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Vier accountant-adminitratieconulenten komen met de chrik
vrij nadat zij de wepagina heen verwijderd waarop taat dat
zij wettelijke controle doen. Met de non-concurrentie- en
relatieedingen in hun contracten i niet mi.
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elangrijkte feiten
Vier accountant-adminitratieconulenten zijn indirect
aandeelhouder van een accountantkantoor. Het kantoor gaat in
2012 een managementovereenkomt aan met een directeur en dien
peroonlijke houdtervennootchap. In die overeenkomt taan een
non-concurrentie- en een relatieeding. Al de etrekkingen
ekoelen, vertrekt de directeur en laat hij zijn advieur divere
civielrechtelijke procedure voeren tegen het kantoor. Verder dient
deze gemachtigde een klacht tegen de accountant in ij de
Accountantkamer.

Klacht
De accountant heen:
a. in trijd gehandeld met de fundamentele eginelen van
integriteit en onafhankelijkheid door een non-concurrentieeding
en relatieeding in de managementovereenkomt te zetten;
. op de weite van het kantoor gezet dat zij wettelijke
accountantcontrole mogen uitvoeren, terwijl ze daartoe niet
evoegd zijn.

Oordeel
Klachtonderdeel a i ongegrond, en klachtonderdeel  i gegrond.

Ad a edingen
Omdat de directeur geen accountant i, kunnen de edingen geen
invloed heen op de eroepuitoefening al accountant. De
Accountantkamer gaat toch in op het verwijt, omdat de vier
eigenaren vatzitten aan dezelfde edingen.
Om te eginnen, doet de onafhankelijkheidei niet ter zake, omdat
die alleen geldt voor auranceopdrachten. Verder i het aangaan
van een managementovereenkomt met een non-concurrentie- en
een relatieeding aan te merken al een profeionele dient in de
zin van (artikel 1 van) de VGA. De Accountantkamer ziet echter
niet waarom het overeenkomen van dit oort edingen in trijd zou
zijn met de fundamentele eginelen uit de VGA (of VGC). Het i al
accountant(kantoor) niet ongeruikelijk om zulke edingen op te
leggen aan de directeur met wie je een managementovereenkomt
luit. Daarom i het alleen onder zeer ijzondere omtandigheden
niet eerlijk of niet oprecht om zulke edingen af te preken.
Van zulke omtandigheden i geen prake, terwijl het
accountanteroep er ook niet door in dikrediet wordt geracht. Dat
een accountant zich tijden de looptijd van de
managementovereenkomt en twee jaar na de eëindiging van dat
contract moet onthouden van concurrerende werkzaamheden en van
het leggen en onderhouden van contacten, eïnvloedt zijn
profeionele oordeelvorming niet per definitie ongepat.
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Volgen de klager wekt het kantoor op de kantoorweite ten
onrechte de indruk dat het wettelijke controle kan uitvoeren. De
accountant verdedigen zich door erop te wijzen dat op de
deetreffende wepagina taat dat het kantoor ingechakeld kan
worden voor alle mogelijke controlewerkzaamheden, maar niet dat
het kantoor zelf goedkeurende controleverklaringen vertrekt. Het
kantoor heeft ind egin 2012 geen controleverklaringen meer
vertrekt, omdat het toen de vergunning daarvoor heeft ingeleverd.
Controleklanten worden doorverwezen naar een gelieerd
accountantkantoor dat wel controleverklaringen mag vertrekken.
Om mivertanden te voorkomen, heeft de weiteeheerder de
wepagina hierover eind 2017 verwijderd, zo lijkt uit een emailericht van egin 2018.
De klager heeft een afdruk van de wepagina uit 2017 overgelegd.
Daarop taat dat het kantoor kan worden ingechakeld voor alle
mogelijke controlewerkzaamheden, waaronder “de reguliere
accountantcontrole op de jaarrekening”. Uit deze tekt kan niet
worden afgeleid dat het kantoor zelf geen wettelijke controle
uitvoert. Op dezelfde pagina taan de criteria voor de wettelijke
controleplicht. Dat verterkt de indruk dat de accountant van dit
kantoor zulke controle uitvoeren. De mededeling i dan ook
onjuit. Het integriteiteginel dwingt een accountant onjuite
informatie te verwijderen. Hoewel de accountant al vanaf egin
2012 niet meer evoegd zijn controleverklaringen te vertrekken,
heen zij de gewraakte informatie pa eind 2017 verwijderd.

Maatregel
Geen. Gezien de geringe tuchtrechtelijke relevantie van de onjuite
informatie en omdat de accountant die uit eigen eweging heen
laten verwijderen, i een maatregel niet nodig.

Annotatie Lex van Almelo
en oud-directeur van een accountantkantoor dient via zijn
advieur een klacht in over zijn oude ‘azen’. Het non-concurrentieen relatieeding in de managementovereenkomt zou oneerlijk en
niet integer zijn. n de uggetie op de weite dat het kantoor
controleverklaringen vertrekt onjuit.
Omdat de oud-directeur zelf geen accountant i, laat het eerte
klachtonderdeel feitelijk nergen op. Maar omdat de vier eigenaren
van het kantoor eenzelfde eding heen in hun contract, laat de
Accountantkamer toch even weten dat die edingen geruikelijk
zijn en normaal geproken toelaataar.
Uiteraard mag je op de ite niet de indruk wekken dat het kantoor zelf
controleverklaringen vertrekt, terwijl het de vergunning daarvoor
heeft ingeleverd.
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