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en regiteraccountant topt definitief met zijn
amentelopdracht al hij de gevraagde informatie niet krijgt. Hij
mocht de opdracht aanvaarden.
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Lex van Almelo

elangrijkte feiten
In januari 2018 evetigt een regiteraccountant dat hij de opdracht
heeft gekregen de geconolideerde jaarrekening over 2017 amen te
tellen van een groepholding. De aandelen van de holding zijn in
handen van twee zonen en een dochter van het echtpaar dat het
agrarich concern heeft opgericht. Het accountantkantoor zal ook
de jaarrekening 2017 amentellen van de peroonlijke holding van
de dochter en een zoon en aiteren ij het uitwerken van de
kolommenalanen van negen zuter/dochtervennootchappen die
ehoren tot het concern.
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De dochter en de zoon zijn in verchillende civiele procedure
verwikkeld met hun roer, die in 2015 i ontlagen al etuurder
van de groepholding. In één van die procedure eit de ontlagen
roer de pliting van het concern. In die procedure preken de
trijdende partijen onder meer af dat:
de rechtank een onafhankelijk dekundige zal enoemen die een
vermogenoptelling maakt op ai van de jaarrekeningen 2014, 2015,
2016 en 2017;
de jaarrekening die in januari 2016 i opgeteld zal worden geruikt al
ai voor de jaarrekening 2014;
de accountant van de groepholding de jaarrekeningen 2015, 2016 en
2017 zal optellen, nadat de ontlagen roer hem de ontrekende en
enodigde gegeven heeft vertrekt;
de advocaat van de roer en de zu innen vijf werkdagen aan de
advocaat van de ontlagen roer zal aangeven welke gegeven de
accountant nodig heeft;
de ontlagen roer de accountant toetemming geeft contact te zoeken
met de voormalige accountant van de groep.

In maart 2018 chrijft de accountant aan de roer en de zu dat er nog
allerlei gegeven en tukken ontreken. Kort daarna ontvangt de
accountant een reactie van de juridich advieur van de ontlagen
roer. Onder het kopje “ommatie, aanzegging (tuchtklacht)procedure + aanprakelijkheidtelling” chrijft deze onder meer dat
zijn cliënt meent dat de accountant de opdracht niet mocht
accepteren en niet mag uitvoeren en van de accountant onder andere
het volgende verlangt:
een gemotiveerde en onderouwde reactie op de opmerkingen ij de
opdrachtrief;
een evetiging dat hij een melding heeft gedaan ij de FIU;
een evetiging dat hij er (alnog) van afziet om de geaccepteerde
opdracht uit te voeren en deze zal teruggegeven;
een gemotiveerde en onderouwde viie op zijn rol al accountant van
de groep;
een gemotiveerde en onderouwde rekening en verantwoording van
hoe hij deze rol de afgelopen tijd heeft vormgegeven en in de toekomt
vorm denkt te gaan geven, mede gezien enkele prolemen.

Al de accountant niet tijdig doet wat de advocaat verlangt, moet hij
rekening houden met een klacht ij de Accountantkamer en zal hij
zowel zakelijk al privé aanprakelijk worden geteld. De accountant
laat weten dat hij de jurit niet tegemoet kan komen en vraagt hem
om zijn cliënt ontrekende informatie te laten leveren om de
jaarrekening 2017 amen te tellen. De volgende dag tuurt de
advocaat een kopie van de klacht tegen de accountant.
In een tuenvonni zegt de rechtank dat de onafhankelijk
dekundige pa aan de lag kan al de accountant de werkzaamheden
voor de jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 heeft afgerond. De
accountant chrijft aan de etuurder van de holding dat hij zijn
amentellingopdracht tillegt totdat er meer duidelijk i over de
hertructurering. In kort geding eveelt de rechtank de ontlagen
roer de gegeven te vertrekken conform de afpraak.
ind juli maakt de accountant duidelijk onder welke voorwaarden hij
de opdracht wil hervatten. Hij wil eert de enodigde tukken
ontvangen en wil dat de ontlagen roer de klacht over de
opdrachtaanvaarding intrekt. Op 1 oktoer 2018 chrijft hij aan de
juridich advieur van de ontlagen roer dat de etuurder van de
holding zijn amentellingopdracht voor 2017 heen ingetrokken.
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a. ten onrechte de amentellingopdracht van de holding aanvaard
en deze opdracht ongewijzigd voortgezet in plaat van deze terug te
geven;

Vacature
. in trijd gehandeld met het fundamentele eginel van
ojectiviteit en het conceptueel raamwerk van de VGA;
c. ten onrechte de opdracht - om te ezien of de hertructurering uit
2015 correct i verwerkt in de intern opgetelde cijfer van de divere
vennootchappen over 2015 - aanvaard, ongewijzigd voortgezet en
niet (tijdig) teruggegeven;
d. nagelaten om informatie op te vragen ij de advieur van de
klager, maar in juni 2018 wel informatie gevraagd aan de roer en de
zu op grond van onjuite en mileidende tellingen, terwijl de
ontlagen roer die informatie moet aanleveren, vragen van klager
niet eantwoord en verzoeken van de klager om te overleggen
afgelagen;
e. niet tijdig een Wwft-melding gedaan;
f. zich niet toetaar opgeteld door van de ontlagen roer te
verlangen de onderhavige tuchtklacht in te trekken.

Oordeel
De klacht i ongegrond.

Ad a Opdracht terecht aanvaard
Het verwijt dat de accountant een onevoegd verleende
amentellingopdracht heeft aanvaard en voortgezet, i feitelijk
ongefundeerd. De opdracht i namelijk vertrekt door de directie die
rechtgeldig werd vertegenwoordigd door de roer en de zu.
In NV CO 4410 taat dat een accountant ij de uitvoering van een
amentellingopdracht het management onderteunt ij het
optellen en preenteren van hitoriche financiële informatie op
ai van gegeven die het management verchaft. Hij aanvaardt de
opdracht niet al er geen overeentemming etaat over de
opdrachtvoorwaarden. Hij moet het management van de klant
aanvullende informatie vragen of nader onderzoek intellen al de
vertrekte informatie niet compleet, niet nauwkeurig of anderzin
onevredigend lijkt. De opdracht moet hij teruggeven al het
management informatie niet vertrekt, weigert of niet toetaat de
hitoriche informatie aan te paen. Verder i er geen (eroep)regel
die het uitvoeren van een amentelopdracht voor een
controleplichtige vennootchap veriedt.
De accountant had in dit geval geen aanleiding om de opdracht ij
vooraat te weigeren, niet voort te zetten of terug te geven. ij de
uitvoering van de opdracht heeft de accountant de noodzakelijk
geachte gegeven opgevraagd.

Ad  elangenconflict
Volgen de ontlagen roer diende de accountant een partijelang
van dien roer en zu en heeft hij onvoldoende oog gehad voor
tegentrijdige elangen tuen eide partijen. Hierdoor – en door te
werken voor de roer en de zu in privé - heeft hij zich in “een
wepennet” egeven en de edreigingen voor het naleven van de
fundamentele eginelen genegeerd.

Zoek vacature

Powered 





Rozet zoekt een
Financieel
Controller in
Arnhem



CIC zoekt een
International
Controller Rotterdam, NL
in Rotterdam



NO zoekt een
Manager
Finance in
Hilverum



Politie Nederland
zoekt een
procemanager
factuurtromen
in Rotterdam



Gemeente
Heemtede zoekt
een Controller
AO/IC in
Heemtede



Volgen de Accountantkamer heeft de klagende roer niet
aannemelijk gemaakt dat de accountant i opgetreden al
accountant van de roer en zu in privé. Uit de opdrachtevetiging
lijkt dat de amentellingopdracht i vertrekt door de
groepholding, zij het dat de roer en de zu voor akkoord heen
getekend al etuurder.
egin maart 2018 heeft de accountant weliwaar een rief
gechreven aan de roer en de zu in plaat van aan de
groepholding. De rief gaat echter over de opdracht om de
geconolideerde jaarrekening 2017 amen te tellen. Ook zijn
verzoek om te ekijken of de doorgevoerde hertructurering correct
i verwerkt in de intern opgetelde cijfer van de divere
vennootchappen over 2015 i afkomtig van het etuur van de
holding en niet van de roer en zu in privé.
De opdracht om de concernpliting voor te ereiden, etreft alleen
de afpraak dat (onder meer) de jaarrekening 2017 al ai zou
dienen voor de vermogenoptelling die een dekundige zou
optellen. De partijen heen toen ook afgeproken dat de
jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 van het concern zouden worden
opgeteld door het kantoor van de accountant en dat deze hiervoor
nog nadere informatie moet krijgen.
ovendien heeft de accountant:
al in een vroeg tadium tegen het etuur van de groepholding gezegd
dat de jaarrekening met alle elangheenden, du ook met de
ontlagen roer, zou worden eproken;
uitgereid gecorrepondeerd met de ontlagen roer en/of zijn
advocaat.

Zodoende heeft de accountant voldoende maatregelen genomen om
te voorkomen dat hij zijn oordeel ongepat liet eïnvloeden.

Ad c en d Diveren
De klager omt divere verwijten op zonder deze toe te lichten of te
onderouwen met feiten.

Ad e Wwft-melding
Volgen de klager moet de accountant een Wwft-melding doen op
grond van ujectieve indicatoren. De accountant zegt dat hij een
eventuele melding geheim moet houden. De Accountantkamer
geeft de accountant gelijk.
Op grond van artikel 23 van de Wwft mag een meldplichtige alleen
informatie over een melding vertrekken aan de toezichthoudende
autoriteiten of opporingintantie of aan collega’ innen dezelfde
rechtperoon of hetzelfde netwerk. Over een melding mocht de
accountant du geen openheid van zaken geven, ook niet tegenover
de ontlagen roer. Dat de accountant géén melding heeft gedaan, i
niet geleken.
Artikel 16 VGA onder c maakt weliwaar een uitzondering op de
geheimhoudingplicht al tegen de accountant of zijn/haar kantoor
een gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure i aangepannen.
Maar die uitzondering telt de wettelijke geheimhoudingplicht van
de Wwft-niet uiten werking.

Ad f Niet toetaar optellen

Ook het verwijt dat de accountant herhaaldelijk heeft gevraagd de
tuchtklacht in te trekken, i onvoldoende onderouwd en toegelicht.
Volgen de Accountantkamer vormde de tuchtprocedure een
wezenlijk otakel om de (uitgereidere) opdracht om (alnog) de
jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 van de groepvennootchappen
amen te tellen; overigen mede op verzoek van de klager.
Uit het enkele feit dat de accountant al voorwaarde voor de
aanvaarding van de opdracht verlangde dat alle partijen hiermee
akkoord zouden gaan en dat de ontlagen roer de klacht zou
intrekken, etekent nog niet dat de accountant zich niet toetaar
heeft opgeteld.

Maatregel
Geen.

Annotatie Lex van Almelo
De accountant aanvaardde de opdracht om de jaarrekening van een
groepholding amen te tellen en topte daarmee toen hij ondank
aandringen niet de enodigde informatie kreeg. Degene die de
informatie weigerde, diende later een klacht in tegen de accountant.
Niet omdat hij de opdracht taakte, maar omdat hij de opdracht niet
had mogen aanvaarden.
De ret van de klacht wekt de indruk dat de klager met hagel chiet.
Zo wordt de accountant verweten dat hij niet heeft gezegd over de
Wwft-melding die hij heeft gedaan. en accountant mag zijn
opdrachtgever of derden niet inlichten over een eventuele melding.
Dit wettelijke tipping off-verod gaat oven de mogelijkheid uit de
VGA om in een gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure de
geheimhoudingplicht te doorreken. Of de accountant inderdaad
een melding heeft gedaan, i na de milukte fihing expedition van de
klager niet duidelijk.
Het chot hagel van de gerouilleerde erfgenaam treft nergen doel.
De accountant heeft zich vooreeldig gehouden aan de plicht om
nadere inlichtingen te vragen en de opdracht terug te geven al hem
die informatie wordt geweigerd. Hij heeft ook voldoende gedaan om
ojectief te lijven in het elangenconflict door teed de elangen
van de klager in het oog te houden.
Verder valt in de uitpraak op dat een accountant:
een amentelopdracht van een controleplichtige onderneming niet
hoeft te weigeren;
al voorwaarde voor hervatting van de opdracht of uitreiding van
een etaande opdracht mag tellen dat de (mede)opdrachtgever een
tuchtklacht tegen hem intrekt.
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