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U!$.prc4Ur-Í!ezs4B :

drs. L.W. VerhoefRA, te Wijk bij Duurctede, appellant van een beslissing van de raad van

tucht voor rcgisteracconntants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam (hiema:

raad varl tucht), gewezen op I 1 februari 2003.

l. De procedure

Bij briefvaÍr 24jaÍruari 2002 heeft appellant bij de raad van tucht een klacht ingediend

tegen drs. F.J.R. Douglas RA, te Bussum (hiema: Douglas). Deze klacht heeft betrekking

op het door Douglas afgeven van een goedkeurende verklaring bij de jaaÍekeningen I 999

en 2000 van de povincie Utrecht.

Bij beslissing van l1 februari 2003 heeff de raad van tucht uitsÍÍ"ak gedaan op de klacht.

Op 27 februad 2003 heeft het College van appellant een bercepschdft ontvangen, waarbij

beroep is ingesteld tegen voormelde beslissing vaÍr de raad van tucht. Bij brieven van

2 april 2003 en l5 mei 2003 heeft appellant de gronden van zijn beroep aangevrld.

Bij briefvan 26 mei 2003 heefi Douglas gereageerd op het beroepschrift.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 22 april2004. Ndaar waren onder meer

aanwezig appellaÍrt en de gernachtigde van Douglas, Ínr. F. Waardenburg, advocaat te
's-Gravenhage.
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Bij briefvan 28 april 2004 heeft appellant een verzoek ingediend tot wraking van de

voorzitter van de meervoudige kamer van het College die het beroep van appellant op

22 april2004 heeft behandeld.

Het College heeft het verzoek tot raraking behandeld ter zitting van 2 juli 2004. Aldaar

waren onder m€er aanwezig appellant, de rechter wiens wraking is verzocht en

mr. Waardenburg voomoemd.

Bij uitspraak van 5 juli 2004 (041551) heeft het College het verzoek tot wraking afgewezen.

De beslissins van de ràad van tucht

Bij de in rubriek 1 van deze uitspraak genoemde tuchtbeslissing heeft de mad van tucht de

klacht vaÍr appellant ongegrond verklaard.

Terzake van de formulering van de klacht door de Éad van tucht, de beoordeling van deze

klacht en de daarbij in aarmerking genomen feiten en omstandigheden wordt verwezen

naar de bestreden tuchtbeslissing, die in kopie aan deze uitspmak is gehecht en als hier

ingelast wordt beschouwd.

De beoordeline ván het beroep

Het College stelt vast dat appellant op 15 augustus 1998 bij de raad van tuchr een klacht

tegen K. Bruggeman RÀ, te Soest (hiema: Bruggeman), heeft ingediend over het afgeven

van een goedkeurende verklaring bij de jaanekening 1996 van Wijk bij Duurstede. Bij

beslissing van 6 april 1999 heeft de raad van tucht d€ze klacht ongegrond ve*laad. Bij

uitspraak van 4 juli 2000 (99/458; www.rechtspmak.nl, LlN-nummer AO8201), heeft het

College ha beroep van appellant tegen de beslissing van 6 april 1999 verworpen.

Douglas stelt zich op het standpunt dat de onderhavige klacht geen wezenlijk andere

aspecten bevát dan de klacht vaÍr l5 augustus 1998 tegen Bruggeman. Het College

overweegt dienaangaande het volgende.

3 . 1

3.2
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3.2.1 In het klaagschrift van I 5 augustus I 998, waarbij de hiervoor in g 3. I genoemde klacht

tegen Bruggeman is ingediend, heeft appellant onder meer het volgende gesteld.

' ( . . . )

2. Klacht

3. Bruggeman heeft bij de jaarrekening (ten onrechte) een goedkeurende
verklaring gegeven.

Volgens GBR artikel l7 lid 4 houdt e€n dergelijke verklaring het oordeel in dat
deze jaarekening een zodanig inzicht geeft in de gÍootte en samenstelling vaÍr
het vemogen en het rcsultaat (i.c. het saldo van de baten en lasten) van de
huishouding als in de gegeven omstandigheden vereist is.
Volgens GBR aÍikel 1 I lid I moet zijn verklaring tevens een duidelijk beeld
geven van de uitkomsten van zijn arbeid.

De j aanekening geeft geen (voldoende) inzicht in de omvang en samenstelling
van de balen en lasten en het saldo daarvan. ten minste omdat

t . . . t

c. in dejaanekening in het geheel geen mededeling gedaan wordt, laat staan
een duidelijke mededeling, van het feit dat er omvangdjke baten en lasten
buiten de rekening zijn gelaten (en rechtstreeks ájn toegevoegd of onthokken
aan het eigen vemogen).

d. volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwd worden bij het opmaken vanjaarekening€n, het als
niet-aanváardbaar wordt beschouwd dat er baten en lasten buiten de rekenins
worden gelaten 1de als loelaatbaar beschouwde uitzonderingen zijn hier niet
aan de orde).

e. in de toelichting van de jaarrekening de baten en lasten die buiten de
rekening om rechtstreeks zijn toegevoegd en onthokken aan het eigen
vermogen, onvoldoende als zodanig zijn opgesomd, gespecificeerd en
toegelicht. Ook ontbreekt een opgave van de rede(nen) waarom deze post€n
buiten de rekening zijn gelaten.

- aan de jaarrekening volstrell niet valt te ontlenen wat - volgens de
jaarekening - het saldo vaÍr alle baten en lasten is, d.w.z. van zowel de baten
en lasten die binnen de rekening zijn opgenomen als die buiten de rekening
zijn opgenomen.
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Dejaanekening geeft het gevraagde inzicht in omvang en samenstelling van
het vermogen en (saldo van) baten en lasten niet op een wijze die door de
wettelijke voorschriften verlangd wordt, hoewel dat volgens de
accountantsverklaring van Bruggeman wèl het geval zou zijn.
De jaarrekening voldoet niet aan de wettelijke voorschdften, ten minste omdat

c. in de rekening van baten en lasten omvang jke baten en lasten ontbreken,
die rechtstreeks zijn toegevoegd of onttrokken aan het eigen vemogen, terwijl
de Comptabiliteitsvoorschriften uitdrukkelijk voorschrijven dat alle baten en
lasten in de rekedng opgenomen moeten worden.
(Afgezien van het feit dat ook zonder het uitdrukJ<elijke voorschrift van de
volledigheid van de rekening, het voorschrift dat dejaaffekening van een
gemeente moet voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer bij
het opmaken vanjaanekeningen als aanvaardbaar beschouwd worden, al
voldoende was als voorschrift voor de volledigheid van de rekening. Niet
alleen is dus niet aan de expliciete eis van de volledigheid van de rekening (...)
voldaan, maar ook aan de impliciete eis, doordat de
ComptabiliteitsvooNchiiften expliciet voo$chÍijven dat de jaarrekening van
een gemeente moet voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer
als aanvaardbaar beschouwd worden.)

d. in de rekening van baten en lasten "het saldo van alle baten en lasten,, niet
genoemd wordt, terwijl de Comptabiliteitsvoorschriften dit uitdrukkelijk
voorschijven.

Bruggeman heeft derhalve gehandeld in strijd met GBR aÍtikel 17 lid 4 en
artikel I I lid 1.

Door bovengenoemd handelen en nalaten van Bruggeman is er ook sprake van
schade voor de eer van de stand der registeraccormlants.
Bruggeman heeft zich derhalve ook schuldig gemaakt aan schending van GBR
artikel 5.

3. Toelichtine

1. Comptabiliteitsvoorschriften

Voor een goede beooideling van de klacht is kennisneming van de wettelijke
eisen waaraanjaarrekeningen (en begrotingen) van gemeenten moeten voldoen,
belangrijk. Overigens zijn deze eisen, waar het gaat om de bepaling van de
baten en lasten en van het (eigen) vermogen, identiek aan die van BW 2 titel 9,
ja, zelfs nog duidelijker verwoord dan in BW 2 titel9: verplichte toepassing
ran het stelsel wn baten en lasten, waarblJ de bepaling van het vermogen, de
baten en de lasten dient te voldoen aan rormen die in het maotschappelijk
verkeer als aanyaardbaar worden beschouwd.
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Deze eisen zijn opgenornen in het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995,
hier steeds aangeduid als Comptabiliteitsvoorschriften-

De voor het beoordelen van deze klacht rclevante bepalingen zijn:

- artikel l lid 1 : Yoor . ... de jaarrekening wordt het stelsel van baten en lasten
gehanteerd.

- artikel 3: .... dejaafiekening.... geeft volgeÍrs normen die inhet
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig
inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financièle
positie en over de baten en de lasten.

- arlikel 27: De rckeíing van baten en lasten en de toelichting geven getouw,
duidelijk en stelseLnatig de omvang van alle baten en alle laste4 alsmede het
saldo daarvan weer.

t . . . ,

2. Normen die in het maatschappeliik verkeer als aanvaardbaaÍ beschouwd
worden

De wetgever heeft bij het ontwerpen van de Comptabiliteitsvoorschriften
willen bereiken dat de erva ngen enjurisprudentie die inmiddels waren
opgedaan onder de werking van BW 2 titel 9, i.c. de ervaringen met en de
jurisprudentie over wat niet kan en hoe het wèl moet bij een goede toepassing
vaí het stelsel vtn baten en lasten, ook zoiJden worden toegepast bij het
opmaken van jaanekeningen van gemeenten. Om deze reden heeft de wetgever
in artikel 3 van de Comptabiliteitsvoorschriffen dezelfde woorden gebruikt als
in BW 2 titel 9. Ook hier heeft de wetgever het woord "aanvaardbaar,' gebruikt
en - ik wijs daar nadrukkelijk op - niet: "aanvaatd".

Zoals uw raad weet, heeft de rcchter in de zaken "Aegon I" (OK 3-4-1986) en
m.n. "AegoÍr II" (OK 15-12-1988) uitgespÍoken dat het (in het algemeen) in
strijd is met de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwd worden, wanneer (baten en) lasten rechtstreeks (ten gunste,
r€spectievelijk) ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. (...)

Zoals uw raad uiteraard ook heel goed weet, heeft de Raad voor de
Jaarverslaglegging zich beijverd in de zogenoemde fuchtlijnen voor de
jaarverslaglegging deze nomen te inventadseren en te ontwikkelen.
Uw raad is uiteraard heel goed op de hoogte van bijvoorbeeld de inhoud van de
richtlijnen over

- mutaties in het eigen vermogen (2.41.2);
De jaanekening van Wijk bij Duustede voldoet ten minste niet aan
( . .  1
- ']'chtlijr\ 2.41.202,
omdat Íiet van alle veínogensmutaties gezegd kan worden dat ze in de
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rekening van baten en lasten verantwoord worden, terwijl van alle
verÍnogensmutaties waarbij dat het geval is, niet gezegd kan worden dat ze
voldoen aan de uitzonderingscriteria van Íichtlíjn 2.41.202.

( .  . .  ) . '

3.2.2 In het klaagsckiftvan24 jarnan2lD2, waarbij de onderhavige klacht tegen Douglas is

ingediend, heeft appellant onder meer het volgende naar voren gebmcht.

' ( . . . )

Klacht

Hoewel op de jaarrekeningen 1999 en 2000 van provincie Utrecht veel valt aan
te merken (...), beperkt de klacht zich tot de volgende aangelegenheid.

Regist€mccountant Douglas heeft bij dejaarrekeningen 1999 en 2000 van
provincie Utrecht ten onrechte een goedkewende verklaring gegeven, immers:

. in de rekening van baten en lasten ontbteken baten en lasten, die
rechtstr€eks zijn toegevoegd of onttrokken aan het eigen velmog€n, terwijl
de Comptabiliteitsvoorschriften expliciet en dus uitdrukkelijk voorschrijven
dat alle bater en lasten in de rekening opgenomen moeten worden;

. in de rekening van baten en laste[ wordt het saldo van alle baten en lasten
niet genoemd, terwijl de Comptabiliteitsvoo$chriften dit expliciet en dus
uitdrukkelij k voorschrijven;

o het buiten de rekening van baten en lasten laten vaÍr baten en lasten is in
strijd met nomen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd, en dus in strijd met de Comptabiliteitsvoorschdften die
voo$chdjven dat een jaarrekening aan deze normen moet voldoen.

De tekst van Comptabiliteitsvoorschriften artikel 27 luidt:

De tekst van ComptabiliteitsvoorschÍiften artikel 3 luidt:
í . . . )

Registeraccountant Douglas heeft derhalve gehandeld in strijd met GBR
artikel l7 lid 4.

Door bovengenoemd handelen van registeraccountant Douglas is er ook sprake
van schade voor de eer van d€ stand der rcgisteraccountants.
Registeraccountant Douglas heeft zich derhalve ook schuldig gemaakt aan
schending van GBR artikel 5.

Toelichtine
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Normen die in het maatschappeliik verkeer als aanvaardbaar beschouwd
worden

De wetgever heeft bij het ontwerpen van de Comptabiliteitsvoorschriften
willen bereiken dat de ervaringen enjurisprudentie die inmiddels waren
opgedaan onder de werking van BW 2 titel 9, i.c. de ervadngen met en de
jurisprudentie over wat niet kan en hoe het wèl moet bij een goede toepassing
yanhet stelsel van bateh en lasten, ook zotden worden toegepast bij het
opmaken van jaarekeningen van gemeenten en provincies. Om deze reden
heeft de wetgever in aÍtikel 3 van de Comptabiliteitsvoorschiften dezelfde
woorden gebruikt als in BW 2 titel 9. Ook hier heeft de wetgever het woord
"aanvaardbaar" gebruikt en - ik wijs daar nadrukkelijk op - niet: "aanvaard".

Zoals uw mad weet, heeft de rechter in de zaken "Aegon I" (OK 3-4-1986) en
m.n. "Aegon II" (OK 15-12-1988) uitgesproken dat het (in het algemeen) in
strijd is met de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
beschouwd worden, wanneer Oaten en) lasten buiten de winst- en
verliesrekening, respectievelijk de rekening van baten en lasten, om
rechtsteeks (ten gunste, respectievelijk) ten laste van het eigen vemogen
worden gebracht.

Zoals uw raad uiteraard ook weet, heeft de Raad voor de Jaarveislaglegging
zich beijverd in de zogeíoemde Richtlijnen voor de jaamerslaglegging deze
normen, i.c. de "normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaat
beschouwd worden" te inventariseien en te ontwikkelen.
Uw raad is uiteraard op de hoogte van de inhoud van de richtlijn over
- mutaties in het eigen vermogen (2-41.2);

De jaarrekening van provincie Utrecht voldoet ten minste niet aan
- 'ichtlilÍr2.41.202,
omdat niet van alle vemogensmutaties gezegd kan worden dat ze in de
rekening van baten en lasten verantwoord worden, terwij I van alle
vemogensmutaties waarbij dat het geval is, niet gezegd kan worden dat ze
voldoen aan de uitzondedngscriteria van richtJijn2.4l.202.

í . . . ) . '

3.2.3 Naar het oordeel van het College laat vergelijking van het klaagschrift van 24 januari 2002

met het klaagschrift van I 5 augustus I 998 geen andere conclusie toe dan dat het hiervoor

in $ 3.2 weergegeven standpunt van Douglas juist is. Het College neemt hierbij in

aanmerking dat alle onderdelen van de klacht van 24 januari 2002 tegen Douglas ook deel

hebben uitgemaakt van de klacht van 15 augustus 1998 tegen Bruggeman, zij het dat in het

klaagschrift van 24 januari 2002 andere j aarrekeningen en verklaringen aan de orde zijn

gesteld dan in het klaagschrift van 15 augustus 1998. Dit laatste neemt echt€r niet weg dat

de onderhavige klacht vat24 jantari 2002 tegen Douglas wat betreft de door appellant
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gepresenteerde vaktechnische bezwaren overeenstemt met de klacht van I 5 augustus I 99g

tegen Bruggeman. Voorts stelt het College vast dat de toelichting op de klacht van

24 januari 2002 tegen Douglas in essenti€ dezelfde is als de toelichting op de klacht van

15 augustus 1998 tegen Bruggeman. De verschillende elementen van de toelichting op de

klacht van 24 januari 2002, zoals de aÍikelen 3 en 27 van het Besluit

Comptabiliteitsvoorschriften 1995, de uitspraken van 3 april 1986 en l5 december 1988

van de Ondememingskamer van het GerechtshofAmsterdam en richtlijn voor de
jaarverslaglegging 2.41.202, zijn ook in het klaagschrift van 15 augustus 1998 aan de orde
gesteld. Het College merkt in dit verband op dat het (inniddels vervall€n) Besluir

Comptabiliteitsvoorschdften 1995 ten tijde hiervan belang zowel van toepassrng was op

provincies als op gemeenten.

3.3 Het College zal thans beoordelen welke gevolgtrekking aan het vorenstaande moet worden

verbonden.

3.3.1 Ingevolge artikel 33, eerste lid, Wet RA heeft de tuchtrechtspraak met beÍekking tot

registeraccountants ten doel het weren en beteugelen van misslagen van registemccountants

in de uitoefening van hun beroep en van inbreuken op verordeningen van de Orde en op de

eer van de stand det registeÉccountants.

3.3.2 Naar het oordeel van het College dient een inhoudelijke beoordeling van een tuchtklacht

tegen een regist€raccountant achterwege te blijven, indien zodanige beoordeling niet één of

meer van de in axtikel 33, ee6te lid, Wet RA genoemde doelen kan dienen. [n dat geval

wordt met €en inhoudelijk oordeel over de klacht inmers geen belang behaÍigd dat

aÍikel 33, eerste lid, Wet RA beoogt te dienen. Voorts heeft een r€gisteraccoumant er een

gerechtvaardigd belang bij, niet nodeloos met zulk een tuchtklacht te worden

geconfronteerd.

3.3.3 Zowel de raad van tucht bij beslissing van 6 april 1999 als het College bij uirspraak van

4 juli 2000 heeft geoordeeld dat het afgeven van een goedkeurende verklaring bij de
jaanekening 1996 van de gemeente Wijk bij Duurstede niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Gesteld noch gebleken is dat de wijze waarop de op 1996 betrekking hebbende baten en

lasten van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn verwerkt in de jaanekening 1996 - volgens
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appellant: veelal niet ofniet adequaat verwerkt en ten onr€chte niet gesaldeerd -, in voor de

beoordeling van de onderhavige klacht van 24januad 2002 tegen Douglas relevante

opzichten verschilt van de wijze waarop de op 1999 en 2000 betrekking hebbende baten en

lasten van de provincie Utrecht zijn verwerkt in de jaarrekeningen 1999 en 2000 van deze

provincie. Nu de tuchtechter rceds in hoogste instantie een ondubbelzinnig inhoudelijk

oordeel heeft gegeven over de kwestie die appellant in zijn klacht vax'24 jamaÀ2002

wederom aan de orde heeft gesteld en nu bedoeld oordeel van de tuchtrechter inhoudt dat
van tuchtrcchtelijk verwijtbaar handelen geen sprake is, moet worden geconcludeerd dat de

in artikel 33, eerste lid, Wet RA beoogde doelen niet wolden gediend met een inhoudelijke

beoordeling van de klacht van 24 januari 2002. Zoals mede uit het voorafgaande blijkt,

heeft appellant aan zijn klacht tegen Douglas geen wezenlijk andere feiten,

omstandigheden of atgumenten ten grondslag gelegd dan aan zijn klacht van

l5 augustus 1998 tegen Bruggeman. Van gewijzigde inzichten aangaande de eisen die uit
de terzake geldeÍde regelgeving, met rlame het (inmiddels vervallen) Besluit

Comptabiliteitsvoo$chÍiften 1995, voortvloeien voor het opstellen van (en dientengevolge

het afgeven van een verklaring bij) jaarrekeningen als de onderhavige, is naar het oordeel

van het College geen sptake. De verwijzing door appellalt ter zittin g vat22 apnl2004

naar een aÍikel van prot dr. J.H. Blokdijk RA in het tijdschrift Overheidsmanagement

(editie maaxt 2004, p. 86) leidt niet tot een andere slotsom. Dit artikel, dat zich overigens

niet bij de gedingstukken bevindt, biedt geen aarknopingspunt voor het oordeel dat sprake
zou zijn van gewijzigde inzichten als hiervoor bedoeld. Voorzover appellant beoogt met
deze verwijzing steun te vinden voor zijn opvatting dat kritiek op de in geding zijnde wijze
van j aarverslaglegging mogelijk is, wijst het College erop dat de raad van tucht in zijn

hiervoor in $ 3.1 genoemde beslissing van 6 april 1999 op de (eersle) klacht van appellant

tegen Bruggeman naax het oordeel van het College terecht heeft overwogen da! ook al kan

appellant worden toegegeven dat vanuit wetenschappelijke opvattingen inzake
jaarverslaglegging kritiek op de (inmiddels gewijzigde) regelgeviry met betrekking tot de
jaarrekening van een publiehechtelijk lichaam in rcdelijkheid tot de mogelijk:heden

behoort, Bruggeman er geen tuchtechtelijk verwijt var valt te maken dat hij zich geeft

gebaseerd op die regelgeving.

3.3.4 Het betoog van appellant dat de eerdete beslissingen van de tuchtrechter fundamenteel

onjuist zijn en dat daarin niet op alle aspecten van zijn klachl van 15 augustus l99g tegen
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Bruggeman is ingegaan, leidt het College niet tot een andere slotsom. In de eeroere

tuchtprocedure is een inhoudelijk oordeel gegeven over de vaLlechnische kwestie die

appellant in zijn klacht vat24 januai 2002 opnieuw aan de orde heeft gesteld, te weten de
waag ofverschillende jaarrekeningen van in dit geval de provincie Utecht al dan niet het
op gond van de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder het Besluit

Comptabiliteitsvoorschriften 1995, en rnaatschappelijke normen vereiste inzicht geven in
alle baten en lasten van deze provincie en of bij dezejaarrekeningen al dan niet een
goedkeurende verklaring mocht worden afgegeven. Het door appellant indienen van een
klacht over gedragingen die in wezen niet verschillen van de gedraging waarover de

tuchtechter naar aanleiding van de (eerste) klacht van appellant tegen Bruggeman reeds in
hoogste insÍantie heeft geoordeeld, kan worden aangemerkt als een verkapte poging tot het
instellen van beroep tegen dan wel het indienen van een verzoek om herziening van de
onherroepelijke beslissing van de tuchtecht€r. HieÍvoor is h€t in de Wer RA verankerde
klachtrecht niet bedoeld, zeket niet nu aan de nieuwe klacht geen wezenlijk andere feiten,
omstandigheden ofargumenten ten grondslag zijn gelegd.

3.3.5 Het vorenoverwogene leidt het College de slotsom dat inhoudelijke beoordeling van de
onderhavige klacht van appellant tegen Douglas achterwege moet blijven. Gelet hierop kan
al hetgeen appellant in beroep heeft aangevoerd niet leiden tot de slotsom dat deze klacht
alsnog geheel of gedeeltelijk gegrond moet worden verklaard.

3.4 Het beroep van appellant kan derhalve niet slagen.

Na te melden beslissing op het beroep van appellant rust op titel II Wet RA.

4. De beslissinq

Het College v€rweryt het bercep.

Aldus gewezen door mr. B. Verwayen, mr. H.C. Cusell en mr.. C.J. Bormzm, rn

tegenwoordigheid van mr. B. van Velzen, als gritfier, en uitgesproken in het op€nbaar op
l4 juli 2004.

1 0

w.g. B. Verwayen

'''6�fli:lt"
w.g. B. van Velzen


