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en accountant-adminitratieconulent leent in privé veel geld
aan een klant en advieert hem ij de verkoop van een deel van
dien onderneming aan een inveteerder. De accountant negeert
hierij de edreiging van zijn ojectiviteit.
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elangrijkte feiten
en accountant-adminitratieconulent i de huiaccountant van
Ricon v, de dga van Ricon en de Riako Groep. De aandelen van Riako
Holding v zijn tot eind 2014 in handen van Ricon en twee anderen.
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onderzocht
Riako verkeert in financiële prolemen. In mei 2014 heeft het
kantoor van de accountant 150 duizend euro tegoed van Riako. De
accountant etaalt in privé een chuld van ijna ze mille aan een
chuldeier van Riako. In oktoer etaalt de accountant vanuit zijn
peroonlijke v een elatingchuld van 5712 euro voor Riako; twee
maanden later etaalt hij in privé namen Riako een poedchuld van
6715,32 euro.
ind decemer 2014 koopt Aquapro driekwart van de Riako-aandelen
voor 1,1 miljoen euro. De accountant chrijft in een tuentijd
rapport dat de liquiditeit van Riako zijn inzien “zeer poitief” zal
worden. Niet lang daarna wordt Riako op eigen verzoek failliet
verklaard.
Aquapro dient een klacht in ij de Accountantkamer. Die verklaart
de klacht deel gegrond en legt een eriping op. Zowel Aquapro al
de accountant gaat hiertegen in hoger eroep.

Hoger-eroepgronden
Aquapro
De Accountantkamer heeft ten onrechte:
1. twee van de drie gegrond verklaarde klachtonderdelen (a en ) niet
goed amengevat en gezamenlijk eoordeeld;
2. gezegd dat Aquapro de rol van de accountant onvoldoende duidelijk
heeft gemaakt;
3. gezegd dat Aquapro niet aannemelijk heeft gemaakt dat:
- de accountant heeft geadvieerd de jaarrekening 2013 te antedateren;
- de accountant niet wit dat de handtekening onder het
(ver)koopcontract vervalt wa;
- de accountant fraudeignalen heeft genegeerd;
4. mikend dat Aquapro er (ook) over klaagde dat de accountant de
jaarrekening heeft amengeteld op ai van onjuite feiten.

De accountant
De Accountantkamer heeft ten onrechte:
1. de klacht uitgereid met een verwijt over zijn onduidelijke rol;
2. gezegd dat hij niet ojectief wa.

Oordeel
Het hoger eroep van Aquapro i ongegrond, omdat Aquapro de
verwijten (ook) in hoger eroep onvoldoende heeft onderouwd en
ij punt 4 opnieuw niet duidelijk heeft gemaakt om welke
jaarrekening het gaat. Het hoger eroep van de accountant i deel
gegrond. De amenvatting eperkt zich verder tot het hoger eroep
van de accountant.

Ad 1 Uitreiding klacht
De Accountantkamer i ij de eerte twee klachtonderdelen
inderdaad uiten de klacht getreden. De klachtonderdelen gaan over
onjuitheden in tukken en de rol die de accountant daarij peelde.
In tegentelling tot de Accountantkamer leet het college in de
klacht niet terug dat de accountant onduidelijk zou zijn geweet over
zijn rol en dat hij Aquapro en haar dga niet zou heen gewezen op
de eigen onderzoekplicht. Uit het verweerchrift in eerte aanleg en
het proce-veraal van de zitting ij de Accountantkamer leidt het
college wel af dat hierover een dicuie i onttaan. Maar die
dicuie etekent niet dat deze verwijten in de klacht lagen
eloten. De Accountantkamer heeft deze verwijten ten onrechte
inhoudelijk eoordeeld en gegrond verklaard.
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Volgen de accountant heeft hij weliwaar vijftigduizend euro aan de
Riako-groep geleend vanuit zijn peroonlijke werkmaatchappij.
Maar dat heeft hij gedaan, omdat zijn kantoor in 2014 een fout had
gemaakt ij een failliementaanvraag van Riako Zuidoot.
Daardoor werd het failliement tegen de verwachting in
uitgeproken en kwam Riako Zuidoot in acute etalingprolemen.
Om verdere prolemen te voorkomen heeft de accountant de
noodzakelijke etalingen voor zijn rekening genomen.
Volgen de accountant edreigde de vertrekte lening zijn
ojectiviteit niet direct. Om een potentiële edreiging voor zijn
ojectiviteit ij vooraat te verzachten heeft hij de
accountantwerkzaamheden overgedragen. en reden om de dga van
Ricon en zijn vennootchappen niet langer te advieren ij de
overname zag de accountant echter niet. Hij had geen financieel
voordeel ij een verkoop en wilde deze cliënt op dit cruciale moment
niet in de kou laten taan.
Volgen de accountant wa zijn eigen rol ij de overname zeer
eperkt. Hoewel de Ricon-dga toen nog 99 duizend euro chuldig
wa aan het kantoor van de accountant wa dat geen reden om de
werkzaamheden te eëindigen, omdat het ging om vorderingen op
vennootchappen die niet te maken hadden met de overname. De
druk vanuit het kantoor op de accountant wa vergeleken met
andere doier niet ijzonder groot. ovendien i het vrij
geruikelijk om te proeren een etalingregeling overeen te komen
met de klant.
Tot lot vindt de accountant het niet vreemd om “eenmalig en ij
hoge uitzondering” een toegangkaart voor een ijzondere
voetalwedtrijd, die hij via een kenni op de kop had getikt, te
verkopen aan de cliënt. Ook dit vormde zijn inzien geen edreiging
voor de ojectiviteit, want het ging om een eperkt edrag, dat wa
terugetaald op het moment van de overname.
Het college wijt er, net al de Accountantkamer, op dat de
accountant volgen artikel 21 van de VGA omtandigheden moet
identificeren en eoordelen die een edreiging kunnen zijn voor de
naleving van de fundamentele eginelen. ij een edreiging moet
deze een maatregel nemen en vatleggen in het doier. Al dit niet
kan, moet hij/zij de opdracht weigeren of eëindigen.
De Accountantkamer heeft terecht geoordeeld dat de accountant
het fundamentele eginel van ojectiviteit heeft gechonden door
in privé grote edragen uit te lenen. Wat de reden voor de lening i,
maakt niet uit. Want waarom zou de accountant een lening in privé
vertrekken al het kantoor waar hij werkt een fout heeft gemaakt?
Ook het aanzienlijke edrag dat Ricon nog chuldig wa aan het
kantoor vormde een edreiging voor de ojectiviteit. Het overdragen
van zijn werkzaamheden aan een nieuwe accountant en dit per email evetigen, i niet een (potentiële) edreiging en de getroffen
maatregel vatleggen in het doier. ovendien heeft de accountant
zijn werkzaamheden al advieur voor de Ricon-dga wel voortgezet.
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Maatregel
De accountant vindt de eriping te zwaar, omdat hij met goede
intentie heeft gehandeld nu hij de Riako-groep met de
privéleningen heeft willen ehoeden voor failliement en de Ricondga wilde ijtaan op het elangrijke moment van de overname. Voor
zover zijn ojectiviteit werd edreigd, heeft hij zijn
accountantwerkzaamheden eëindigd; hij heeft zich niet ongepat
laten eïnvloeden. ovendien heeft de Accountantkamer de klacht
uitgereid en ten onrechte meegewogen dat hij het verwijtare
karakter van zijn handelen niet inzag. Hij mag zich toch verweren
tegen de klacht?
Dat de Accountantkamer de klachtonderdelen a en  ten onrechte
(gedeeltelijk) gegrond heeft verklaard, maakt de chending van het
fundamentele eginel van ojectiviteit in de ogen van het college
niet minder erntig. De accountant heeft de onttane edreiging niet
onderkend en er niet over vatgelegd in zijn doier. Ondank de
edreiging i hij lijven werken voor de Ricon-dga en dien
vennootchappen. Dat hij dit met goede intentie heeft gedaan,
maakt niet uit. en eriping i paend en geoden.

Annotatie Lex van Almelo
De accountant leende in privé vijftig mille aan een klant, die het
accountantkantoor nog ijna een ton moet etalen. Dan komt het
natuurlijk niet lecht uit al die klant zijn leeder kan verkopen. De
accountant advieerde de klant ij de verkoop. Dat hij daarij fraude
over het hoofd zag en fraudeignalen negeerde, heeft de koper van de
aandelen ook in hoger eroep niet aangetoond.
De accountant krijgt in hoger eroep gelijk op twee formele punten.
Voor de kern van de zaak maken die niet uit: hij heeft de edreiging
voor zijn ojectiviteit niet onder ogen gezien en onvoldoende
aangepakt. De accountant edient zich in zijn verweer van enkele
drogredenen om de edreiging van de ojectiviteit weg te wuiven:
de klant had een chuld van (op dat moment) 99 duizend euro aan het
kantoor, maar daarij ging het om vorderingen op vennootchappen
die niet te maken hadden met de overname;
het kantoor oefende niet meer druk op de accountant uit dan in andere
doier;
de leningen in privé kwam voort uit een foute failliementaanvraag
door het kantoor, waardoor “onverwacht” het failliement werd
uitgeproken en de accountant de financiële nood van de etrokken
vennootchap moet lenigen;
ondank de leningen in privé werd de accountant er niet eter van dat
de klant zijn verliegevende edrijven verkocht;
de accountant heeft zijn accountantwerkzaamheden getaakt en i de
klant wel lijven advieren, omdat hij hem ij de elangrijke overname
niet in de teek wilde laten;
de accountant heeft zich niet ongepat laten eïnvloeden.

Het valt goed te egrijpen dat de Accountantkamer ij de zwaarte
van de anctie meewoog dat de accountant het laakare van zijn
handelen niet inziet. De accountant ondertreept het gelijk van de
Accountantkamer door in hoger eroep aan te voeren dat hij zich
toch mag verweren? Uiteraard mag dat. Maar al je dat doet met
ovengenoemde argumenten dan zie je inderdaad niet in dat je
verwijtaar het gehandeld.
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