OPINIE

22 maart 2016

Tuchtrecht: driejaarstermijn is voor de dommen
In het accountantstuchtrecht is een delict verjaard als meer dan zes jaren zijn verlopen tussen het
tijdstip van het delict en het indienen van de klacht. Ook is het delict verjaard als niet wordt geklaagd
binnen drie jaar nadat de klager redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van het klachtwaardige delict.
Voor die laatste situatie is van belang of de klager niet kan worden vereenzelvigd met degene die het delict
constateerde. De Accountantskamer heeft in een tuchtzaak (uitspraak 14/3/2016) opnieuw geoordeeld dat
Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM) niet kunnen worden vereenzelvigd.
De Accountantskamer refereert daarbij aan haar eerdere uitspraak (uitspraak van 13/7/2012), die volgens haar is
bevestigd door het College van beroep voor het bedrijfsleven (Cbb) (uitspraak van 4/4/2014). De stelligheid van de
Accountantskamer over die bevestiging is overigens niet met zoveel woorden terug te vinden in de uitspraak van het
College. Appellant stelt dat de Belastingdienst en het OM beide deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon, waaruit
vereenzelviging zou volgen, maar op deze stelling is het CBB niet ingegaan.
Aannemende dat de visie van de Accountantskamer de juiste is, is daarmee voor de snuggere klager de driejaarstermijn
van de baan. Je laat iemand anders de klacht indienen, iemand die geen benul heeft van het delict, dus pas dan gaat
voor hem de driejaarstermijn lopen. Die ander hoeft geen enkele betrokkenheid bij het delict te hebben: in het
accountantstuchtrecht is niet - anders dan bijvoorbeeld bij het tuchtrecht voor notarissentuchtrecht of advocaten nodig dat de klager enig belang heeft bij de klacht.
Als de Belastingdienst geen last heeft van de driejaarstermijn, door indiening van de klacht te laten plaatsvinden door
het OM, dan is het enige wat een klager-in-spe moet doen om ook niet gebonden te zijn aan de driejaarstermijn:
iemand anders vinden voor de formele indiening van de klacht.
Is dat wat de wetgever beoogde met verjaringstermijnen?
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23 december 2021

Verwijzing naar algemeen aanvaarde grondslagen is
oké
Je kunt je afvragen wat het nut is van een vermelding van extra
werkzaamheden. Maar als je het doet, doe het dan goed. 
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14 december 2021

Openbaar aanklager?
Om de controlerend accountant al dan niet vrij te pleiten voor de fraude bij Pels Rijcken, zou een onderzoek door een
openbare tuchtrechtaanklager uitkomst kunnen... 

TUCHTRECHT

10 december 2021

Bescherm het tuchtrecht tegen de beroepsklager
Het accountantstuchtrecht is een groot goed en verdient bescherming tegen
beroepsklagers. Bij repeterende klachten mogen (moeten) accountants
daarom sneller 'terugduwen'. 
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26 oktober 2021

Hoor en wederhoor
Het is altijd goed om de onderzochte (rechtspersoon) te horen en commentaar te laten geven. 
MAGAZINE

15 september 2021

Ruim baan voor het gevoel
Ruim baan voor het wantrouwen, de intuïtie, het onderbuik- of niet-pluisgevoel. 

