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Het Openaar Miniterie i er teed vanuit gegaan dat een
accountant-adminitratieconulent vale facturen heeft
opgemaakt. De openare aanklager heeft ten onrechte geen
alternatieve cenario' onderzocht.
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elangrijkte feiten
In 2015 en 2016 doen rechercheur van de FIOD een trafrechtelijk
onderzoek naar mogelijk witwaen door een cliënt van een
accountantkantoor. Daaruit komt onder meer naar voren dat het
kantoor accountantwerkzaamheden uitvoerde voor verchillende
rechtperonen van de cliënt. Dat geeurde onder de
verantwoordelijkheid van een accountant-adminitratieconulent,
die zich inmiddel op eigen verzoek heeft laten uitchrijven uit het
regiter.
Het kantoor heeft wegen opentaande facturen een vordering van
101.383,29 euro op divere vennootchappen rondom de cliënt. De
accountant en de cliënt loen dit al volgt op:
de cliënt crediteert 46.383,29 euro en verdeelt dat over divere
Nederlande vennootchappen;
uitenlande vennootchappen van de cliënt zullen een nieuwe factuur
krijgen van 41.000 euro;
de cliënt crediteert nog een 5.383,29 euro;
de cliënt verrekent het reterende edrag van 55.000 euro door een
MW 520d te leveren aan het kantoor danwel de accountant.

egin 2016 treft de FIOD ij een doorzoeking van het kantoor divere
facturen, creditfacturen en e-mailerichten aan die amenhangen
met oventaande tranactie. De FIOD merkt nu – ehalve de cliënt ook de accountant aan al verdachte van fraude. Het Openaar
Miniterie klaagt er ij de Accountantkamer over dat de accountant
zich heeft chuldig gemaakt aan valheid in gechrift door opzettelijk
vale facturen op te maken en/of te geruiken.
De Accountantkamer vindt onder meer dat de FIOD de voormalige
accountmanager van de cliënt had moeten horen en verklaart de
klacht ongegrond. Het OM gaat in hoger eroep.
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eroepgronden
De Accountantkamer heeft:
I. de argumenten van het OM mikend;
II. de ewijlatverdeling mikend;
III. zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.

Oordeel
Het hoger eroep i ongegrond.

Toelichting OM
Volgen het OM i uit het onderzoek onder meer geleken dat:
alle medewerker van het accountantkantoor hun werkzaamheden
per klant en per ze minuten moeten regitreren;
in de urenadminitratie precie werd ijgehouden door wie welke
werkzaamheden waren verricht en hoeveel tijd eraan wa eteed;
de chuld van 101.383,29 euro werkzaamheden etrof die het kantoor
van 2008 tot en met 2012 had verricht voor negen aan de cliënt
gelieerde Nederlande rechtperonen;
uit de inelaggenomen adminitratie niet lijkt dat iemand vond dat
die facturen ten onrechte waren vertuurd;
in de facturen de omchreven werkzaamheden zo diver zijn dat je
“over het algemeen met een aan zekerheid grenzende
waarchijnlijkheid” kunt tellen “dat die niet auievelijk op de
verkeerde rechtperoon zijn geoekt”;
het daarom “voltrekt ongeloofwaardig” i dat jaren later opeen lijkt
dat de regitratie en de facturatie van de afgelopen jaren voor een
groot gedeelte niet correct zijn;
er geen enkele onderouwing etaat voor de hoogte van de facturen
die vervolgen aan de uitenlande rechtperonen zijn gericht;
de facturen voor deze uitenlande rechtperonen ander zijn
opgemaakt;
de deetreffende rechtperonen nog niet in het klantenetand van
het kantoor waren opgenomen.

Het OM ziet onvoldoende aanleiding om de voormalige
accountmanager te horen. Hij heeft de gewerkte uren goedgekeurd,
die achtentwintig unieke geruiker heen geoekt op de
Nederlande rechtperonen. ind 2013 i er een nieuwe
accountmanager, die wél i gehoord en heeft verklaard dat hij nooit
werkzaamheden heeft verricht voor de uitenlande
vennootchappen van de cliënt.
Uit geen enkel document lijkt dat het kantoor daadwerkelijk
werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de uitenlande
vennootchappen van de cliënt. Ook niet uit de cliëntdoier.
Volgen vate rechtpraak gaat de Accountantkamer ervan uit dat
wat niet ehoorlijk i vatgelegd ook niet i geeurd. De accountant
had tegenewij moeten leveren nu het OM met een onderouwde
verdenking van fraude en een onderouwde tuchtklacht kwam. De
Accountantkamer heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de
klacht ongegrond i.

Certified
Management
Accountant (
Diploma CMA)
6 eptemer 2019,
Amterdam
€ 975.00 | P 24
NA Opleidingen



Potachelor
AA orientatie
MK
13 eptemer 2019,
Meerdere locatie
in Nederland
€ 7800.00
Avan+



Actief in
Overname
18 eptemer
2019, Courtard
 Marriott Hotel
Amt
€ 1995.00 | P 14
Alex van
Groningen



Inkomtenela
ting
Rijkegroting
2020
26 eptemer
2019, Van der
Valk Hotel
Vianen
€ 230.00 | P 3
R College



Accountant magazine

Rode vlaggen:
frauderiico'
ontdekken en melden
Opvolger van de
uccevolle
uitgave
'Uitglijder',
volledig gewijd
aan het thema
fraude.
ij elke eproken
uitpraak een
aantal rode en
groene vlaggen.

Vacature
Zoek vacature

Verweer accountant



De accountant heeft ook al in eerte aanleg aangevoerd dat het
kantoor werkzaamheden deed voor veel ondernemingen van de
cliënt, ook voor ondernemingen die formeel (nog) geen klant waren.
Die werkzaamheden waren ijvooreeld adviering over:
hertructurering van edrijven en activiteiten van de cliënt;
plannen voor ditriutie in uropa;
de oprichting van uitenlande rechtperonen.

Gezien de veelheid van onderwerpen, (overlappende) activiteiten en
ondernemingen heeft het kantoor de uren van 2007 tot en met egin
2013 meetal geoekt op één van de Nederlande ondernemingen.
Het wa in de gegeven ituatie praktich niet te doen om alle
volledig juit te adminitreren. De cliënt kreeg dit pa te horen
tijden het overleg over een etalingregeling. De cliënt wilde dit
gecorrigeerd heen en had daarmee wel een punt. Om de cliënt
geen argument te geven om de etaling van facturen nog langer uit
te tellen, heeft het kantoor een deel van de gefactureerde uren
herverdeeld.
Voor de paane en Zwitere ondernemingen moeten er facturen
zonder tw worden gemaakt. Omdat dit toen nog niet kon met het
pakket Allure wijken de facturen voor de uitenlande
ondernemingen af van de overige facturen. Uit de adminitratie van
het kantoor en uit de geprekaantekeningen die zijn overgelegd,
lijkt duidelijk dat het kantoor van 2008 tot 2012 met de cliënt heeft
geproken over de paane en Zwitere ondernemingen en daarvoor
werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Oordeel college
Wie klaagt en in hoger eroep gaat, moet met feiten en
omtandigheden aannemelijk maken dat de etrokken accountant
tuchtrechtelijk verwijtaar heeft gehandeld. Wanneer het Openaar
Miniterie een tuchtrechtelijke klacht indient tegen een accountant
mag dan ook van het OM worden verwacht dat er zorgvuldig
onderzoek i gedaan “zonder vooringenomenheid” en dat daaruit
erieuze aanwijzingen naar oven zijn gekomen dat de accountant
tuchtrechtelijk verwijtaar heeft gehandeld.
Dat wa niet zo ij het onderzoek in deze zaak. Het OM i er kennelijk
van overtuigd dat de accountant vale facturen heeft opgemaakt.
Ojectief ezien heeft het OM daarvoor echter onvoldoende ewij
overgelegd, want het i inderdaad mogelijk dat in de praktijk ij de
(vele) ondernemingen van de cliënt niet teed alle werkzaamheden
per ze minuten op de juite onderneming zijn geoekt, zoal de
accountant zegt.
Het OM heeft dit alternatieve cenario ten onrechte niet onderzocht.
Het heeft het zelf niet nodig gevonden om de voormalige
accountmanager te horen die meer licht op de zaak had kunnen laten
chijnen. Ook niet nadat de Accountantkamer oordeelde dat dit op
de weg van het OM had gelegen. Het OM “lijkt in het trafrechtelijk
onderzoek lecht op zoek te zijn geweet naar informatie ter
evetiging van zijn overtuiging dat etrokkene opzettelijk vale
facturen heeft opgemaakt of geruikt”.
De accountant heeft daarentegen zowel in eerte aanleg al in hoger
eroep een plauiele verklaring gegeven voor het opnieuw
opmaken van de facturen die zijn vertuurd aan de uitenlande
vennootchappen. Die verklaring heeft hij onder meer onderouwd
met geprekaantekeningen, waaruit kan worden afgeleid dat hij
inderdaad al vanaf 2007 met de cliënt prak over het opzetten van
een Zwitere onderneming.
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Het college i het niet met het OM een dat de accountant in dit
tadium tegenewij moet leveren. Primair moet de klager (die hoger
eroep aantekent) aannemelijk maken dat de accountant
tuchtrechtelijk verwijtaar heeft gehandeld. Het OM i daarin niet
gelaagd en de Accountantkamer heeft zijn oordeel toereikend
gemotiveerd.

Maatregel
Geen.

Annotatie Lex van Almelo
Nog nooit heeft de tuchtrechter het Openaar Miniterie zo op zijn
nummer gezet al in deze zaak. Nadat de Accountantkamer al zei dat
de openare aanklager zijn tuchtklacht onvoldoende had
onderouwd, verwijt het College van eroep voor het edrijfleven
het OM feitelijk tunnelviie. Het OM gaat er teed van uit dat de
accountant vale facturen heeft opgemaakt en heeft niet heeft willen
zoeken naar ontlatend ewij. Het tuchtrecht i geen trafrecht,
maar ook hier moet de eklaagde al het ware voor ‘onchuldig’
worden gehouden totdat de (aan)klager het tegendeel ewezen
heeft.
Het OM voert in hoger eroep aan dat de Accountantkamer de
ewijlatverdeling heeft mikend. Het i volgen het OM immer
vate rechtpraak dat een accountant alleen iet heeft gedaan al hij
dat kan taven met zijn klantendoier. Du al je met een
onderouwde klacht komt, moet de accountant aan de hand van zijn
doier ewijzen dat hem niet te verwijten valt. Dit i de
OMgekeerde wereld en ongehoord in een rechttaat, ook al het
gaat om tuchtrechtpraak. Het college maakt korte metten met de
telling van het OM en wijt op de tandaardoverweging in elk
tuchtrechtelijk oordeel dat de klager de klacht aannemelijk moet
maken. Dat geldt ook in hoger eroep.
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