NA-platform voor nieuw, achtergrond en deat
Home

Nieuw

Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief

Opinie
Feiten
enAccountant
cijfer Artikelen
Home >Carrière
Magazine
> de
> 'Accountant moet geen curator willen zijn'

MAGAZIN

01 juni 2009

LAATT ARTIKLN

'Accountant moet geen
curator willen zijn'

LATINGLATNTI

12 eptemer 2019

 Leetijd van ongeveer 5 minuten

In ngeland peelt PwC zich flink in de kijker al curator in het
failliement van Lehman rother. Maar in Nederland moet de
accountant niet meer willen zijn dan de ijrijder van de curator,
vindt Jaap ten Wolde.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 6, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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Al de accountant al ooit wa toegerut voor het ongedeelde
curatorchap dan i hij dat naar mijn mening than niet meer. (…)
Het zou derhalve (…) noch voor de ontwikkeling van het
curatorchap noch voor het aanzien van het accountanteroep goed
zijn al de accountant alleen achter het tuur de failliementweg op
zou gaan. Wel al ijrijder: kaartlezer op het terrein van de
edrijfeconomie, financiële contructie, tranactie en
geldtromen, het oekhouden, de verlaglegging en verlaggeving,
interne controle en control. (…) Na deze ontoezeming verwacht ik
van de heren juriten een erkenning dat zij op ovengenoemde
terreinen maar eter niet zelf de kaart moeten lezen en dat over
moeten laten aan accountant.”
Met deze woorden eite Jaap ten Wolde eind 2008 in het Tijdchrift
voor Inolventierecht (2008 nr. 7) een Ocar op voor de ete
mannelijke ijrol in failliementen.

Complexer
U pleitte er in het verleden toch juit voor om vaker accountant aan te
tellen al curator?
Ten Wolde: “He ik dat gedaan? Dan zal ik dat detijd al een
aantrekkelijke markt gezien heen voor accountant. Maar dat wa
wel twintig jaar geleden. inddien i de wereld een tuk juridicher
geworden en aanzienlijk complexer. Curator zijn i een pecialitich
vak. Ook innen de juridiche wereld. r etaat een peciale
opleiding voor. n al curator egin je met kleine zaken en groei je
langzaam door naar grotere failliementen.”

COLUMN PNIONN

05 eptemer 2019

Deliveroo levert ook
juriprudentie
ONTWIKKLING

02 eptemer 2019

Geloof in het vak
COLUMN PNIONN

29 augutu 2019

I het koek en
pannenkoek of geakken
deeg en geakken
elag?
MR ARTIKLN

Vacature
Zoek vacature

Powered 
Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam







Contact

Thema' 



In ngeland ziet men er geen een in. Waarom zou het hier dan niet
kunnen?
“ij de ritten heeft het vak van curator zich in de loop der jaren
vanuit de accountanc ontwikkeld. Daar heen
accountantkantoren aparte eenheden voor uine recover. Die
echikken over een mix van juridiche en accountanccompetentie. In Nederland moet je dat nu niet alnog vanaf de
grond willen opouwen. Maar advocaten zouden wel veel vaker een
accountant moeten etrekken ij het failliement.”

enoemt de rechter-commiari in Nederland nooit een accountant tot
curator?
“Zelden. Ik ken wel ituatie waarin een accountant náát een
advocaat i enoemd tot curator. ijvooreeld ij het failliement
van Van der Hoop ankier en ij het failliement van Iceave. ij
dergelijke failliementen zijn accountant die gepecialieerd zijn in
anken aoluut onmiaar.”

Peroongericht onderzoek
Heeft de accountant al ijrijder geen lat van de trenge regel rond
peroongericht onderzoek?
“Ja en de curator ook. Al de accountant zijn evindingen rapporteert
aan de curator, moet hij zich houden aan regel waar de curator niet
lij van wordt. Regel die het rapporteren van voorlopige
evindingen en het intern rapporteren zonder wederhoor verieden.
Regel die ook weinig ruimte laten om te rapporteren al
‘etrokkene’ niet meewerkt. en curator zit niet graag lang te
wachten op een rapport dat al geheel i afgerond en eproken met
de gefailleerde, voordat hij het rapport heeft mogen zien. en
opdrachtgever wil vaak nel voorlopige evindingen heen. Dan
kan hij eventueel eluiten de zaak dieper te laten onderzoeken of te
laten ruten. Hij wil tijdig de juridiche conequentie overzien en de
gefailleerde niet te vroeg op de hoogte tellen van zijn evindingen.
In mijn artikel echrijf ik hoe je aan die wenen tegemoet kunt
komen. Maar dan moet je wel de moed heen om in trijd met de
richtlijn Peroongericht onderzoek te handelen. n je moet erop
vertrouwen dat de tuchtrechter het handelen van de accountant niet
toett aan de letter van die vermaledijde richtlijn, maar aan de
principe van zorgvuldigheid en profeionaliteit.”

Woekerpolien
ent u zelf wel een ijrijder geweet van de curator?
“Ja, uiteraard. ij IFO, het Intituut voor Financieel Onderzoek,
werken wij voor curatoren. Daar werken wij met vier partner en een
kring van zo'n twintig ervaren dekundigen met prachtige CV', die
regelmatig meedoen aan opdrachten. Wij doen verchillende vormen
van ijzonder, al dan niet financieel, onderzoek.”

Zoal voor curatoren...
“Ja. Wij heen ijvooreeld een ‘eerte can’ ontwikkeld. Daarij
onderzoeken wij voor vijfduizend euro een aantal zaken van de
inolvente onderneming. Hoe zag de egroting eruit? Heeft de
directie voldaan aan de oekhoudplicht? I de jaarrekening wel
gedeponeerd? Voldoet de jaarrekening aan de regel van het
jaarrekening recht? Verder geven wij aan welke geieden nader
onderzocht zouden kunnen worden.”
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Het Intituut voor Financieel Onderzoek lag toch overhoop met het
miniterie van Financiën, omdat het onderzoek naar de
woekerpolien niet goed zou zijn uitgevoerd? “Klopt. o heeft on
hard aangepakt, omdat het hem politiek gezien goed uitkwam om
on onderzoek te toppen. Wij heen de zaak inmiddel ijgelegd
en lijven op de hort lit van het miniterie taan. We heen
hierdoor wel naamekendheid gekregen.”

Poitief of negatief?
“Poitief! De lezer van Het Financieele Daglad, de Financiële
Telegraaf en de verzekeringvakladen egrepen wel dat het niet aan
de kwaliteit van IFO lag.”

oodchappen
Had dat onderzoek niet meer op de weg gelegen van de ig four?
“Geen van die kantoren heeft op deze opdracht willen inchrijven. Zij
controleren allemaal één of meer verzekeringmaatchappijen. Al je
zo'n onderzoek doet, ga je michien iet contateren of concluderen
waardoor de verzekeringmaatchappij een veer moet laten. Daar
heeft de oodchapper altijd lat van.”
Wa het feitenonderzoek ij de Autoriteit Financiële Markten wél in
goede handen? Die zal toch niet graag vattellen dat het toezicht
tekort i gechoten?

“Daar geef ik geen antwoord op.”

Jaap ten Wolde
Jaap ten Wolde i in 2005 al partner gepenioneerd ij KPMG. Hij
wa daar oprichter van de eerte foreniche accountantafdeling en
de eerte integriteitadvieafdeling in Nederland. ind 2005 i hij
partner ij het Intituut voor Financieel Onderzoek (IFO) en directeur
van het ureau Integriteit Nederlande Gemeenten (ING).

Lex van Almelo
Journalit en juridich medewerker van
Accountant/Accountant.nl.
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Meer kan op failliementen
auto-indutrie
De kan op failliementen in de auto-indutrie
neemt toe door afnemende autoverkopen. Ook de
etalingriico' nemen toe. 

 x0
NIUW

12 augutu 2019

Aantal failliementen nagenoeg
onveranderd
Het aantal failliet verklaarde edrijven i in juli
nauwelijk veranderd. 
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Aantal failliementen
toegenomen
Het aantal failliet verklaarde edrijven i in juni
toegenomen. 
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'Daling failliementen zet in 2019
niet door'
Het aantal edrijffailliementen in Nederland zal
in 2019 ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar. Daarmee
zou een einde komen aan de daling van het aantal
failliementen van de afgelopen jaren. 
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Failliementen in Nederland tijgen in 2019
met 3 procent
Het aantal failliementen in Nederland tijgt in 2019 naar
verwachting met 3 procent. Dit i een duidelijke verlechtering ten
opzichte van vorig jaar en een trendreuk in vergelijking met de
afgelopen vijf jaar, waarin het aantal failliementen teed met
duele cijfer daalde. 
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