
ACCOUNTANCY

DeAccountantskamer kreunt
Megazakenals het faillissement
vanbeursfonds Imtech trekken
een zwarewissel op tuchtrecht-
collegedeAccountantskamer.’
Eenklaagschrift vanmeerdan
vierhonderdpagina’s.Aangevuld
metnog eensbijna tweeduizend
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ling ter zitting—naweken van
voorbereiding—nogbeginnen.
Voorzitter Sandra Schreuder
waarschuwt voor capaciteitspro-
blemen: ‘Het schuurt al aande
voorkant alswe zo’nmegaklacht
binnenkrijgen.

pagina’s aanbijlagen. Eenwe-
derpartij die eveneensmet een
vuistdik verweer opdeproppen
komt. Endanmoetdebehande-
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. Accountants en kla-
gers moeten steeds lan-
ger wachten op een
tuchtrechtuitspraak van
de Accountantskamer.. Een van de oorzaken
is een toename van com-
plexe megazaken die
draaien om faillissemen-
ten van grote bedrijven.. Curatoren gebruiken
de Accountantskamer
als een opmaat voor een
civiele procedure tegen
accountantskantoren.. De nieuwe voorzitter,
Sandra Schreuder, van
de Accountantskamer
wil de omvang van deze
klachten ‘indammen’.

In het kort E
enklaagschrift vanmeerdan vier-
honderdpagina’s. Aangevuldmet
nog eensbijna tweeduizendpagina’s
aanbijlagen. Eenwederpartij die
eveneensmet een vuistdik verweer
opdeproppenkomt. Endanmoet

debehandeling ter zitting—naweken van voor-
bereiding—nogbeginnen. Voorde goedeorde:
het gaat hier niet omeen strafprocesmetmeer-
dere verdachten.Het gaat omeen tuchtklacht
bij deAccountantskamer.

Hetpiept enkraakt indiekamer.Het tucht-
rechtcollege,dat zetelt inde rechtbankvanOver-
ijssel, krijgt steeds vaker zakendie temakenheb-
benmetgrote faillissementen.Deze tuchtzaken
zijnomvangrijk, inhoudelijk complexener zijn
grotefinanciëlebelangenmeegemoeid.Maar
dewisseldiedit soort zaken trektopdekleineor-
ganisatieachterhet tuchtrechtcollege is enorm,
steltAccountantskamervoorzitter SandraSchreu-
der. Ze vindtdathet zoniet langerkan.

Deactueelstemegazaak is beursfonds
Imtech.Dat elektrotechnische installatiebe-
drijf ging in2015opdefles.Debelangen zijn
enorm:de curatoren spreken vaneenboedel-
tekort van€1,5mrdenduizenden schuldei-
sers. Accountants vanKPMGcontroleerdende
jaarrekeningen.

grote faillissementszaken.De instroomvan
klachten isweliswaar al jarenminofmeer sta-
biel, zegt Schreuder. ‘Maarwatwij hier zien, is
dat klachten zwaarder, langer en ingewikkelder
worden.’

Er zijn genoeg voorbeelden, zegt Schreuder.
Het faillissement vanenergiebedrijf Econcern
(PwC)bijvoorbeeld.Of de vastgoedbedrijven
TCN (KPMG) enPhanos (PwC).Of ookgerucht-
makend:DSBBank (EY).

Schreuder zegt zichbewust te zijn vande
belangrijkemaatschappelijke rol diehaar
tuchtcollegehier telkensheeft gespeeld. ‘Toch
schuurt het bij ons. Vooral omdatdit soort za-
kenheel veel vanonze capaciteit vragen.Wij zijn
erniet omhetwerk vaneenaccountanthele-
maal over te doen.’

EEN KLEINE VERGOEDING
Eenbeklaagde accountant verschijnt indeAc-
countantskamer voor een college van vijf perso-
nen.Drie daarvan zijn rechter, de andere twee
ledenkomenuit de accountancy zelf. Zehebben
eenniet te onderschatten rol, omdat juist zij de
expertisehebbenklachtenop inhoud tebeoor-
delen, zegt Schreuder.

Maarwaarde rechters gewoonwordenbe-
taald voorhunwerk,moetendeaccountantsle-

A C C O U N TA N C Y

DeAccountantska

AccountantskantoorKPMG is inmiddelsme-
deaansprakelijk gesteld.Methulp vanhoogle-
raar forensische accountancyMarcel Pheijffer
filerende curatorenmeerdere jaarrekeningen.
Datheeft al geresulteerd in zes tuchtklachten
over de controle vande jaarrekeningen2011 en
2012. Enklachtenover dedaaropvolgendeboek-
jaren zitten indepijplijn.

Bij haar aantredenbegindit jaar als voorzit-
ter vandeAccountantskamerkwamSchreuder
met een speerpunt: de gemiddeldedoorlooptijd
vanklachtenmoetnaar beneden.Die is toege-
nomenvangemiddeld 219dagen in2013naar
eengemiddelde van310dagen in2018.Dat be-
tekent dat klagers enaccountants steeds langer
moetenwachtenopeenuitspraak.

De vraag iswaarde vertraging vandaankomt.
Er zijn verschillendeoorzaken, zo steldenon-
derzoekers indecember 2019 vast in eenevalu-
atierapport over deAccountantskamer. Zoheeft
dehogewerkdruk van rechters inhet algemeen
ookgevolgengehad voordebezetting vande
Accountantskamer. Ener ismaar eenkleine
ondersteunende staf, al is die inmiddelswel ver-
sterktmet eenaccountant diemeehelpt zaken
voor te bereiden.

Deonderzoekerswijzen inhet evaluatierap-
port verdernadrukkelijknaar de impact van

Megazaken als het faillissement van beursfonds
Imtech trekken een zware wissel op tuchtrechtcollege
de Accountantskamer. Voorzitter Sandra Schreuder
waarschuwt voor capaciteitsproblemen: ‘Wij zijn er niet
om het werk van een accountant over te doen.’
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denhetmet eenkleine vergoeding van€409per
zaakdoen, vertelt Schreuder. ‘Normaal hebben
onze accountantsledeneenkeer indemaand
een zitting.Dat kost zedaneendag voorberei
ding, eendag zitting endannogeendagna
werk.’Maardit soortmegazaken vraagt alleen
al drieweken fulltimevoorbereiding, vervolgt
Schreuder. ‘Sommige ledenhebbeneeneigen
kantoor.Dangaat hetwerk voor deAccountants
kamerwel tenkoste van je omzet.Dat is de span
ningdiewij voelen.’

Duswat te doenmetdie grote zaken? Schreu
der: ‘Jemoet dat klaagschrift toch lezen. Je kunt
niet stoppenbij klachtonderdeel tien. Endaar
komtdanookweer eenenormverweer op. Ac
countants durvendatniet te laten lopen,want
ze zijnbang voorhet verwijt dat zehun verweer
niet goedhebbenuitgewerkt.Het schuurt dus
al aande voorkant alswe zo’nmegaklacht bin
nenkrijgen.Daar zou jewatmij betreft kunnen
indammen.’

Inhet civiele rechtwasbinnenhet program
maKwaliteit en Innovatie rechtspraak een
digitaal systeemontwikkelddat dagvaardin
gen vanmeerdan vijftig pagina’s blokkeerde,
vertelt Schreuder. ‘Maardat kennenwij niet.’
Ze spreekt van eendilemma. ‘Hoe fout is fout?
Wordthet nog fouter naklachtonderdeel num
mer tien?Waar trek je dandegrens?Enwan
neermaak je eenuitzondering?Dat is eendis
cussie diewemet elkaarmoeten voeren.’

Het FDvroeg tevergeefs de curatoren van
ondermeerEconcern, Phanos enTCNomcom
mentaar. JeroenPrincen, een vande curatoren
van Imtech, voelt zichniet vrij omoverdekwes
tie te spreken zolangde zaakonderde rechter
is, laat hijweten. Endeadvocaat vanKPMG in
de Imtechzaakonthoudt zich eveneens van
commentaar.

BUNDEL ALLE GRIEVEN EN VERWIJTEN
Tuchtrechtspecialist JanGarvelinkwilwel. Als
advocaat staat hij geregeld grote accountants
kantorenbij.Hij stoort zich aande strategie van
curatorenomtuchtklachten te stapelen in een
pogingdruk te zettenopaccountantskantoren

omdeportemonnee te trekken.
‘Hetmaatschappelijknut omernog eens 450

pagina’s tegenaan te gooien in een tweedeof
derdeklacht, lijktmij heel beperkt.Het gaat dan
eigenlijk alleennogmaar omhetdienen van je
eigenbelang: kennelijkhet ophalen vangeldbij
deorganisatiewaardezemensenaan verbon
den zijn geweest.Dat is niet eendoelwaarvoor
dewetgeverhet tuchtrecht inhet levenheeft
geroepen.’

Garvelink vindthet terecht dat Schreuder een
discussie probeert aan tewakkeren.Hij zietwel
wat inhet ideeomvooraf klachten enklachton
derdelen te selecterenomzodeAccountants
kamer te ontlasten. Inhet bankentuchtrecht
en inde advocatuur gebeurt dat al. Garvelink:
‘Een selectiecommissie is eenaardig idee.
Er komtdaneenfilter tussen te zitten ende
tuchtrechterwordtminder toegankelijk.Maar
het vergtwel een forse reorganisatie vanhet
accountantstuchtrecht.’

Het kanookeenvoudiger, oppert hij. ‘Bundel
al je grieven en verwijten voortaan in éénklacht.
Zo’n regel zou eenvoudig in te voeren zijn.Het

mer piept en kraakt

. De Accountants-
kamer bestaat in-
middels ruim tien
jaar en ‘behartigt
het belang van een
goede uitoefening
van het accoun-
tantsvak’. De kamer
neemt jaarlijks tus-
sen de 120 en 200
klachten in behan-
deling. Ze varië-
ren van de manier
waarop een klant
is bejegend tot het
functioneren van
een accountant in
wettelijke contro-
lezaken. Een zaak
wordt behandeld
door drie rechters,
twee accountants
en een secretaris.
Zij beschikken over
verschillende maat-
regelen: van een
waarschuwing, tot
een schorsing en
doorhaling in het
register.

. Uit een recent
evaluatierapport
blijkt dat ‘de Ac-
countantskamer
wordt gezien als
deskundig, gezag-
hebbend en onaf-
hankelijk’. De uit-
spraken hebben
bovendien ‘een
preventieve en af-

schrikwekkende
werking.’

. De Accountants-
kamer heeft geen
eigen personeel. In
plaats daarvan de-
tacheert de rech-
terlijke macht me-
dewerkers. De
formatie was in
2018 8,72 fte en de
jaarlijkse kosten be-
droegen €1,2 mln,
volledig betaald uit
publieke middelen.

. Minister Wopke
Hoekstra (Finan-
ciën) kwam afge-
lopen vrijdag met
maatregelen om de
accountancy in Ne-
derland naar een
hoger plan te til-
len. Aanleiding is
een reeks schanda-
len, waaronder een
aantal grote fail-
lissementszaken.
Hoekstra vindt dat
er ook ‘verbeter-
punten’ zijn voor de
Accountantskamer.
‘De voorzitter van
de Accountantska-
mer (...) is daar ook
actief mee aan de
slag gegaan. Ik zie
deze stappen met
vertrouwen tege-
moet.’

Uitspraken college
werken preventief en
afschrikwekkend

Sandra Schreuder FOTO:MICHEL TERWOLBEEK

opeenvolgend indienen vangigantischeklach
ten, belast op eenoneigenlijkemanier de rech
terlijkemacht. Enook voordebeklaagdepartij
is het belastend.Hijwordt steedsweerdoorde
zelfde gehaktmolengetrokken.’

In september staat ‘Imtech II’ opde rol, zegt
Schreuder. Ze speeltmethet ideedehonderden
pagina’s tellendeklachtniet langer integraal
te beoordelen,maar omeen selectie temaken.
‘Maar ikweetniet hoehetCollege vanBeroep
voorhetBedrijfsleven (CBb) daarmee zal om
gaan’, erkent ze.Dat is deplekwaar klagers en
accountants inberoepkunnengaan tegeneen
uitspraak vandeAccountantskamer.Mogelijk
dat hetCBb iedereen terugstuurt naarDeAc
countantskamer.Danbeginthet circusweer van
vorenaf aan.
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