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Beslissinsop het wrakinesverzo€kvan 28 april2004 van:

Drs. L.W. Verhoef RA, te Wijk bij Duurstede,verzoeker.

1.

Achtererond van het wrakinssverzoek
Op 22 apil2004 heeft eenmeervoudigekamervan het College,bestaandeuit
Ír. B. Verwayenals voorzitter alsmedemr. H.C. Cusell en mr. C.J. Bormanals leden,ter
zittingbehandeld
de zakenmetnummersAwb 02/1398,03/263,03/266
et O3lll'11tot en
nel03/17'75. Dezezakenhebbenbetrek:kingop beroepenvan verzoekerals appellantteg€n
beslissingenvan de raadvan tucht voor de registenccountantsen AccountantsAdminishatieconsulentente Amsterdam,waarbij door hem ingediendeklachtentegentien
rcgisteÍaccountanls
ongegrondzijn verklaard.
Bij briefvan 28 april 2004,ingekomenop 29 april 2004,heeftverzoekerde pÉsidentvan
het Collegeverzochtmr. Verwayenin voormeldezakendoor eenandererechterte
vervangen.
Bij briefd.d. 3 mei 2004 heeft verzoekerter onderbouwingvan de grondenvan zijn
verzoekvier verklaringenvan personendie tq zitting yol]'22 apnl2004 aznweÀgÀjn
geweest,doentoekomen.
De prcsidentvan het Collegeheeftmr. Verwayenbij mernod.d. 17 mei 2004verzochtte
berichtenofhij al danniet in de wmking berust.
Bij briefd.d. 17 mei 2004 heeftmr. Verwayente kennengegevenniet in de wraking te
berusten.
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Bij verzoeken
d.d. l8juni 2004hebbenmr. Cusellen mr. Bormanvoomoemd,
toesteÍnminggevraagdzich te mogenverschonenmet betrekkingtot de behandelingvan
hetwrakingsveEoek.
Bij beslissing
van25juni 2004heefthetCollegedezeverzoeken
toegewezen.
Het Collegeheeft het verzoekbehandeldter zitting vaÍr 2 juli 2004, alwaarv€rzoekeren
mr. Verwayenhun standprmtenhebbentoegelicht.Ter zitting was voorts aanwezig
mr. F. Waardenburg,advocaatte 's-Gravenhage,gemachtigdevan de betrokken
registeraccountants
in zaken02/1398,03D63, 03/266,03lll7 4, 03lll7 5.
t

StaÍdpunt van verzoeker
Verzoekerstelt dat mr. Verwayenblijkt heeft gegevenvan voodngenomenheiden orn deze
redenbij de behandelingvan genoemdezakendient te wordenveNangendoor eenandere
rcchter.Ter motivering heeftverzoekergewezenop de houdingvan mt. Verwayenter
zittingjegens de gemachtigdeÍrvan de betrokkenregisteraccountants
die door verzoeker
wordt get]?eerdals het oproepenvan eensfeervan "ouwe-jongens-kentebrood,'
Daamaastis verzoek€ropgevallendat mr. Verwayenin lichaamstaalen gesprokentaal
overduidelijk te kennenheeft gegevenhet eenste zijn met het betoogvan bedoelde
gemachtigdendat verzoekermet zijn klachtzakenslechtsbezigwas rechtetsen advocaten
van hun werk te houden.Mr. Verwayenkon slechtseenmeewarigeglimlach te voorschijn
tovercntoen veÍzoekerop overduidelijkeen niet mis te ve$tanewijze het falen van enkele
accountantsaangaf,terwijl hemuit zijn voorbereidingduidelijk moet zijn gewordendat
tegende klachtengeenenkel inhoudelijk verweeris gevoerd.Mr- Verwayenheeff
nagelat€nte constaterenat geeninhoudelijk verweet is gevoerd.Eén van de gemachtigden
veÍweesnaarhet rappoÍ van professorBac, maar verzoekermoestgrote moeitedoenom
mr. Verwayenduidelijk te makendat hij ook wat van het rapportvond en dat zij n
coDmentaarte vinden was in de betreffendepleitnota's.Aan het einde van de zitting
merktemr. Verwayenop dat het verzoeker(louter) te doenwason veranderingvan
wetgeving.Ook hieruit bleekzijn vooringenomerheid,want iets dergelijksheeft verzoeker
nooit beweerd.Volgensverzoekerblijkt hieruit dat mr. Verwayenzich volstrekt
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onvoldoendehad voorbereid.Ter zitting van 2 j,tli 2004heeff.venoeker te kenncngegeven
van mening te zijn dat het proces-verbaalvan de zittitgvan 22 april 2004 eengoede
weergavedaarvanis.
St.ndDunt sewraakte
Mr. Verwayenheeft opgemerktdat hij geer betrokkenheidbij de paíijen heeft.Het gaat
om de waag ofsprake is van subjectievevooringenomenheid.Voorts heeft hij onderde
aandachtgebrachtdat het Collegereedsuitspraakheeftgedaanin eendoor verzoeker
aanhangiggemaaktezaakmet eenvergelijkbareproblematiekals thansdoor veEoekeraan
de orde is gesteld.Hierdoor bestaatvooral aandachtvoor aspectenen argumentendie nog
niet eerderaande orde zijn geweest.Wellicht is hierdoorteleurstellingontstaan,maarvan
vooringenomenheidis geensprake.Het proces-verbaalgeeftgoedinzicht in het
verhandeldeter zitting. Hieruit blijkt niet dat de vooringenomenheidin woordentor
uitdrukking is gekomen.Het kan slechtsgaanom lichaamstaaldie dezeindruk kennelijk
bij verzoekerheeftdoenposwatten.Hij is zich daarvanter zitting niet bewustgeweest.

4.

Beoordelingvao het wrakinqsverzoek
Bij de beoordelingvan eenberoepop het ontbrekenvan onpartijdigheidvan de rechter
dient uitgangspuntte ájn dat eenrechtetuit hoofdevan ájn aanstellingmoet worden
vermoedonpartijdigte zijn, tenzij zich eenuitzonderlijke omstandigheidvoordoetdie een
zwaarwegendeaanwijzingoplevertvoor het oordeeldat eenrechterjegenseen
rcchtzoekendeeenvooringenomenheid
koestert,althansdat de bij eenrechtzoekende
dienaangaande
bestaandevreesobjectief gerechtvaardigdis.
In het proces-verbaalvan de zitting van 22 april 2004 kunnen,naarverzoekerdesger,'raagd
ter zitting heeft erkend,geenpassagesworden aangewezen
waaruit de vooringenomenheid
van mr. Verwayenzou kunnenwordenafgeleid.In het bijzonderkan uit het proces-verbaal
niet worden geconcludeerddat sprakeis geweestvan eeniouwe-jongens-krentebrood,'
sfeer.Uit het proces-verbaalblijkt niet dat verzoekerslechtsmet grote moeitein de
gelegenheidis geweestzijn standpuntmet betekkiÍrg tot het rapport van professorBac
weerte geven.Mr. Verwayenheeft eenaa[duiding van het staÍldpuntdienaangaande
van
verzoekergegeven,waamaverzoekerdejuistheid daarvanheeft bevestigd.Wat betrefthet
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verwijt van verzoekerdat mr. Verwayenzou hebbenopgemerktdat het verzoekerslechtste
doenwaseenwijziging vaÍr wetgevingte bewerkstelligenblijkt uit het proces-verbaalniet
van eendergelijkeopmerkingvan mt. Verway€n.Wel heeftmr. Blaisse,gemachtigdevan
debetokkenaccountants
in zakenAwb 03/ll'11,0311172et03l1173,eenopmerkingvan
dezestrekkinggemaakt.Uit het uitblijven van eenreactievan mr. Verwayenhierop kan
niet wordenafgeleiddat laatstgenoemde
dit standpuntzou ondemchdjvenen kan derhalve
evenminwordenaangemerktals eenzlvaarwegendeaanwijzingvan vooringenomenheid.
Ten aanzienvan de door vezoeker gesteldeinstemmingvan mr. Verwayenmet het betoog
van de gemachtigdenvan de betokken accountantsstelt het Collegevast dat van
instemmingin woord nietsblijkt uit het proces-verbaalvan de betrefendezitting.
Verzoekerheeft ter zitting in dit verbanderkenddat vooringenomenheidniet in woorden
tot uiting komt, maar in lichaamstaalen gewezenop de vier, door hem overgelegde,
verkladngen.Dergelijke interpretatiesvan gedragkwmen det wordenaangemetktals een
objectieverechtvaardigingvan eenzwaarwegendewees voor vooringenomenheid
te meer
nu dezeop geenenkelewijze doot ondubbelzinnigvastgesteldefeiten wordt ondersteund.
Bovendienwordt zowel in het verzoekals in de desbetreffendeverklaringenhet gedrag
(de lichaamstaal)dat naarverzoekermeentop vooringenomenheidduidt, behoudensde
vermeldingvan een"meewarigeglimlach" niet benoemd.Desgelraagdheeft verzoekerook
geenandergedÍagkunnenooemendat door hem wordt aangemerktals lichaamstaal
waaruitvoo ngenomenheidblijkt.
Het Collegekomt derhalvetot de slotsomdat hetgeendoor verzoekeris aangevoerdter
ondersteuningvan zijn wrakingsverzoekonvoldoendeis om te oordelendat zwaarwegende
aanwijzingenvoorhandenzijn voor het oordeeldat mr. Verwayenjegenséénvan de
betrokkenpartijen eenvooringenomenheid
koesteÍ, althansdat de bij verzoeker
dienaangaande
bestaandeweesobjectief gerechtvaardigdis.
Het Collegestelt vooÍs vast dat niet is geblekenvan feiten en omstandigheden
die,
ongeachtde persoonlijkeinstelling van de rechter,grond gevente wezen dat lnr. Verwayen
niet onpartijdig is. Verzoekerheeft dergelijkefeiten of omstandigheden
waaruit de schijn
van voo ngenomenheidzou L-unnenblijken ook niet gesteld.

No.04/557

5

Het vorenstaandebrengtmeedat het wïakingsverzoekzal worden afge.\À,ezen
en dat de
behandelingvan het beroepzal wordenvooÍgezet door de meervoudigekamervan het
Collegedie de beroepenop de zining van 22 april 2004heeft behandetd.
5.

De bedissinq
Het College:
Wijst afhet wrakingsverzoekvan drs. L.W. VerhoefRA.
Aldus ggwezendoor mr. M.A. van der Ham, nrr. M.A. Fierstraen mr. J,L.W. Aêrts,
in tegenwooÍdigheidvan drs. D.C. Verves, als griffrer, en uitgesprokenin het oÍrenbaar
op 5 juli 2004.

w.g, M.A. van dq llam

w.g.D.C.VerveÍs

w

