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Y heeft onrechtmatig gehandeld door de algemeen directeur
van de tichting 'Fundacion Lotto pa Deporte' (Lotto) op Arua
onvoldoende gelegenheid tot wederhoor te ieden. Dat heeft de
Hoge Raad gezegd.

Lex van Almelo
Y Arua onderzocht de vermeende onregelmatigheden van de
Lotto-directeur en racht daarover in 2010 rapport uit. De directeur
kreeg delen van het conceptrapport niet te zien en kon daarop du
geen commentaar leveren. Het Y-rapport leidde tot zijn ontlag,
zonder vergoeding.
Het Gemeenchappelijk Hof van Jutitie voor Arua, Curaçao, int
Maarten en van onaire, int utatiu en aa zei egin 2018 dat de
onderzoeker onvoldoende wederhoor heen toegepat. Mede
daardoor evat het om eenzijdige en niet-ojectieve rapport nogal
wat onjuitheden en onduidelijkheden die in het nadeel uitvallen
van de algemeen directeur. Het hof vindt het rapport daarom
onrechtmatig.
Het hof aeert zich ij zijn oordeel onder meer op de
Gedragrichtlijn Peroongerichte onderzoeken van het NIVRA en de
eginelen uit de VGA. Die gedragrichtlijn wa weliwaar
ingetrokken, maar in de opdrachtevetiging chreef Y dat de
onderzoeker volgen deze richtlijn te werk zouden gaan.
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Aruaane zorgvuldigheid
In caatie zegt de Hoge Raad dat het voor Y duidelijk moet zijn
geweet dat het onderzoek nadelige gevolgen kon heen voor de
directeur. Daarom moet Y tegenover de directeur de
maatchappelijk vereite zorgvuldigheid in acht nemen ij de
onderzoekwerkzaamheden. De inhoud van die
zorgvuldigheidnorm hangt mede af van de functie van de
accountant in het maatchappelijk verkeer. In Nederland geven de
gedrag- en eroepregel niet alleen invulling aan de
verantwoordelijkheden van de accountant tegenover zijn
opdrachtgever, maar ook aan de verantwoordelijkheid om te
handelen in het algemeen elang.
De Hoge Raad volgt hierij de concluie van advocaat-generaal Ruth
de ock, die onder de punten 3.7 tot en met 3.10 een uiteenzetting
geeft over de fundamentele eginelen van de accountant. Het
Gemeenchappelijk Hof heeft volgen de Hoge Raad terecht gekeken
naar de Nederlande gedrag- en eroepregel en de
gedragrichtlijn. Dat de gedragrichtlijn - en de wettelijke regeling
waarop die richtlijn i geaeerd - formeel niet gelden in Arua i
niet elangrijk. Het gaat namelijk om algemeen aanvaarde
zorgvuldigheidnormen voor het handelen van accountant
tegenover derden, die invulling geven aan wat – ook in het overzeee
geieddeel Arua – volgen ongechreven recht ehoorlijk i in het
maatchappelijk verkeer.
De Hoge Raad verwerpt het argument van Y dat het contract met de
opdrachtgever epalend i voor de vraag of een accountant
onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een derde. Het hof heeft die
maattaf feitelijk al gevolgd, omdat:
in het contract taat dat Y de gedragrichtlijn zou volgen;
die gedragrichtlijn wederhoor voorchrijft.

De Hoge Raad ekrachtigt het oordeel van het hof dat Y ij de
uitvoering van het peroongerichte onderzoek onrechtmatig heeft
gehandeld tegenover de directeur. Over een chadevergoeding zegt
ook de Hoge Raad niet.
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Laat foreniche afdeling rug
laan naar jaarrekeningcontrole
De inzet van foreniche expertie innen de
jaarrekeningcontrole lijkt teed meer een 'heilige
graal' te zijn, waarmee ignalen van fraude ij de
accountantcontrole kunnen worden opgelot. De
inzet van de in fraude gepecialieerde accountant
zou tandaard onderdeel moeten uitmaken van de
controle. 
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Rechtank wijt chadeclaim
chiedame clutermanager
tegen ING af
Onderzoekureau ING hoeft voormalig
clutermanager Han oet van de gemeente
chiedam geen chadevergoeding te etalen, zegt
de Rechtank Midden-Nederland. Al het INGrapport al onrechtmatig wa tegenover oet, dan
wa het in ieder geval niet de oorzaak van dien
ontlagchade. 
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Meer 'finec-rechercheur' ij
politie
In 2017 heeft de politie 85 nieuwe financieeleconomiche ('finec') rechercheur enoemd. en
opteker voor de politie-organiatie, die al jaren
proeert meer rechercheur met financieeleconomiche kenni in het korp te krijgen. 
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PwC kritich over rol KPMG en
DN ij N Reaal
Foreniche accountant van PwC die onderzoek
deden naar manipulatie van cijfer rondom de
nationaliatie van N Reaal uiten in hun
onderzoekrapport tevige kritiek over de rol van
KPMG en De Nederlandche ank (DN). 
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'Accountant laat zich edotten ij
mogelijke fraudeignalen'
Accountant laten zich ij 'red flag' vaak te
gemakkelijk met een kluitje in het riet turen door
de directie. Zij zouden vaker vooraf moeten
edenken hoe er fraude kan worden gepleegd ij de
klant. Al fraudeonderzoeker moeten zij niet de
hpothee van de opdrachtgever volgen. n in hun
rapporten voor de rechter moeten zij de cijfer
duiden. 
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