim natuurlijk altijd te maken met een
executieproleem. en Nederlande rechter zal niet nel meewerken
aan het ten uitvoer rengen van zo’n Amerikaane uitpraak. We
worden du echt nodeloo ang gemaakt. In Nederland i er maar
één megaclaim van etekeni: Vie d’Or, van zeventig miljoen euro of
zo. Maar ij die zaak ging het om de penioenvermogen van
menen, dat i zo ongeveer het allerergte wat je kunt doen. Kortom:
eperking van de aanprakelijkheid in Nederland i aoluut niet
nodig, daar en ik fel tegen.”
mit: “Nogmaal, met het Nederlande teem i te leven. Het gaat
om het riico van megaclaim vanuit het uitenland. In elgië en
Zwiterland i de aanprakelijkheid al eperkt.”

IFR ‘marketingvondt’
Over naar een ander onderwerp: IFR. In zijn oek preenteert
Lakeman deze nieuwe internationale verlaggevingregel min of
meer al een marketingvondt van accountant. ‘Voor de
accountantlo zou het natuurlijk ideaal zijn om etrapte
zwendelaar achteraf te verontchuldigen en tegelijkertijd ook
toekomtige
zakkenvuller de vrije hand te geven’, chrijft hij. ‘Dit i op het eerte
gezicht een onmogelijke opgave, maar toch lijkt de internationale
accountantlo daarin te lagen. De oude International
Accounting tandard (…) worden voor eurfonden met ingang
van het oekjaar 2005 vervangen door de International Reporting
tandard (IFR).’
Volgen Lakeman zijn ‘de regel nu zo elatich dat overtreding niet
meer nodig i’ en iedt met name de reële waarde c.q. de impairment
tet ‘volop ewegingruimte’. IFR zal het vertrouwen van financiële
markten in jaarrekeningen en accountantverklaringen daardoor
alleen nog maar verder doen afnemen, voorpelt hij. Het zakelijk
elang van accountant ij IFR, volgen Lakeman: meer werk en
meer flexiiliteit.
mit: “Dat i echt onzin. De achtergrond van IFR i dat vanuit de
analitenwereld werd gevraagd om etrouware en vergelijkare
informatie. Actuele waarde plu een inchatting van de riico’, zijn
de twee ouwtenen die ijdragen aan de tranparantie. Ook in
Taaklat zitten die elementen. Je kunt toch moeilijk zeggen dat
accountant dat heen verzonnen. Volgen mij verwart u hier
accounting en auditing. Ik he de cijfer niet ij de hand, maar ik
chat dat de zaken voor de tuchtraad en ondernemingkamer voor 95
procent te maken heen met waardering, niet met de audit. De
rechter kan achteraf zeggen ‘niet een’. Dat i echter geen fraude
maar een verchil van inzicht. Het woord oekhoudfraude wordt veel
te nel geruikt.”
Lakeman: “nron en Worldcom waren echte oekhoudfraude
hoor.”
mit: “Dat i de V. Het verchil i dat wij hier nog altijd de true and
fair view heen. r i hier ook wel een ontwikkeling naar
juridiering, maar die vind ik dan ook lecht. Al accountant he je
dan namelijk weinig grond om te zeggen: ik wil het ander. Waarom
reageert de V zo? Omdat de helft van de Amerikanen op de eur zit.
Je moet echter niet meteen naar het teem kijken. Gaat het om het
teem of een paar crook?”
Lakeman: “Mijn grootte ezwaar tegen IFR i dat het tracht de
marktwaarde weer te geven. Zelf al dat zou lukken dan en ik daar
tegen. Want het geeft prioriteit aan een oort wetenchappelijke
enadering, terwijl ommige dingen noodzakelijk ujectief worden
ingevuld. n dat i precie het zwakke. Zelf al de
waarde en het vermogen inderdaad goed worden epaald, etekent
het teem dat te kort wordt gedaan aan de waarde van het
jaarverlag al verantwoordingtuk namen de directie. Al de
inflatie hoog i, heeft de directie het ogenchijnlijk geweldig gedaan.
De waarde al verantwoordingtuk neemt af.”
mit: “en. Daar taat inderdaad een geweldige panning op.”

‘Accountantverklaring afchaffen’
Terug naar de accountant zelf, of preciezer: zijn kernproduct, de
wettelijk verplichte accountantverklaring. ‘Afchaffen’, zegt
Lakeman in zijn oek reoluut, want wat voegt een
accountantverklaring nog toe aan de jaarrekening? “Ik wil het
niemand verieden, maar de verplichting zou er af moeten”, herhaalt
hij, na een flinke lok koffie.
mit: “Ook vóór de wettelijke verplichting wa er al
accountantcontrole. n uit onderzoek lijkt dat veruit de meete
ondernemingen ook zonder verplichting een accountantcontrole
zouden willen, ij zichzelf en andere edrijven.”
Lakeman: “Mijn punt i dat de oorprong van die controle ligt in
controle van het management ten ehoeve van de
kapitaalverchaffer. Maar ind eurgenoteerde ondernemingen
zijn verdeeld over duizenden kleine handje, i de accountant dichter
ij het management komen te taan en verdedigt hij het
management tegen latige aandeelhouder, in plaat van
omgekeerd.”
mit: “ij het idee dat de accountant te veel op de choot van het
management heeft gezeten kan ik me wel iet voortellen, maar de
uro pee onafhankelijkheidregel en Taaklat heen de rol van
de accountant weer duidelijk verzelftandigd.”
Lakeman: “De accountant wordt de facto nog teed voorgedragen
door het management, al temt de aandeelhoudervergadering er
over.”
mit: “In principe kan de accountant nu ook worden ondervraagd
door de algemene vergadering van aandeelhouder. en andere
vraag i hoe die evoegdheden in de praktijk daadwerkelijk worden
geruikt. Het gaat du om twee dingen: hoe i het georganieerd, en
hoe paen we het in de praktijk toe?”
Lakeman: “Die veranderingen zijn inderdaad wel een lichte
veretering. Maar een accountantverklaring heeft ook een heel
elangrijk praktich nadeel: het management voelt zich doorgaan
minder verantwoordelijk voor de jaarrekening al ‘een accountant
die heeft goedgekeurd’. Al je daden verdeeld over meer peronen
krijgt je terk het effect dat je niemand kunt aanpakken. Het wordt
diffuu wie verantwoordelijk i. Hoge traffen voor manager die de
zaak verkeerd voortellen, zijn effectiever. Ik zie geen functie voor de
externe controle.”
mit: “Want manager zijn te vertrouwen?”
Lakeman: “Nee, nee! Omdat ze na een accountantcontrole
moeilijker zijn aan te pakken.”

Aperte fouten
tel het i niet langer verplicht. Zou u een jaarverlag met goedkeurende
accountantverklaring dan ander ekijken dan een niet gecontroleerd
jaarverlag?
Lakeman: “Ik denk wel iet ander ja, althan op dit moment. Omdat
ik weet dat ij zo’n jaarrekening ook die accountant aanprakelijk i.
Maar al de aanprakelijkheid wordt afgechaft of terk eperkt, zoal
ik vree, dan niet meer.”
mit: “Toch peelt hier een gedachtefout. Zo’n jaarrekening i vaak
een accounting iue, een keuze om link- of rechtaf te gaan. Daar
kun je niet de accountant voor aanprakelijk tellen. Dan kan alleen
voor echte aperte fouten.”

Lakeman: “Neem KPN. Daar werd ze miljard aan goodwill
opgevoerd. De Ondernemingkamer heeft die jaarrekening
afgekeurd. Wa dat een accountantfout? Ik vind van wel! Ik en nu
zo’n dertig jaar ezig en he onlang een een lijtje
oekhoudchandalen amengeteld van edrijven die failliet gingen
met een accountantverklaring. De algemene lijn: ijna in alle
gevallen waren de activa - met name voorraden en deiteuren - te
hoog gewaardeerd. Met goedkeuring van de accountant.”
mit: “In de praktijk zijn er tijden zo’n controle juit ook vaak
uitgereide dicuie tuen de accountant en het management en
de commiarien, waarij cijfer worden ijgeteld. Dat ziet
niemand. Maar lo daarvan: r zijn jaarlijk zo’n achtduizend
verplichte accountantcontrole, in dertig jaar komt dat neer op
ongeveer een kwart miljoen controle. Hoeveel van die jaarverlagen
zijn achteraf al ondeugdelijk etempeld?”
Lakeman: “Hahaha! Die redenering doet me terk denken aan mijn
eerte accountantzaak. Toen werd gezegd: het gaat altijd goed, maar
tomtoevallig heeft Lakeman net dit ene ondeugdelijke geval
gevonden. Toen het er drie waren geworden wa het: ‘Ongelooflijk
dat Lakeman uitgerekend die enige drie gevallen tegenkomt!’”

Tom Nierop


Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
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