Collegewn Beroepvoor het bedrijfslelen

PostadmpGlbus2002t, 2500EA s Grawnhage

De heer drs. LW. VeÍhoêf RÁ
Ke$engaard 13
3962tR Wijk bij Duustede

Teletoon
[0/0) 3 3] 39 l0

doorhá Collêoe
Oegerens

I september2004
(070)3 8t 39 l0
proceduenummers
AWB02l1398,03/263,03/266,
03/ttzt th o3/1175
TK
Lw' Verhoef te Wijk bij Duurstede
20000Wet op de Rêgist€raccouÍants
d.d. 27 mei 2002,ff. R306e.a-,
\,?n Raad!€r tucht r0or RÀ & ÀÀcons.

stst€em (\tbt bêschermino

G€achtehêer Vê.hoef,
Bij brief van 30 juli 2004,op 2 augustus2004 ontvangenter grifre %%%%%%%%%%%%%%%%n
het
College,hebt u zowel een klacht inzake vergaandonzoÍgvrndigen odjutst
hatrdelenr'an het Colegê als een verzoekom herziening ran de uitspmken van 14
juli 2004mn het Coleg€ op acht dooÍ u ingestdde beroepêntêgen beslissingen
van de raad \,?n tucht voor registeraccourtantsen Accountants-Administratie,
consulentente Amsterdam (hiema: raad l1antucht) ingediend.
Bij brief van 23 augustus2oo4is de ontvangstvan uw klacht b€vestigden is u
een kopie r'atr de Ktachtenregelingran het Co[ege toegezonder
Bij brief var 25 augstus2004 is u medegededddat het door u gedanevêrzoekom
herziening niet itr beh."deling kan worden genomen.
In het navotgendezal ik lngaan op de door u ingediendeklacht.
Ik stel vast dat uw b ef van 30 juli 2004 ts geÍicht aan de pr€sident van het
Colege. Zoals blijkt uit otrder me€Í aÍikel9 van de Kachtenregelingvan het
Colege, worden bij het Colêge ingediendeklachten afgehandelddoor het bêsnrur
van het College.
Te uwer inÍoÍmatie wijs ik ercp dat mr. B. Veftiq€n, lid \,?n het bestuur van het
Colege, geáen de aad van uw klacht niet heeft d€elgenomenaan de b€hardeling daarvan-De ardere Íechters die de uitsprd.kenvan 14 juli 2004hebber
gedaan,malen g€en deel uit van het bestuur van het College.
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In artikd 2, eente li4 van dê Kachtênregelingvatr het C.ollegeis ondeÍ meeÍ
b€paald dat niet geklaagdtan worden ove. de inhoud etr modvedng van e€n
beslisringvan €en mêt r€chbpraat belasterechtedijke ambtenaarof de totstandIornbg van e€n r€chtediÈe bêsfssing,met inb€grip vatr de iÀ dat kader gênomen b€8ltusing€nvan procedureleaard. De ratio vEtr dezebepaLogIs dat in de
tezake geldend€wegedng uitputtend ir g€regdd in welkê ge!€llen eeÍ rechtsmiddel openstaattegm e€tl rechterlijke ui$pÍaak Het klachtsechtis niet bedoeld
om In h€t on8€lijk 8€steldepardjen of derdetrde gelegenheidte bieder e€n
r€chterlijke dtspraak of de wiize vaD totstandkoming daanan butten het $,etteliÊ
stels€lmn rechtsrÍdddelenom ter disclrssiete stellen.
lzzLÍrg yan uw brief vatr 30 iuli 2004laat geen and€Íe coÍrclusietoe dan dat uw
tlacht is Sericht tegen (de t rhoud en motivedng ran) dê uitsprak€n vaÀ het
ConegeI|àn 14 iuli 2004 (en welicht ook de uitspnak r'an 4 juli 2000).
HieÍbtj deel ll u mede dat het bestuur van het Collêge,geztedaÍit€I2, e€rsteli4
van de Klachtenregelngvatr het C,ol€geen de latio van dezebêpatlÀg,heeft
b€3lote|luw llacht nlêt itr Ulanddtng te n€m€ÍL
Ik vertsouw erop u hiermeê voldoêndetê hebbêngeÍlforme€rd
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