
vooí Regrsteraccountants en Accounlanls Adminislralieconsulenten tê AmíeÍdam
Raad van Tucht

cêachte heer Verhoef,

Bêtreft. klacht Verhoêf / Bruggeuàa

Naar aanleiding van uw brief d.d. 12 decêÍnber 1998, bericht ik

u, mede na overleg met de voorzitter van de Kaner, als volgt.

Dè Wet op de Registeraccountants kent slechtÊ een bepêrkt

aantal procêÊsuele bepalingen. De bepaling wan de processuele

gang van zaken is daarmee overigens aan de Raad overgeLaten.

Waar het tuchtrecht betreft ligt het ook voor de hand dat de

rechtêr een grote vri jhêid toêkomt aangaandê dè wijze waarop

hij  komt tê bêschikken ovêr de voor zi jn beslissing wan belang

zijnde gegevens en beperkt hi j  zich niet tot dê rol van l i jde-

l i j ke  rech te r ,

cêên wettelijke regel en ook gêen regel van ongeschreven

(tuchtproces) recht brengt nee dat de rechter slechts inl ich-

t ingen kan verkri jgen van een procespart i j ,  een gemachtigd

raadsman, een getuige of een dêskundigê en met name dae het

hem niet zou vri j  staan inl ichtingên tê verkri jgen van of te

vragên aan een pereoon die betrokkene (of klager) ter zit t ing

bijstaaÈ en door de rechter Eot die bi jstand is toegelaten,

mitê uiÈêraard aan de andere part i j  de gefêgenheid wordt

geEeven te reageren op datgene wat naar voren r,\rordt gebÍacht.
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Het vorenstaandè is vaste prakti jk van dê Raad en het kont

-mitsdiên- met grot.ê Íegêlmaat voor dat met nane bêtrokkenen

zich laten bi jstaan, met name mêt betrekking tot vaktêchnische

aangelegenhêden, door een kantoorgenoot of maat.

ook voor u moet duideli jk zi jn gêr| 'êest dat de heer À.D. Bac

tot bi jetand van Bruggeman aanwêzig is geweest en niet j-s

gehoord als getuige of deskundige en, zoals gêzegd, stond het

betrokkene vi i j  zich van die bi jstand te voorziên, waaraan

niet afdoet dat hi j  ook i1'erd bi jgestaan door een advocaat; u

heeft op de -dêê1s op vragen van de Raad gemaaktê- opmerkingên

van de heer Bac kunnen rêagerên. Overigens gaat u ten onrechte

uit van dê mogelj.jkheid dat u een getuigê of een deskundige

zou kunnen wrakên, zoals êen lid van de Raad zou kunnen worden

gewraakt. Wat dè Raad vêrdêr doet rnet de gemaakte opmerking

van een toÈ bi j€tsand aanwezige persoon -in casu de heer Bac-

is ter beelissing aan de Raad. Tenslotte valt geenszins in te

zien welke redeli jkê grond van inhoudeli jkê aard zou kunnen

bestaan op grond waarvan u bezwaar hebt gênaakt têgên de gang

van zakên; enige grond wordt in dit verband door u ook niet

genoemd.

Tenelotte ' .Ji js ik u nog op hêt nawolgende punt. Indi-en u van

oordeel bent dat de regels van het (tuchtproces)recht ter

zitt ing niet juisE zouden zi jn toegepast, is het schri jvên van

een brief daaromtrent aan de Raad van Tucht niet de juiÉte

procêdure, doch diênt u uw andersluidende opvatt ing te zi jner

t i jd bi j  wège van grief aan de appèlrechter voor te lêggên.
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Ik vertrouw met hêt bovenstaande uw brief van 12 december 1998

cÍenoecÍzaan te hebbên beantwoord.
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