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De Raad van Tucht voo! Registeraccountaltt6 ên

ÀccountantE-Mnini6tratieconsulenten te Àmaterdam

Besliaging iD de zaak vau

Dl'g. L.Ií. VIRIIOBF RÀ,

lroneltdê Ee vlÍjk bij Duurstede,

klager,

cegen

R..t. td. Boon RÀ,

lroaende te Hardenrijk en kantoor houdende Èe Utrecht,

betlokkene.

1. De aÈukken vaí het geding

De Raad heeft kennis genomen wan de voLgende, telkelta aatt de

wede4)altij bekende atukken:

1..1 het klaagÊchrj.fÈ d.d. 26 februari 2002, meÈ eell  bi j lage,

ingedíend door klagert

1.2 hêt verweerschrif t ,  ingediend aloor t lr  J.I{.  van Rijswijk,

advocaat te Ànsterdam en raadsman van betrokkener eD

1,3 de Èer na te melden zitting doo! klager overgelegale

h r ê i f n ^ i i r i a e



2 .

3 .

Het gedi lg

De Raad heeft  de zaak ter openbare zi t t ing van

behandeld. Ter zi t t ing zí jn verÊchenen

betrokkelre, vergezeld van Mr vau Ri jswi jk.

De fei ten

30 septeÍiber 2002

klager benêvens

c& glorld van de inhoud vaÍr de Êtukken en hêt ter zitting

verhaodelde 6telt de Raad het volqeude vast.

3.1 BeÈrokkene is als registeraccountant welkzaam tê utrecht.

3.2 Betrokkene heeft  de jaarrekeningen van de gemeente Ut lecht

over !997, 1998, 1999 en 2000 van een accouÍrtaÍ tÊvelklar ing

voorzleD.

4. De klacht

Klager stelt dat betrokkene de eer van de stand der

registeraccoulrtants heeft geschonden en de art ikelen 5 en 17 l id

4 GBR-1994 heeft overtreden, nu betrokkene bi j  de jaarrekeningen

over 199?, 1998, 1999 en 2000 valr de gemeente ULrechÈ ten

o[rechte een goedkeurende verk].arirg zou hebben gegeven. De

klacht beperkt zich tot de volgende punEen:

4.I In de rekening van baten en lasEen ontbreken baten en

IasEen, die rechtstreeks zi jn toegevoegd of onttrokken aan het

eigen vermogel!, terwij l  de Comptabil i teitsvoorschrif ten

expliciet en dus uitdrukkeli jk voorschri jven dat al le bacen en

lasten in de rekening opgenomen moeten worden.

4.2 In de rekening van baten en lasEen wordÈ het saldo van al le

baten en laaten niet genoemd, tserwij f  de coÍnptabil i teiEsvoor-

schrif ten dit expliciet en dus uiEdrukkeli jk voorschri jven.



4.3 Het buiten de rekening van baten en lastel l  laten van baten

en lasEen is in str i jd meE normen, die in het f taatschappel i jk

verkeer aIs aanvaardbaar worden beschouwd. en dus in str i jd meE

de comptabi 1i  tei  t  svoorschri  f  ten, die voorschri jvên dat een

jaarrekening aan deze normen moet voldoen.

De gronden van de besl issing

5.1 De onder 4.1 tot  en met 4,3 vermelde klachtonderdelen lenen

zich voo! eeo gezarnelr l i jke behandel j .ng. Klage! voert  aan dat het

als saldo van de rekenj.Írg van baten erl lasten gepresenteerde

bedrag misleidend is omdat er baten en lasten buitenom de

rekening zi jn geleid door deze rechtstreeks aan het eigen

vermogen toe Ee voegen of te onttrekken. Klager wi jst  in di t

verband op jurisprudentie van de ondernemj,ngskamer van heE

cerechtshof te Amsterdam en r icht l i jn 2.41-.2 van de Raad voor de

Jaarveralaggevin9.

5.2 zoals het col fege van Beroep voor het bedrj . j  fs l ,even (CVBB

4-' l -2OOO, ,- lT 2001-3) heeft  ovêrr,rogen, wi jst  de Raad er in di t

geding op dat de regels inzake jaarrekêning en jaarvels1ag,

neergelegd in t i te l  9 van Boek 2 Bw, volgens art ikel  2:  360 Bw

van toepassing zi jn op andere rechtspersonen dan gemeenten, Het

Beslui t  cosrptabi l i te i tsvoorschri f  ten 1995 (cv) woo!ziet onder

meer voor gemeenten in zel . fstandige regels voor de f inanciëIe

verslaglegging. Mede gelet op de verschi l len in doelstel l ing

tussen de f inanciéIe verslaglêgging door ondernemingeí enerzi jds

eo door overheden anderzi jds, is voor de ui t leg van de

Corl tr) tabi l l te iÈsvoorÊchri f ten de ui t leg van overeenkomstige

begrippen en bepal ingên ui t  het Bw niet zonder meer doorslag-

5-3 Om de zelfde reden zi jn ook de Richtl i jnerl voor de

j aarverslaggeving niet (zonder meer) van toepassing op

j aarvers laggeviDg door gemeenten. Voor het andersluidende



standpun! van klager zijn geen aanknopingspunten te vinden in de

cornptabi 1i t  ei t  svoorachri f ten.

5.4 In art ikel 3 cV is bepaald dat de begroting, de meerjaren-

ramiÍg, de jaarrekening en de toelichtingen volgens normen, die

in het maatschappeli jk verkee! a1s aanvaardbaar worden

beschouwd, een zodanig idzicht moeten geven dat een vêrantwoord

ooldeel kan worden gevormd over de f inanciële posit ie en over de

baten en de laËten. In de toelichting op dit art ikel val! onder

meer te lezen dat het begrip aanvaardbaar in het Ínaatschappel i j k

verkeer primair moet worden opgevat aLs datgene wat gebmikeli jk

ia bij provincies en gemeenteÍr en secundair Íuimêr kan worden

qeinÈerDreteerd.

5 .5 Door klager is nieL weelsproken dat het binnen de

gemeentel i jke verslaggeving nieE ongebruikel i jk is dat bedragen

rechtstreeks aan reserves worden toegevoegd dan \Àrel onttrokken

en zodoende buiten de rekeninq van baEen en lasten worden

gehouden.

5.6 l iet door klager gedane beroep op art ikel 27 CV berust op

een onjuiste uit leg van deze bepaling en kan daarom niet slagen.

Àrt j .kel 27 CV bepaalt dat de rekening van baten elr lasLer en de

toelichEing getrouÍ/, duideli jk eD €te1selnati9 de omvang van

a1le baten en alfe lasten, alsmede het saldo daarvan, weergeven.

Àndêrs dan klager meênt, nag bi j  de beoordeling of een en ander

op juiste wijze is weergegêven, de toelichEing niet buiten

beschourÀrinq worden qelaten.

5.7 Bearokkene hêeft gemotiveerd aangevoerd dat de toelich-

t ingen op de reserves duideli jk zi jn en dat de mutaties

aaÍgaande de reserves toereikedd zi j í  toegelicht. In de r:ekening

van baten en Lasten en de toelichting daarop zi jn al le baten en

aIle lasten weergegeven, aldus betrokkene.

4



Daartegenover heeft klager zi jn verwijt  niet nader toegelicht,

zodat Diet aannemeli jk is ge\,rorden daÈ het voorschrif t  van

art ikel 27 CV niet zou zi jn nageleefd.

5.8 Uit  het voorgaande volgt dat de onder 4.1 tot  en met 4.3

vermelde klachtondelde1en geen doel t ref fen.

5.9 Nu klager ook ovêrigens onvoldoende heeft  gesteld waarui t

voIgl  daE beErokkêne tuchtrechtel i jk verwi j tbaar heeft

gehandeld, faalt de klacht i-!t al. haar ondeldelen. Mitsdie! dielrt

aIs volgt te worden besf ist .

6 .  D e  b e s l i s s i n g

De Raad:

VelklaarE de klacht ongegrond.

Aldus besl ist  door Mr H.A.M. Àaft ink, voorzi t ter,  Tsj .  Hotsma RjA

en J. Gaasbeek, leden, in tegenwoordigheid van Mr F.R. Hage aIs

secreEaris.  en in heL openbaar uíEgesproken.

ilalt&W
I fêbruari 2003


