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22 mei2007

Ulsprc3Ài!-Cezê3È.y3s:
drs. L.W. Verhoef RA, te Wijk bij Duurstede,appellantvan eenbeslissingvan de raadvan
te 's-Gravenhage
fucht voor rcgisteÉccountantsen Accountants-Administratieconsulenten
.47.
(hiema:raadvan tucht), gewezeíop 27 maart2006ondernummerI 056103

l.

De procedure
Bij briefvan 28 maart2006heeftde raadvan tucht appellantafscbdft toegezondenvan zijn
beslissingvan 27 maart2006,gegevenop eendoor appellantbij brief vaÍr
3 september2003 ingediendeklacht tegenJ.A. van BurenRA en drs. J. de Groot RA,
te Dordrecht(hiema:betrokkenen).
beidenkantoorhoudende
Bij eenop l0 mei 2006 irgediend beroepschriftheeft appellantteger die beslissingberoep
bij het Collegeingesteld.
De raadvan tucht heeftbij briefvan 4juli 2006 de stukkenals bedoeldin artikel 53 Wet op
(hiema:wet RA) doentoekomenaande griffier van het College.
Registeraccountants
Bij briefvan 20 februari 2007heeff appellanteennaderememorieingediend.
Betokkenen hebbengeengebruikgemaaktvan de mogelijkheideenreactieop het bercep
van appellantte geven.
Op 10 april 2007heeft het onderzoekter zitting plaatsgehad,waarbij zijn verschenen
app€llanten de gemachtigdevan betrokkenenÍnr. M. Ynzonides,advocaatte
's-Gravenhage.
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De beslissinqvan de raad Yaí tucht
Bij de bestredentuchtbeslissing,die in afschrift aandezeuitspraakis gehechten als hier
ing€lastwordt beschouwd,heeftde raadvan tucht de klagerniet-ontvankelijkverklaardin
de klacht.
Ter zakevan de formuledngvan de klacht door de raadvantucht, de beoordelingvan deze
wordt verwezen
klacht en de daarbij in aanneiking genomenfeiten en omstandigheden
naarde inhoud van de bestredentuchtbeslissins.
De b€oordelingvan het beroep

3 . 1 Het Collegeoverweegtdat voorgaandaande in dezezaakaande orde zijnde klacht,
appellantop 3 april 2002reedseenklacht tegenbetrokkenenheeft ingediendbij de raad
van tucht te 's-Gravenhageterzakevan het afgevenvan eengoedkeurendeverklaringbij de
jaarrekening2000 van de gemeenteDordrecht.Met instemmingvan appellantis deze
en Accountantsklacht behandelddoor de raadvaÍrtucht voor rcgisteraccountants
AdministÉtieconsulentente AmsterdaÍn(hiema:raadvan tucht te AmsterdaÍn).De raad
van tucht te Amsterdamheeftdezeklacht in zijn beslissingvan 30 juli 2003met
ÍrummerR369 ongegrondverklaard.Op het beroepvan appellanttegendie beslissing,heeft
LJN:
hetCollegein zijn uitspraakvan 14juli 2004(AWB 03/1175,www.rechtspraak.nl,
AQ6258) overwogendat eeninhoudelijkebeoordelingvan eentuchtklachttegeneen
achterwegedient 1eblijven, indien zodanigebeoordelingniet éénof
rcgisteraccountant
meervan de in artikel 33, eerstelid, Wet RA genoemdedoelenkan dienenomdatin dat
gevaleeninhoudelijk oordeelover de klacht geeobelangwordt behartigddat
bepalingdient. Het Collegeheeft vervolgensgeoordeslddat deze
eerdergenoemde
omstandigheidzich voor deed,aangeziende raadvan tucht te Amsterdam(bij beslissing
doorhet College(bij uitspraakvaÍI4 juli 2000,AWB
van6 april 1999),hierinbevestigd
LJN: AO8201),reedshadgeconcludeed
tot ongegondheid
www.rechtspraak.nl,
991458,
van eeneerderdoor appellantingediendeklacht die eveneensde goedkeu ng van eeÍr
jaarrekeningvan eendecentraleoverheidtot onderwerphad en waaraande met de klacht
vaktechnischebezwarenten grondslagwarengelegd,
van 3 april 2002overeenstemmende
terwijl gesteldnoch geblekenwasdat de wijze waaropde batenen lastenwarenverwerkt
qeval.in voorhetoordeeloverde klachtvan
beoordeelde
in hetreedsdoortweeinslanties
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3 april 2002 rclevanteopzichtenverschildevan de wijze waaropde batenen lastenwaren
veÍwerld in het met die klacht voorgelegdegeval.
3.2 In beroep cht appellantzichtegenhet in de bestreden
beslissing
onder5.4 overwogene
dat het Íre-bis-in-idembeginselen de beginselenvan eengoedeprocesordezich ertegen
verzettendat gdeventegeneenbepaaldfeitencomplexin meerdereprocedues aande
tuchtrechterwordenvoorgelegd.
Appellant stelt dat de raadvan tucht d€ toepasselijkheidvan dit begins€lten onrechteheeft
gebaseerdop de enkeleomstandigheiddat sprakeis van eenzelfdefeitencomplexals
waaroverin de anderezaakbeslistis. Het gaatevenwelom klachtonderdelendie niet
eerderaande raadvan tucht zijn vooryelegd.Ter onderbouwingvoert appellantondermeer
het volgendeaan.In klachtonderdeel1 wordt aande orde gestelddat dejaarekening geen
g€trouwbeeldgeeftvan de omvangen het saldovan alle batenen lasten,dat is ande6 dan
de klacht die op 3 agil 2002werd voorgelegd.In situatiesals onderhavigeis sprakevan
tenminstetwee afzonderlijkeverklariogen,te wetendejaarrekeninggeeftweVniet
betouwbare informatie en dejaarrekeningvoldoet wel/niet aande wettelijke voorschriften.
Het niet voldoenvan de onderhavigejaarrekeningaande voorschriftenvan de
Comptabiliteitswetis als klachtonderdeelnog nooit door eenraadvaÍrtucht, noch door het
Collegebehandeld.Met de uitsprakenvan het Collegedat dejaarrekeningenvan
gemeentenniet aanBoek 2 van het BW hoevente voldoen,heefthet Collegelaten blijken
de klachtenin vooigaanderondeste hebbenopgevatals eenklacht dat de betreffende
jaarekeningen niet voldedenaanBoek 2 BW. Voor het Collegeis dusthansvoor het eerst
aande ode de klacht dat sprakeis van strijd met de Comptabiliteitsvoorschriften.
Het derdeklachtonderdeelinzakemededelingeninjaarrekening enlofjaarverslagover
foute saldi vaÍr batenen lastenis evetuninooit behandeld.Als dat zo was.dan zoudenin de
uitsprakel van het Collegeen d€ radenvan tucht conclusieste vinden zijn over of wel of
niet bat€neÍrlof lastenbuiten de winst- en verliesrekeninggeblevenzijn, ofde jaanekening
en/of hetjaarverslagwel ofniet melding maaktvan eenandersaldovan batenen lastendan
het werkelijke saldoen ofde accountantsverklaring
wel ofniet voldoet aande terzakete
stelleneisen.Eerdereklachtenztn opgevatals klachtenover het zondergrondenontbreken
van batenen lasten.Voor het Collegeis derhalvethansvoor het eerstaande orde dat de
betreffendewinst- en verliestekeningenonvolledig ájn en dat dusde saldi van de
rokeningen
nietde saldivanallebatenen lastenzijn, zodatalleklachtonderdelen
nieuw
zijn.
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3.3 Zoals het Collegereedsheeftoverwogenin zijn uitsprakenvan 3 januari 2007 (AWB
05/71,7
t/n 723,www.rechtspmak.nl,
LJN: A26749,A26'754,AZ6760,A26762, AZ,6763,
AZ 6767en A26121)brengen
de beginselen
vaneengoedeprocesorde
en ne-bis-in-idem
met zich dat handelenwaaroverreedseerderis geklaagden waarovermet inachtneming
van tuchtechtelijke nomen eeneindbeslissingis gegeven,niet andermaalhet voorwerp
van berechtingkan vormen.Bij de hanteringvan dezebeginselenis met naÍnevan belang
de feitelijke toedrachtvan het handele! waarcverwordt geklaagd.Aan dejuridische
kwalificatie die op grondvan tuchtechtelijke normenaandit handelenwordt ofkan
wordengegeven,komt in dit verbandgeenbeslissendebetekenistoe. Vooís is, zoalshet
Collegeoverwoogin zijn b€slissing
van l0 juli 2001(AWB 00/358,wvw.rechtspraak.nl,
LJN: 4f}3079) eveneensonverenigbaarrnet de eisenvan eenbehoorlijketuchtprocedue,
indien na eentuchtrechtelijkeeindbeslissingmet betuekkingtot b€paaldhandelen,op grond
van feiten ofomstandighedendie klager ten tijde van zijn eerderetuchtproceduebekend
warenof haddenkunnenzijn, door die klager andemaal eentuchtprocedure,leidendetot
eeninhoudelijke beoordelingvan dat handelen,zou kunnenworden aangevangen.
Van een
klager mag wordenverwachtdat hij zijn bezwarentegeneenbepaaldegedragingin een
klachtenprocedure
volledig formuleert.

Het Collegeoverweegtdat de klacht van 3 april 2002betrekting heeft op het volgende:
"Registeraccountants
J.A. van Buren en dls. J. de Groot hebbenbij dejaanekening2000
van gemeenteDordrechtten onrechteeengoedkeurende
velklaring gegeven(...)."
De klacht van 3 september2003 is als volgt geformuleerd:"De klacht betreft de
omstaÍldigheiddat naarmijn meningde betrokkenrcgisteraccountants
J.A. van Burenen
drs. J. de GÍoot ten onrechteeengoedkeurendeverklaringhebbengegevenbij de
jaarekening 2000van gemeenteDordrecht".
Naar het oordeelvan het Collegevolgt uit dezefoduledngen dat de klacht van
3 april 2002 en de klacht van 3 september2003 betek:kinghebbenop dezelfdegedraging,
te wetenhet afgevendoor betrokkenel van eengoedkeuendeverklaring bij de
jaanekening2000van de gemeenteDordrecht.De omstandigheiddat, zoalsapp€llantheeft
betoogd,in situatiesals dezeverschillendeverklaringenmogelijk zijn die medeafhankelijk
zijn van de nolm waamangetoetstwordt, doet daarniel aanai Vaststaatdat betrokkenen
eengoedkeurende
verklaringhebbengegevenen dat appellantzich daafiegendcht.
Het standpuntvan appellantdat niet het feitencomplex,maarde inhoud van de klacht
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relevantis met betÍekkingtot de waag ofhet ne-bis-in-idembeginselzich verzettegen
inhoudelijke behandelingvan eenklacht, is nietjuist. Zoals hiervoor overwogenbrcngthet
ne-bis-in-idembeginselmet zich dat eenklager al zijn bezwarentegeneenbepaald
handelenin eentuchtprccedureaande ordedient te stellen,althansdat dezebezwarenniet
in veFchillende, door hem aanhangiggemaaktetuchtprocedures
worden beoordeeld.
Aangeziende klachtonderdelenvan 3 september2003 wederombetrekkinghebbenop de
reedsdoor de tuchfechter in hoogsteinstantiebeoordeeldegedraging,kan het door
appellantnaarvoren gebrachtein verbandmet de voorgelegdeklachtonderdelen
onbesprokenblijven. Voorts is niet komenvastte staa.ndat aande voorliggendeklacht
feiten of omstandigheden
ten gondslag zijn gelegddie betekking hebbenop het afgeven
van eengoedkeurende
verklaringbij dejaarrekening2000van de gemeenteDordr€chten
die ten tijde van het indienenvan de klacht van 3 april 2002niet bekendwarenofhadden
kunnenzijn, zodathet Collegetot de conclusiekomt dat de mad van tucht terechtheeff
geoordeelddat de beginselenvan eengoedeprocesotdeen het ne-bis-in-idembeginselzich
verzettentegeneeninhoudelijkebeoordelingvan de klacht van appellant.

Ten aanzienvan het dicturn van de beslissingvan de raadvan tucht overweegthet College
ten slotte dat het aanbevelingverdientten aanzienvan eenklacht(onderdeel)waarvanblijkt
dat dezebuiten behandelingmoetblijven, in het dictum te bepalendat dit klachtonderdeel
ongegrondwordt verklaaÍd.Dit ter vemijding van misverstaÍrdover de
beroepsmogelijkheid,
aangeziende Wet RA, meerin het bijzonderaÍikel 52, eerstelid,
van dezewet, niet spreektovei nigt-ontvankelijkverklaringvan eenklacht. Dat de raadvan
tucht in het voorliggendegeschildezeaanbevelingniet heeft gevolgd,kan evenwel,temeer
nu het bedoeldemisventandzich niet heeftvoorgedaan,zondergevolgblijven.
Op grond van het bovenstaande
is het Collegevan oordeeldat het beroepmoetworden
verworpen.
Dezebeslissingberustop het bepaaldein Titel II vaÍr de Wet op de RegistemccountaÍrts.
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4.

De beslissine
Het CollegeverweÍpthet beroep.
Aldus gewezendoor mr. J.A. Hagen,mr. M.A. Fierstraen mr. M. van Dunrm in
tegenwoordigheidvan mr. M.B.L. van der Weele,als gdÍner, en uitgesprokenin het
openbaarop 22 mei 2007.

w.g.J.A. Hagen

w.g. M.B.L. van der Weele

voot afschrit
co:.:or-!r

