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en partner van PwC Forenic ervice heeft de onderzochte
Nidera-directeur te weinig commentaar laten leveren en het wel
geleverde commentaar onvoldoende verwerkt.
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elangrijkte feiten
Multinational Nidera* houdt zich ezig met de verwerking en oplag
van en handel in agrariche producten. ind 2016 zijn alle aandelen
in handen van een nieuwe eigenaar, die in een gerechtelijke
procedure een deel van de koopprij terugeit van de oude
aandeelhouder. Met name de afdeling iofuel leek achteraf in
2015 een verlie te heen geleden van ongeveer 200 miljoen dollar
(170 miljoen euro), terwijl het reultaat in 2013 en 2014 nog poitief
wa.
Na onder meer een oekhoudkundig onderzoek van huiaccountant
Y en een intern onderzoek door Control Rik wordt de trade
manager iofuel op taande voet ontlagen. en maand voor het
ontlag chakelt de onderneming PwC Forenic ervice in om de
omvang en oorzaken van het verlie te onderzoeken.
De forenich accountant komt op een chade van 127 miljoen dollar
(108,5 miljoen euro), waarvan 95,5 miljoen dollar (81,5 miljoen euro)
i toe te chrijven aan de ontlagen trade manager, die in zijn eentje
opereerde en data kon aanpaen. Volgen de accountant i er
“terke aanleiding om te vermoeden dat de waargenomen
handelactiviteiten niet het reultaat zijn van een aaneenchakeling
van fouten”. Ze lijken eerder “het eoogde reultaat” van
handelingen van de trade manager. De forenich accountant legt
verder de vinger op zwakke plekken in de automatiering en de
interne controle.
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De onderneming telt de trade manager aanprakelijk voor de chade
in een gerechtelijke procedure die medio 2019 nog loopt. De
ontlagen manager dient een klacht in tegen de forenich
accountant. Kort voor de zitting ij de Accountantkamer komt de
klager met een contra-rapport van Herme Advior. De
Accountantkamer verklaart de klacht deel gegrond en legt een
waarchuwing op. Zowel de klager al de accountant gaat in hoger
eroep.

Hoger-eroepgronden
Trade manager
De Accountantkamer heeft ten onrechte:
1. gezegd dat de klager ommige verwijten feitelijk onvoldoende heeft
onderouwd en niet pecifiek genoeg heeft verwezen naar het
tegenonderzoek van Herme;
2. gezegd dat de klager het onderwerp wintegaliatie te laat naar voren
heeft geracht; met die term doelt de klager op de ongerealieerde
winten, waarover hij klaagde in de klacht en in zijn wederhoor;
3. enkele verwijten uit de klacht ongegrond verklaard, terwijl het
Herme-rapport die onderouwde;
4. gezegd dat de klager onvoldoende heeft onderouwd dat Nidera
ekend wa met de gang van zaken innen iofuel en ommige
contracten van deze afdeling;
5. genegeerd wat de klager op de zitting zei over de annulering van
contracten;
6. klakkeloo de evindingen van de accountant gevolgd op het punt van
onder andere de procedureafpraken over hoe te handelen met
InterDraco, zonder kritich tegenonderzoek in te tellen en zonder acht
te laan op de tandpunten van de klager.

Forenich accountant
De Accountantkamer heeft:
1. ten onrechte gezegd dat de accountant ij de trade manager had
moeten nagaan wat deze edoelde met ‘neutralieren’; de accountant
geeft er namelijk dezelfde interpretatie aan al de trade manager en het
etekent hetzelfde al ‘wahed-out deal’;
2. de klacht onjuit geïnterpreteerd voor zover die gaat over de
verklaringen van twee heren; die verklaringen van derden zijn wél
voorgelegd aan de trade manager voor zover die gingen over dien
handelen en nalaten; de accountant heeft naar aanleiding van die
verklaringen nader onderzoek ingeteld voor zover nodig;
3. de opmerking van de klager over het niet aanieden van hoofdtuk 7
uit het PwC-rapport ten onrechte al een klacht opgevat;
4. een te zware anctie opgelegd, want zelf al de klacht op enkele punten
gegrond zou zijn, i een waarchuwing niet gerechtvaardigd.
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Oordeel
De hoger eroepen zijn ongegrond.

Trade manager
Ad 1
De ontlagen trade manager heeft het Herme-rapport pa kort voor
de eerte zitting ij de Accountantkamer ingediend. Op dat moment
heeft hij niet gepecificeerd hoe het rapport de klacht onderouwt.
Op de eerte zitting heeft hij ij enkele argumenten verwezen naar
onderdelen van het Herme-rapport. Het college vindt het terecht dat
de Accountantkamer alleen die onderdelen van het Herme-rapport
heeft geruikt ij eoordeling van de klacht.
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Volgen vate rechtpraak van het college epaalt de klacht de
grenzen van het gechil. Al een klager vóór de zitting nieuwe
tukken indient, moet hij duidelijk maken in hoeverre deze tukken
een onderouwing zijn van de klacht. De Accountantkamer heeft
zich niet te veel laten leiden door de reactie van de accountant op het
Herme-rapport na de eerte zitting.
De Accountantkamer moet op ai van de ingediende klacht
eoordelen of de accountant tuchtrechtelijk verwijtaar heeft
gehandeld. Al de klacht niet deugdelijk i onderouwd, komt dat
voor riico van de klager. De Accountantkamer heeft op juite
gronden geoordeeld dat de algemene verwijten van klachtonderdeel
II falen en i uitgereid ingegaan op alle afzonderlijke argumenten
en de relevante paage uit het Herme-rapport. Ook het college
vindt dat de klager onvoldoende heeft gepecificeerd welke
evindingen in het PwC-rapport onjuit waren.

Ad 2
Het college ziet geen verand tuen wat de klager in
klachtonderdeel 2.3 zei over Lifetree en het tandpunt over
wintegaliatie, dat de klager later innam in het Herme-rapport. De
Accountantkamer heeft dit onderwerp daarom terecht uiten
echouwing gelaten.

Ad 3
Volgen het college heeft de Accountantkamer terecht gezegd dat
de klager in de punten 2.6 u 1 tot en met 3 van de klacht alleen
maar enkele concluie heeft genoemd die de accountant heeft
getrokken, zonder te klagen over de evindingen waarop die
concluie zijn geaeerd. De klager i pa op de evindingen
ingegaan toen hij tijden de zitting reageerde op het verweerchrift
van de accountant en dat i te laat. De Accountantkamer hoefde
daarom ook niet in te gaan op de paage over deze punten in het
Herme-rapport, waarnaar de klager in de pleitnota verwee.

Ad 4
Het college i het een met het uitgangpunt van de
Accountantkamer dat de concluie een deugdelijke grondlag
heen al de evindingen juit zijn. De klager heeft die evindingen
onvoldoende etreden. De Accountantkamer hoefde niet dieper in
te gaan op hoofdtuk 4 van het Herme-rapport. De overhead en
dummcontracten heeft de klager pa aan de orde geteld tijden de
zitting in decemer 2017 en dat i te laat. De Accountantkamer i
dan ook terecht niet op dat onderwerp ingegaan. Ook het verwijzen
naar verchillende e-mailerichten i onvoldoende, mede omdat de
klager daarmee pa kort voor de zitting in hoger eroep kwam, terwijl
onduidelijk i waarom hij dat niet eerder had gekund.

Ad 5
Ook in hoger eroep heeft de klager niet voldoende toegelicht
waarom op grote chaal contracten werden geannuleerd. Dat geldt
voor het gehele patroon van annuleringen, dat de accountant heeft
gecontateerd.

Ad 6
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In de ogen van het college i het duidelijk dat ind de e-mail van 14
mei 2014 voorzichtigheid geoden wa ij tranactie met
InterDraco. De trade manager heeft nadien echter nog verchillende
tranactie met InterDraco afgeloten zonder te overleggen met zijn
leidinggevenden. De Accountantkamer i niet volledig voorij
gegaan het etoog van de klager op de zitting, maar i zeer uitgereid
en gedetailleerd ingegaan op de tandpunten van eide partijen.

Forenich accountant
Ad 1
Het college heeft op de zitting vatgeteld dat ij de partijen
onduidelijkheid etond en etaat over de definitie van
‘cancellation of contract’ en ‘wahed-out deal’. ovendien had de
accountant volgen het college een argument, dat in zijn viie op de
verkeerde plek tond, moeten epreken op de juite plek. Het
college volgt de Accountantkamer in het oordeel dat de accountant
op dit punt onvoldoende i ingegaan op het commentaar dat de trade
manager hierop had.

Ad 2
Het college i het met de Accountantkamer een dat de (integrale)
verklaringen van elang waren voor het antwoord op de vraag wie,
waar en wanneer op de hoogte wa van de gewraakte tranactie, ook
al gingen de verklaringen wellicht niet teed volledig en
uitdrukkelijk over de rol van de trade manager. De accountant heeft
onvoldoende kunnen uitleggen waarom juit delen van de
verklaringen van de twee heren niet zijn voorgelegd aan de trade
manager.

Ad 3
De Accountantkamer i niet uiten de klacht getreden en heeft
terecht aangenomen dat de trade manager er met de geciteerde zin
over wilde klagen dat dit hoofdtuk niet aan hem i voorgelegd. Het
i niet juit wat de accountant zegt, te weten dat in hoofdtuk 7
alleen maar concluie taan die rechttreek volgen uit de
evindingen. r taan ook verchillende opmerkingen in over het
handelen van de trade manager en het moet du wel degelijk
worden voorgelegd aan de trade manager.

Ad 4
Zie Maatregel.

Maatregel
Waarchuwing. De Accountantkamer heeft de klacht op enkele
wederhoor-punten terecht gegrond verklaard en de accountant heeft
onvoldoende wederhoor toegepat. en waarchuwing i daarom
paend en geoden, ook al i het overgrote deel van de klacht
ongegrond.

Annotatie Lex van Almelo
De Accountantkamer zei al dat de noodzaak van wederhoor groter
wordt naarmate de evindingen en concluie elatender zijn voor
de onderzochte peroon tegen wie een gerechtelijke procedure loopt
of dreigt. In hoger eroep wordt dit evetigd. Volgen het college
moet je al onderzoeker kunnen uitleggen waarom je relevante
paage niet voorlegt aan de etrokken peroon. Opmerkingen en
concluie over die peroon moet je zeker voor commentaar
voorleggen.

Afgezien van dit gerek aan wederhoor lijft het rapport van de
onderzoeker fier overeind. Maar ja, al enkele verwijten gegrond zijn
en voldoende tuchtrechtelijk gewicht heen, kan een anctie niet
uitlijven. De forenich accountant in kwetie kreeg in 2015
overigen al een waarchuwing en een eriping.

*) Nidera en PwC worden genoemd in de uitpraak van het college.
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