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Openbaar aanklager? 
Om de controlerend accountant al dan niet vrij te pleiten voor de fraude bij Pels Rijcken, zou een 
onderzoek door een openbare tuchtrechtaanklager uitkomst kunnen bieden.

In ieder nummer van Accountant kijkt juridisch journalist Lex van Almelo, ter lering  
en vermaak, terug op een opmerkelijke tuchtzaak. Kijk voor tuchtrechtsamenvattingen van  
de Accountantskamer, inclusief annotaties, op Accountant.nl. 

TEKST LEX VAN ALMELO

In 2002 pleitte de Parlementaire Enquête Commissie 
Bouwnijverheid (PEC) al voor “een soort ‘openbaar aanklager’ 
voor het accountantsberoep”. De accountantsorganisaties 
en de beroepsorganisatie sporen mogelijke misstanden 
niet actief op. De openbaar aanklager zou naar meer moeten 
kijken dan alleen controles van beursgenoteerde onder
nemingen. De aanklager zou een onderzoeksbureau moeten 
krijgen met zelfstandige onderzoeksbevoegdheden, zoals 
een inzagerecht in accountantsdossiers. “Hij zou daarnaast 
de mogelijkheid kunnen krijgen een vooronderzoek te 
doen als het gaat om tuchtklachten. Op instigatie van de 
beroepsorganisatie, klagers of eigenstandig.”

Integriteitsschendingen
Tien jaar na de suggestie van de PEC verschijnt in mei 2012 
op Accountant.nl een bericht, waarin de NBA schrijft dat  
zij haar handhavingsrol “uiterst serieus” neemt en acties 
inventariseert die deze rol nóg effectiever kunnen maken. 
Of de functie van aanklager zo wordt ingevuld als de critici 
voor ogen staat, kan de NBA moeilijk beoordelen.  
“Maar gelet op het beoogde resultaat en de kaders van  
de wet maken we onze actieve handhavingsrol waar.”
Het kan altijd nóg optimaler. Zo pleiten voorzitter Michiel 
Werkhoven van de Accountantskamer en LIOvoorzitter 
Ingrid Doerga acht maanden later voor een openbaar 
 aanklager, omdat tuchtzaken over interne en overheids
accountants uitblijven. Anno 2021 nog steeds trouwens.

In het najaar van 2020 begint complianceadviseur Arnout 
van Kempen een frapper-toujourscampagne. Een apart 
instituut zou actief op zoek moeten gaan naar misslagen  
en integriteitsschendingen. “Die rol past bij het publiek 
belang”, licht hij desgevraagd toe.
Van Kempen krijgt bijval van René Vromans (AREP), die 
reageert op een tuchtrechtuitspraak van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven over een accountant 
administratieconsulent die de directeur van een zorg
instelling helpt de WNTnorm te ontduiken. De accountant 
krijgt een half jaar cel en tekent daartegen hoger beroep 
aan. De strafzaak loopt nog als de Accountantskamer de 
tuchtklacht van het OM tegen de accountant behandelt.  
Uit angst belastende informatie te leveren voor de strafzaak 
verweert de AA zich niet in de tuchtzaak. 
In hoger beroep zegt het OM toe de uitspraak van de 
Accountantskamer niet in het strafdossier te stoppen.  

Het college bepaalt daarop dat de Accountantskamer de 
zaak opnieuw moet behandelen. De zaak doet Vromans 
denken aan een accountant die geen pensioenpremies 
voor zijn werknemers heeft betaald, die geen loonheffing 
en ob heeft afgedragen, wiens kantoor failliet is gegaan, 
maar die nog steeds werkt als accountant. Omdat de NBA 
de accountant niet aanpakt, heeft Vromans zijn hoop 
gevestigd op de openbare aanklager. 

Volgens Ron Dohmen van de Belastingdienst/FIOD  als 
gemachtigde tien jaar betrokken bij tuchtprocedures die 
het Openbaar Ministerie aanspande tegen accountants  
blijven er niet zo heel veel zaken liggen. Aan de andere 
kant vindt hij dat zo’n apart instituut actief op zoek zou 
moeten gaan naar schendingen van de VGBA. De beroeps
groep moet dat instituut voldoende toerusten, maar dat 
instituut moet niet het alleenrecht krijgen om klachten in 
te dienen, zoals in het bankentuchtrecht gebeurt. 

OTA
De klacht van de NBA tegen de cfo van Vestia in 2015 is  
één van de weinige zaken, waarin het gebrek aan een goed 
toegerust aanklaaginstituut valt af te zien. Fraudes als bij 
Pels Rijcken, die vragen oproepen over de rol van de 
accountant, komen gelukkig niet zo heel vaak voor.
Maar pas bij een actief opsporings en vervolgingsbeleid zal 
blijken of er niet meer zaken aan de tuchtrechter zouden 
moeten worden voorgelegd. Zo weten we niet of er terecht 
nooit wordt geklaagd over interne en overheidsaccountants. 
Kortom, een beroepsgroep die haar publieke verantwoor
delijkheid serieus neemt, moet haar actieve handhavings
rol waarmaken. 

Dus op woensdag 4 mei 2022 opent de Openbare Tuchtrecht 
Aanklager (OTA) haar deuren in AmersfoortNoord, 
 halverwege AmsterdamZwolle. Dat is exact tien jaar na de 
in 2012 gesuggereerde daadkracht en twee decennia na de 
oproep van de Parlementaire Enquête Commissie.  
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het crm deel zorgt ervoor dat;
• Uw klantactiviteiten worden gemeten
•  U inzicht krijgt in uw verkoopkansen en de realisatie hiervan.
•  U in actieve koppelingen naar leveranciers van data wordt voorzien zoals 

bijvoorbeeld Company Info.
•  U een duidelijk inzicht krijgt in het proces van suspect/prospect naar klant.
•  U rollen kunt implementeren, niet alleen op afdelingsniveau maar ook 

op basis van teams.

de uren/projecten module zorgt voor;
• Het terugbrengen van de kans op fouten.
•  Het tevens “lean” maken van de processen door te werken 

met projecten waarin het DNA is gedefi nieerd.
•  Inzichtelijk maken van ingeplande uren naast gebudge� eerde 

uren en de werkelijke uren.
• Inzicht in de werkvoorraad.
•  Het inzichterlijk maken van de ingeplande uren vanuit een kalender
•  Door een project te activeren of af te sluiten worden alleen die 

uren geboekt die werkelijk op het project mogen worden geboekt.
• Digitale facturering.

document 
management 
solutions
M-Files® beheert uw documenten 
op basis van metadata en laat u 
moeiteloos werken via document 
templates, geavanceerde 
workfl ows, e-signing en een 
outlook integratie. 
Eén ingang naar alle informatie, 
zonder migratie ongeacht waar 
ze zich bevinden. Met Intelligent 
Metadata Layer (IML) kunt u 
informatie en documenten uit 
bijna elk denkbaar systeem 
openen, bewerken en 
synchroniseren. Op elk apparaat, 
elk scherm, zelfs zonder 
internetverbinding.

met slimme koppelingen
Sultan CRM is een open systeem en luistert naar uw 
belangrijkste applicaties. Zo kunt u systemen koppelen 
zonder uw bedrijfsprocessen opnieuw te moeten inrichten. 

compliancy
De compliance module zorgt voor inzicht 
in de status van we� elijke controles, 
inzicht in het risicoprofi el van de klant. 
Voorts maakt het dossier in OKB 
(opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) 
zichtbaar.
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swing met Sultan
De verandering van uw strategie vraagt om een ander CRM-platform dan de 

traditionele aanbieders van CRM-software in uw branche. De bestaande CRM-applicaties 
die de huidige accountantsmarkt domineren sluiten niet of onvoldoende aan op 

veranderingen. Dit heeft er mede toe geleid dat Sultan CRM samen met accountants 
haar CRM-oplossing verder heeft doorontwikkeld voor uw branche.

Met Sultan CRM wordt u het 
accountantskantoor van de toekomst.

SWING: VRAAG EEN DEMO AAN! Maak een afspraak met Jos Nijsen op +31 6 12 99 88 97, 
of bezoek onze website sultancrm.nl voor het aanvraagformulier.

Kamerlingh Onnesweg 2 - 3316 GL Dordrecht - Tel: 085 - 303 81 71

de voordelen van sultan crm
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