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en frauderend accountant-adminitratieconulent krijgt na een
celtraf ook een tik op de vinger van de tuchtrechter, die nu – na
een tijdelijke doorhaling in mei - een definitieve doorhaling
oplegt.
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elangrijkte feiten
In 2017 veroordeelt de Rechtank Rotterdam de directeur van Zorg
tichting Vivence tot vier jaar cel, omdat hij 1,9 miljoen aan zorggeld
heeft verduiterd. Op papier verdiende de directeur zo’n 67 duizend
euro, maar in werkelijkheid ontving hij meer dan ze ton. De
accountant van Vivence kreeg een celtraf van ze maanden plu ze
maanden voorwaardelijk, omdat hij vale controleverklaringen heeft
afgegeven.
Zorg tichting Vivence i de enige aandeelhouder van een dochterv, waarvan de aandelen in 2015 zijn verkocht aan de directeur. De
tichting en de v zijn drie jaar geleden failliet verklaard.
Rechercheur van het Zorgfraudeteam van de Inpectie ZW heen
een trafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het vermoedelijk
plegen van valheid in gechrifte, edrog met de jaarrekening en
witwaen. ij dit onderzoek wordt de accountant verdacht van het
afgeven van vale controleverklaringen.
In het doier over de controle van de jaarrekening 2011 treffen de
rechercheur een e-mailwieling aan van de accountant met de
directeur. Zo chrijft de accountant egin 2012 dat het hem “wel
opvalt” dat de tuentijde cijfer “for afwijken” van de getallen die
in de managementletter taan. De accountant vraagt hem hoe hoog
de adviekoten van de directeur zullen worden. De accountant
denkt aan “112k incl. tw” en voegt eraan toe: “Het lijkt mij owieo
vertandig hier niet te hoog te gaan zitten voor 2011 en dan in de
contellatie voor 2012 een elegantere oploing te zoeken.”
De directeur chrijft de volgende dag terug dat:
hij vanuit een derde v een verzamelfactuur zal turen met een edrag
van vier ton;
dit edrag voor 50 procent zal etaan uit (zijn) adviewerkzaamheden
en voor 50 procent uit outourcing (peroneel niet in loondient);
de reterende etuurvergoeding voor het tweede halfjaar van 131.500
euro moet worden teruggeracht naar negentig mille om onder de
alkenendenorm te lijven;
het verchil van 41.500 zal na toetemming van de raad van toezicht
worden omgezet in een lening en worden toegevoegd aan de reed
vertrekte lening uit 2010;
het een “elegantere oploing” i om zijn etuurvergoeding “op 180k
te zetten”;
hij na een formele reactie op “de kwetie 2011” het etuur wil
uitreiden en de vergoeding voor hemzelf en een medeetuurder wil
“zetten op 150k pp”;
hij in de egroting voor ingehuurd peroneel en advie “50-100k” extra
wil reerveren.

De recherche vindt ij een doorzoeking in 2016 een externe harde
chijf in de woning van de directeur, waarop geluidfragmenten
taan van een geprek uit 2013 van de accountant en de directeur.
Volgen de accountant zijn in de “toko” van de directeur op dat
moment “twee cruciale punten aanwezig”. De eerte i de eloning
van de directeur. Het tweede i dat “je ten alle tijden wil voorkomen”
dat de raad van toezicht daar kenni van neemt en de directeur er du
“omheen” moet regelen. De accountant vraagt verder of de directeur
er al helemaal uit i met de facturen.

De directeur: “Ja, mijn eloning i eperkt geleven tot die 180. Want
ander he jij voor die jaarrekening zo meteen natuurlijk een dicuie. n
externe koten, weet je wel, die zijn allemaal geoekt onder externe
koten. n daar en ik verder helemaal niet in terug te vinden.”
De accountant: “Nee, maar ik wou zeggen, al je dat gewoon goed indekt…
goed laat zien.”
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Rode vlaggen:
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De accountant: “Al hij dat gewoon goed doet, het gaat mij er even om, wat
ik al zei: er onttaat komend jaar een enorme dicuie over de eloning.”
De directeur: “Ja, ik lee het ook teed meer. Maar ik edoel: zolang ik, en
corrigeer me al ik het ander he, zolang ik onder die alkenende-norm
lijf zitten, i die dicuie, weet je, ij on niet van toepaing. Toch? (…)
n alle extra manieren om geld te verdienen worden op een andere manier,
weet je wel, ingericht.”
De directeur: “Dat wil ik allemaal niet weten, dat moet je gewoon doen. Zo
impel ligt dat.”
Ongeveer een maand later epreken de twee de eloning opnieuw.

De accountant: “Jouw eloning, pa op, ik he het even nagekeken, ik he
een rief getuurd in januari/fe naar het zorgkantoor dat jouw eloning
rond de 180200 i.”

Vacature
Zoek vacature



De directeur: “Mijn eloning i ook zo, dat i het externe.”
Powered 

De accountant: “Je moet maar even kijken. In de adminitratie i nu 360
opgenomen dat i uitetaald aan jou. r zijn nog geen facturen onder.”
De directeur: “Ik zat vorig jaar volgen mij rond de 400. Ik kan onmogelijk
weet je wel mezelf ewegen om dat getal terug te chroeven en dat i nu
ook de ituatie. Het grootte geedeelte zal in externe koten lijven.
Adviekoten noem het maar op.”
De accountant: “Het enigte punt dat je nu wel gaat krijgen en dat i de
verandering die vorig jaar i ingezet, i dat alle dat naar de etuurder
etaald wordt vermeld moet worden du er taat ergen helemaal
achterin het rapport, daar moet een zinnede in kom, in het jaar zijn
edragen X etaald aan de etuurder.”
De directeur: “ Ja dat i niet aan mij etaald natuurlijk dan.”
De accountant: “Ja maar goed, daarom zeg ik ook. Kijk even heel kritich
naar de optelling van het edrag en plit het denood uit elkaar en zorg
er ook voor dat de RvT daar formeel akkoord op geeft.”
In het controledoier van de jaarrekening 2015 treffen de
rechercheur e-mailerichten aan over de notulen van de
vergadering van de raad van toezicht van Vivence. De accountant laat
de directeur weten wat hij nog mit om “aan te tonen dat rVT op de
hoogte wa van wat er geeurt en zorgvuldig handelen afdwingt”:
een onderouwing van het definitieve eluit om de dochter-v voor 1
euro te verkopen aan de directeur;
een financiële onderouwing waarom het handig voor de tichting i
om de v over te dragen;
de toetemming van de raad van toezicht voor de verkoop;
een toelichting waarom het geeurt met terugwerkende kracht.
een toelichting op het effect van de overdracht op de huurprij etc. en
de exploitatie van de tichting;
een antwoord op de vraag “hoe om te gaan met R/c aldi” tuen de
tichting en de dochter-v;
de vattelling/goedkeuring van de egroting 2016 door de raad van
toezicht;
de reactie van de raad van toezicht op de uitkomten materiële
controle zorgkantoor;
de reactie van de raad van toezicht op het niet tijdig vattellen van de
jaarrekening 2015;
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de redenen hiervoor (“dicuie zorgkantoor materiele controle, ziekte
etc.”)
de mededeling dat de raad van toezicht aandringt op zekerheden en
concrete afpraken over de afloing van de verchillende vorderingen.

In juni 2016 tuurt de directeur een aangepat concept. Al de
accountant akkoord i, zal de directeur de volgende ochtend naar één
van de leden van de raad van toezicht rijden voor de handtekening.
“Kun je je hierin vinden?”
Nadat een rechercheur hem tijden een verhoor in het trafrechtelijk
onderzoek facturen toont die afwijken van de facturen in het
controledoier doet de accountant een Wwft-melding. Aan het
CIG, een uitvoeringorganiatie van het miniterie van
Volkgezondheid Welzijn en port, chrijft hij dat hij de afgegeven
controleverklaringen ij de jaarrekeningen over 2011 tot en met 2015
heeft ingetrokken. Dat had hij al eerder laten weten aan de tichting.
Het OM vervolgt de accountant voor valheid in gechrifte en de
Rechtank Rotterdam legt, zoal gezegd, een half jaar cel op. In dit
vonni acht de rechtank het “ewezen dat de verdachte de
goedkeurende controleverklaringen valelijk heeft opgemaakt, nu
hij wit dat de jaarrekeningen (…) geen getrouw eeld gaven van de
amentelling van het vermogen (…) en van het reultaat over de
jaren 2011 tot en met 2015.” De accountant gaat hiertegen in hoger
eroep.
Ondertuen dient het Openaar Miniterie een klacht tegen de
accountant in ij de Accountantkamer. Al de kamer die klacht
ehandelt, loopt het hoger eroep tegen de celtraf nog.

Klacht
De accountant heeft:
a. ij de jaarrekeningen over de jaren 2011 tot en met 2015
controleverklaringen afgegeven die een deugdelijke grondlag
mien inzake de poten ‘eloning etuurder’, ‘financiële vate
activa’ en ‘vorderingen en overlopende activa’;
. ongeruikelijke tranactie niet tijdig gemeld ij de FIU-NL;
c. niet integer gehandeld door mee te werken aan het verhullen van
de overchrijding van de wettelijke normering van topinkomen en
het aanvullen of achteraf optellen van notulen van een vergadering
van de raad van toezicht, die vermoedelijk zijn geantedateerd.

Oordeel
De klacht i gegrond.

Geen miruik tuchtrecht
Volgen de accountant moet het OM niet-ontvankelijk worden
verklaard, omdat het miruik maakt van het tuchtrecht. Door de
trafvervolging en veroordeling i het doel van het tuchtrecht al
verwezenlijkt. ovendien heeft het er alle chijn van dat het OM de
tuchtzaak wil geruiken om zijn ewijpoitie in het hoger eroep
van de trafzaak te verterken. De accountant vreet dat wat hij zegt
in de tuchtprocedure tegen hem zal worden geruikt in de
trafprocedure. Hij voelt zich daarom niet vrij om inhoudelijk
verweer te voeren tegen de klacht zo lang de trafrechtelijke
veroordeling niet definitief i.

De Accountantkamer wijt erop dat het trafrecht en het tuchtrecht
naat elkaar kunnen worden ingezet, omdat het gaat om
verchillende normchendingen. ovendien dient het trafrecht
voornamelijk een punitief doel, terwijl het tuchtrecht edoeld i om
de kwaliteit van de accountanc te ewaken en te evorderen. De
Accountantkamer i dan ook evoegd zelf een oordeel te vellen over
het eklaagde handelen en heeft geen reden om de ehandeling van
de klacht aan te houden totdat er een onherroepelijke eliing i in
de trafzaak.
Dat de accountant zich niet vrij voelt om in de tuchtprocedure
inhoudelijk verweer te voeren, doet er niet toe. Het OM heeft
chriftelijk toegezegd de verklaringen die de accountant aflegt in de
tuchtprocedure niet te geruiken in de lopende trafzaak. Daardoor
hoeft de accountant niet te vrezen dat zijn inhoudelijke verweer
tegen hem wordt geruikt in het trafrechtelijk hoger eroep. Dat de
eliing van de Accountantkamer openaar i en het verweer van
de accountant du ook etekent inderdaad dat de trafrechter
daarvan (amthalve) kenni kan nemen. Maar de trafrechter moet
zelf epalen of hij de uitpraak van de Accountantkamer etrekt in
zijn oordeel over de tenlatelegging.
Dat het OM eventueel een elang heeft ij de aangepannen
klachtprocedure dat niet amenvalt met de doeltelling van de
tuchtrechtpraak, etekent op zichzelf niet dat prake i van
miruik van tuchtrecht. De klacht i du ontvankelijk.

Ad a Controleverklaringen
Volgen het OM lijkt uit de onderzoekgegeven dat de accountant
onvoldoende kritich heeft gekeken naar de ezoldiging van de
etuurder. Uit de informatie in de accountantdoier had hij
kunnen opmaken dat de pot ezoldiging in de jaarrekening niet
aanloot ij de vertuurde facturen en uitetaalde edragen. De
accountant heeft zich ovendien hoofdzakelijk geaeerd op
informatie van de directeur en op notulen van vergaderingen van de
raad van toezicht, terwijl hij twijfel had over het functioneren van
deze toezichthouder.
De accountant heeft volgen het OM ook niet voldoende kritich
gekeken naar andere grote poten in de jaarrekening, zoal de
financiële vate activa en de kortlopende vorderingen. Daardoor
heeft hij niet gezien dat er in feite meer aan de directeur werd
uitetaald dan er i verantwoord; vermoedelijk wit de accountant
dat dit geeurde. Ook heeft de accountant over het hoofd gezien dat
de leningen niet juit konden zijn, omdat er nooit gelden zijn etaald
aan de partijen die werden vermeld in de leningovereenkomten.
Verder heeft de accountant onvoldoende opgetreden toen de
tichting de aandelen in de dochter-v verkocht aan de directeur en
niet eoordeeld hoeveel deze v in 2015 etaalde aan de directeur.
Dit wa wel relevant, want op grond van de Wet normering
topinkomen (Wnt) moet je namelijk ook de ezoldiging vanuit een
gelieerde intelling meetellen om te zien of de etuurder meer krijgt
dan het toegetane maximum.
Gezien de onderouwing van de verwijten en het gerek aan verweer
i voldoende aannemelijk geworden dat de accountant onvoldoende
gechikte controle-informatie had ij de genoemde poten en du
geen deugdelijke grondlag voor de controleverklaringen ij de
jaarrekeningen 2011 tot en met 2015.

Ad  Te late melding

Volgen artikel 16 lid 1 van de Wwft moet de accountant een
voorgenomen ongeruikelijke tranactie “onverwijld” melden. Tot 1
januari 2013 moet hij dat uiterlijk doen innen veertien dagen nadat
hij het ongeruikelijke karakter van de tranactie inzag. De NA
geeft in Leidraad 15 aan elatingadvieur en accountant een
overzicht van ojectieve en ujectieve indicatoren op grond waarvan
een tranactie al ongeruikelijk moet of kan worden aangemerkt.
De leidraad i geactualieerd door Handreiking 1124.
Zowel in de leidraad al in de handreiking wordt al ujectieve
indicator genoemd: “Tranactie waarij de meldingplichtige
aanleiding heeft om te verondertellen dat ze verand kunnen
houden met witwaen of financiering van terrorime”. In ijlage 2
ij de leidraad taan guideline voor het detecteren van
ongeruikelijke tranactie. Deze guideline zijn niet uitputtend en
vormen geen checklit. De handreiking verwijt naar de pecifieke
Leidraad voor onder anderen accountant van het ureau Financieel
Toezicht (FT).
Volgen het OM:
etaalde Vivence van 2011 tot en met 2014 omvangrijke edragen uit
al voorchot;
werden deze edragen uitetaald en geoekt op de grootoekrekening
van de partner van de directeur;
werd hiervoor geen onderouwing gegeven;
ontving de accountant pa aan het einde van het jaar facturen of
leningovereenkomten die de voorchotetalingen moeten
onderouwen;
wa op die facturen niet te zien dat het om voorchotetalingen ging
die in mindering werden geracht op het uiteindelijk gefactureerde
edrag;
heeft de accountant ondank herhaalde verzoeken nooit een
managementovereenkomt ontvangen op grond waarvan de directeur
werkzaamheden verrichte voor Vivence;
kreeg de accountant pa na lang aandringen of helemaal niet de
leningovereenkomten of facturen waarop etalingen waren
geaeerd;
wa er een lening aan de directeur en een lening aan een advieureau,
waarij zekerheden, afloingen en renteetalingen ontraken.

Op ai van deze ujectieve indicatoren had de accountant volgen
de Accountantkamer tijdig een Wwft-melding moeten doen. Dat hij
na het verhoor alnog een melding heeft gedaan, maakt niet uit,
omdat die melding veel te laat wa en de accountant al wa verhoord
al verdachte.

Ad c Manipuleren notulen
De Accountantkamer vindt het aannemelijk dat:
de notulen achteraf zijn opgeteld of geantedateerd;
de accountant etrokken wa ij het achteraf aanvullen van de
notulen;
de accountant niet i nagegaan of de genotuleerde onderwerpen
daadwerkelijk zijn eproken in die vergadering en dat de raad van
toezicht daarover eluiten heeft genomen;
de accountant heeft meegewerkt aan het maken van notulen die
onjuite of onvolledige gegeven evatten;
de accountant er ewut aan heeft meegewerkt dat de
overchrijdingen van de alkenendenorm niet zichtaar waren in de
jaarrekeningen.

Maatregel
Doorhaling, waarij de accountant zich innen drie jaar niet opnieuw
in het regiter kan laten inchrijven. De accountant heeft jarenlang
niet alleen meermalen het fundamentele eginel van
vakekwaamheid/dekundigheid en zorgvuldigheid en
profeioneel gedrag gechonden, maar ook het fundamentele
eginel van integriteit. Daarij komt dat hem onlang een tijdelijke
doorhaling van drie maanden i opgelegd wegen chending van
onder andere het integriteiteginel.

Annotatie Lex van Almelo
De klacht houdt kort gezegd in dat de accountant de directeur van
zorgtichting Vivence heeft geholpen ij het verhullen van zijn veel
te hoge alari door tegen eter weten in de jaarrekeningen goed te
keuren en achteraf de notulen, waarin de eloningen werden
goedgekeurd, te manipuleren. Vier maanden nadat de trafrechter de
directeur veroordeelde tot vier jaar cel en de accountant tot een half
jaar cel, diende het OM een tuchtklacht in.
Het i niet de eerte keer dat het OM zowel een traf- al
tuchtrechtelijk chot afvuurt met zijn duelloop geweer. In 2018
nam het ijvooreeld ook KPMG tweemaal op de korrel.
De advocaat van de accountant liet on weten dat zijn cliënt in “een
pagaat” zit. In de nog lopende trafzaak mag de accountant zwijgen,
terwijl hij in de tuchtprocedure moet preken om een douw te
voorkomen. Daarom zou de tuchtrechter de klacht niet-ontvankelijk
moeten verklaren of de ehandeling moeten uittellen totdat de traf
definitief i.
De Accountantkamer heeft daar geen oodchap aan. Het OM heeft
chriftelijk toegezegd de verklaringen uit de tuchtrechtprocedure
niet te geruiken ij het hoger eroep in de nog lopende trafzaak.
Het argument dat het gerechthof in de uitpraak van de
tuchtrechter kan lezen hoe de accountant zich verweert, wuift de
Accountantkamer weg. De trafrechter mag zelf uitmaken of het die
informatie meeweegt.
ij gerek aan verweer heeft de accountant in de ogen van de
Accountantkamer controleverklaringen afgegeven zonder
deugdelijke grondlag, te laat een Wwft-melding gedaan en
gefraudeerd met notulen. Het OM heeft veel elatend materiaal
geleverd. Zoal een geluidopname van een geprek, waarin de
accountant tegen de directeur zegt over de illegale
directievergoedingen: “Dat wil ik allemaal niet weten, dat moet je
gewoon doen.”
De accountant gaat in hoger eroep tegen deze uitpraak. Of een
inhoudelijk verweer het verchil kan maken ij het College van
eroep voor het edrijfleven taat allermint vat. Het college
evetigde in mei 2019 de doorhaling voor drie maanden, omdat deze
accountant toeter heeft mileid door werkzaamheden in het
controledoier te antedateren.

*) De naam Vivence i ekend uit eerdere erichten en wordt hier du
voluit genoemd.
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