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In feruari dit jaar deed de tuchtrechter in hoger eroep
uitpraak over de controlerend accountant van Vetia. De
eriping van de KPMG-accountant werd definitief. Zijn
voorganger van Deloitte werd alnog gewaarchuwd - een
verraing.
Verraend wa ook de reactie van NA-voorzitter Jongtra op de
uitpraak. Volgen Jongtra heen de controlerend accountant
hun werk weliwaar niet goed gedaan, maar anderen ook niet!
Daarom geeft de uitpraak een eenzijdig eeld. lk oordeel he zijn
nadeel.
Rechtpraak geeft vaak een eenzijdig eeld en tuchtrechtpraak du
ook. De zaken zijn vaak een niet-repreentatief topje van een ijerg.
n in zo’n zaak tellen alleen de feiten die er voor de tuchtrechter toe
doen en waarover niet wordt geakkeleid. De veelkleurige realiteit
wordt zo verengd tot wat juriten 'de formele waarheid' noemen.
Maar daarom kun je nog wel iet leren van tuchtrecht.
Ik he nooit een accountant geproken die zei: de tuchtrechter heeft
mij of mijn collega' voor verder afglijden ehoed. Ik he wèl drie
accountant geproken die niet leren van het tuchtrecht.
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De eerte vindt al pionier van de foreniche accountanc in
Nederland dat zijn ervaring en reputatie elangrijker zijn dan de
regel voor accountant. Hij heeft al onderzoeker peroonlijke
chade aangericht met ongefundeerde kwalificatie. Hij hàd zich al
laten uitchrijven, maar i nu ook van hogerhand doorgehaald.
De tweede i een regiteraccountant in uine die wel ze of zeven
keer - ik en de tel kwijt - i doorgehaald. Hij ging veraal al 'een
olifant door de poreleinkat' - om met de Accountantkamer te
preken. Ook hij heeft niet geleerd. In het komend nummer van
Accountant zegt hij: "Ik en nooit veroordeeld voor fraude en
vaktechniche fouten." Dat i overigen niet helemaal juit, want ook
hij heeft zich wel een ezondigd aan ongefundeerde concluie.
De derde accountant die ik onlang over tuchtrecht prak i ook
forenich accountant. Hij tond naar eigen zeggen drie keer 'voor
het hekje', maar i nooit tuchtrechtelijk veroordeeld. Hij voelde zich
wel al een verdachte ehandeld. Met name door het C, waarin
geen accountant zitten; in de Accountantkamer zitten er twee.
Deze forenich accountant vindt - mede gezien de Vetia-uitpraken
- dat de tuchtrechtpraak chadelijk i voor de reputatie van het
eroep.
ij mijn weten i nooit onderzocht of de tuchtrechtelijke oordelen
over accountantfouten het imago echadigen en het vertrouwen
ondermijnen. Dat i in ieder geval niet de edoeling.
De edoeling i de kwaliteit van de eroepuitoefening te evorderen
en het zelfreinigend vermogen van de eroepgroep te verterken.
Dat zou de reputatie van het eroep juit ten goede moeten komen
en moeten werken al keurmerk.
Vorige week prak ik een accountant van de elatingdient die
nogal een tuit op foute en onoplettende dientverlener. Hij had
een hoge dunk van het zelfreinigend vermogen van het
accountanttuchtrecht.
Al de tuchtrechtpraak het vertrouwen in het eroep ondermijnt
dan draagt Accountant.nl daar helaa flink aan ij door van alle
uitpraken die er toe doen een amenvatting te plaaten. Het idee
daarachter i dat accountant zo kunnen leren van goede
vooreelden en elkaar fouten. Leren van mier i ook het idee
achter het oek Uitglijder, leen uit accountanttuchtrecht.
Die leen worden getrokken op ai van zo’n tweehonderd
definitieve uitpraken, waarin accountant op de vinger zijn getikt.
In de meete gevallen gaat het om verwijtare vergiingen en zelden
om doelewut fouten.
De Accountantkamer ehandelt zo’n tweehonderd klachten per
jaar, waarvan een kwart P- en periodieke-toetingzaken. Op 22
duizend accountant i de kan dat u dit jaar getroffen wordt door
een klacht één op 110. Dat klinkt geruttellend. Maar al u dertig
jaar werkt loopt de gemiddelde trefkan op tot 24 procent.
De meete klachten gaan over geldkwetie, onterecht afgegeven
verklaringen, eroerde communicatie en partijdigheid. Klachten
over wegkijken ij fraude of zelf frauderen komen minder vaak voor,
maar worden wel vaker gegrond verklaard.
In de advocatuur i het niet ongeruikelijk om op gezette tijden een
juriprudentielunch te houden. Dat i de impact van rechtpraak
epreken met volle mond. Michien zouden accountant dat ook
een kunnen doen.
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Lex van Almelo prak deze opinie uit al inleiding ij de themaijeenkomt
voorafgaand aan de ledenvergadering van de NA op dindag 17 mei. Het
oek 'Uitglijder, leen uit accountanttuchtrecht' kunt u grati
opvragen door een e-mail te turen met uw naam- en adregegeven naar
oekhandel@na.nl.
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Tuchtrechter wijt klacht tegen
PwC-topman in
rentederivatenaga af (FD)
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. 
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'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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