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Kijkt de rechter wel voldoende naar de feiten? Ik he elder
gechreven dat dit niet altijd zo i, omdat rechter minder
getuigen oproepen en advocaten korter moeten pleiten. Maar i
dat ook zo ij de tuchtrechter voor accountant?
Ik volg de accountanttuchtrechtpraak al enige jaren en chreef er
een oek over. Ik he nooit ignalen gezien dat er gereken zijn in de
fact finding. Maar onlang meende een klager dat de
Accountantkamer aan cherr picking had gedaan. Uiteraard wa deze
electiviteit in het voordeel van de accountant geweet, die de dan
ontprong. De jurit van de klager nam zelf veelvuldig het woord
'leugen' in de mond.
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Aan een gepuliceerd vonni kun je niet zien welke feiten uiten
echouwing worden gelaten. Daarvoor moet je du op zijn mint de
zitting ijwonen. Hoe zou de tuchtrechter in hoger eroep naar de
feiten kijken? Ik pakte de zittinglijt van het College van eroep
voor het edrijfleven en vroeg de griffie om de zaaknummer van de
uitpraken waartegen eroep wa aangetekend. Gewapend met
print van die vonnien ging ik naar de zitting.
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Daar vielen mij een paar dingen op:
in de zaal leven de vele toelen voor het puliek leeg, ehalve die
onder mijn pantalon;
in eide zaken kregen de partijen aanzienlijk meer tijd om hun
eroep- c.q. verweerchrift toe te lichten dan geruikelijk;
de leden van het college vertoonden ondank het middaguur geen
enkel teken van laperigheid en volgden de etogen nauwlettend;
de vragen van het college verraadden doierkenni en een
profeioneel-kritiche houding.

Dat er ook in hoger eroep erieu naar de feiten wordt gekeken althan in deze twee zaken naar het chijnt - temt gerut in tijden
van nepnieuw, halve waarheden, tunnelviie en informatieuel.
Toch i de tuchtrechtpraak voor accountant in hoger eroep
kwetaar. Dat leek ijvooreeld uit de vaktechniche vragen. Want
hoe moet die voorziening voor een precaire liquiditeitpoitie nu in
de jaarrekening worden verwerkt? n viel die voorziening nu wel of
niet vrij nadat de verplichting wa etaald in aandelen? De voorzitter
en ijzitter vroegen het aan de enige accountant in de zaal: de
eklaagde.
Het College van eroep voor het edrijfleven i het enige
tuchtcollege dat in hoger eroep uitpraak doet zonder leken. r zit
heel om een jurit ij met een RA-titel. Maar ik vraag mij af of het
niet vertandig i vaktechniche kenni aan oord te halen nu het
college zelftandig lijft voortetaan.
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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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