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I IIet verloop v.n da prdurc

Ll Dê Raad heeft keDds €enomen vatr de itr d€ze zaak gewisselde cl aan pqldjetr bctendê

stul&eD, rraároDdeÍ
(a) het Har8s.hrift vatr 3 seDtenber aoo3;

O) het v€rw€erschrift - met biilag€tr - \án r deceeber aoo3, itgedi.od door hr. ItJ.

Blaisd€.

L2 De RÁad herft de zaek behendeld ter openbar€ zitti4 ran s2 trovëtlbcr 2oo4, r{!ar

aanrd€zit waren - aan de zijde ean Hager - klater d,3. L.W. V€rhoef RA iD petsootr crl - aa! ile zijde

van bebotken€ - beuokkenes gemachtfude, mr. HJ. Blaisse, advocaat t€ AmstctdlE.

r.3 Partijen hebben bij gelegenheid r-an voormelde zittiDg hu! stetrdputtc! toe8elicht aán de

hand van hun aan de Raad \rán T\cht ov€rgelegde pleibota's en teáÁtwootd op vra6cÀ Ydtt de RÁad

Yan TirchL

1'4 De inhoud van de stul*en van het gediDg, wadonder ook voomrelde Pleibotà's,gêldt als

hiet iqevo€td"

2. DG vaststaandc fcttan

e.r op grond wan de gedingstul*eÀ en het verhandelde ter zitting stclt ile Raad váti Trcht het

volte[dê vast.

2.2 Beuolil(erc is els r€gisteraccountart w€rlzaád te AnsterdaD.

28 Bet$kkene heeft de jaarr€keÀing va|r de temeente Zaanstad orcr het jaar eooo vatr eetr

Boedl@ur€trde accourtaÀtw€rtl$ilg voorricn.

3. De khcht

g.1 De Hacht houdt in dat bettolkerc teD oDrechte êengo€dkeurcnde t €rlleÍitrg heefrg€gevên

bij de jaaEekedng 2ooo va! de€eEeeÀte Zaa$ta4 oDdst

r) de bebefreBd€ jaarrekening (h strijd Eet artikel v vat! de GBR-1994)geen iDtiÈtgceft in de

€rootte en s,amenstelliDg van het r€sultsat rÈn de huishoudi4, iD cásu r.ar de gmotte eD

saDenstelling vatr het ssldo ratr alle baten ed laste& laat staan oP €en wijre 'els in degoEevetr
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2)

3)

omstandighedetr vereist is' er aldus geen getrouw beêld (ats bdo€ld in RÀGrichdlia 7oo sub
17) van de omvang \,?n alle batetr eD lastetr, laat staan yntr het saldo daarvr$
troch de rekenil8 lian bateD en lastet Àoch de toelichtiDg oaat staatr beide, zoals de
Comptabilitêitsvoorschdftetr voorscirijren) het saldo \ran alle bate! ên lastetr w€erge€ft, laat
staaD tetrouw ed duidelijk, terwijl dit itr de accountantsverHaring det ondubbelzinnit tot
uitdrutkiDs $ortlt gebracht;

deze goedkeurieode accoutrtantsvertlaring t€tr onrEchtê bet/€sttt het vcrleeride b€eld dat de
jaarrekening het saldo \r$an alle batetr ed last€n geeft, zulks in srijd met het bepaalde in srtikel
12 lid r \ran de cBR-198r4.

3.2 De klacht houdt voorts in dat b€bohkerc zich met het voreDstaafltre te\rens schuldit heeft
genaaLt aan schenditt l'arr aÍtikel S \/an ale cBR-1994.

4. De gronden vdr dc b.slirsin8

4.t Alle Hachteronderdelen kunnen tezaDen wordm behandeld. Daammtlent etr omtrlent het

alaÊrtegen gevoerde r€rweer ovenv€€At de RáÁd als vokt.

4.2 Klager heeft op !3 eaaÍt 2oo2 bij deze Raad eeD klacht t€Eet bettol(tdre iDg€dieDd over
het aígeven van een goealkeur€nde verklariDg bi dê jaarr€keoinS 2ooo yatr de gemee e ZaaDst.d.
Bii beslissing vaÀ 30 juli 2oo3 heeft de R ed van T[cht d€re Uacht oDEegosd vcrklaard, Tcacn
d€ze beslissitrt is gêen h er beroep iDgesteld en de beslissing is i!.Eiddeb onheno.Flijk
geword€À.

4.3 Bebokkene stelt zich oD het staodpunt dat d€ onderhavige Hacht geen wezenliik anderr

aq)ecten bevat dan de klacht vatr 24 januari 9oo2 teten betÍol'kerc. Ik faad van Tucht overwaegt

dieasaqaaBd€ het voltende.

4€.1 De klacht van I Daàrt 2oo2 vatr Hager t%eD betlokt€ne hidd itr dat b€tÍottene te!

onr€chte e€n toedkeuEnde verklaíq bij de jaatrÊkeniDg 2ooo va! de geEeêtrte Zaatrstad zou

hebben Segeve! ohdat - zalelijt weergegeve.o -:

- in de rekening van baten en laste! odbreketr de bateD etr lastêÀ, diê r€ahtstreeks zijtr

toegevoegd of onttrol:I€tr aar hd eEetr verhog€tr, i lls ia sFijil met de

comptabiliteitsvoorschift en;
- in d€ EkeÍing È baten en lasten het saldo I?n alle báten en laslen niet l{odtterceEq zults

wederom in sbijd Det dê Cohptabiliteitsvoor€càrifteD;
- het buiten de rekening van baten en lasten laten \/an bat€B e! la6têD is itr sbijd met ÀorDer die

in het maabchappelÍk r€rkeer als caÀaardbaar rdorden besahourtd eÀ aldus -lYÊdeto!tr- itr
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striid met de CrBptabiliteitsvootschriftc!.

4.3.2 Ve8elijkiDg l:atr evenvermelde inhoud \àn de klacht ratr 13 maart eooz Bet ale irhoual

ran de oaderhav[e klacht aLs hieNoor ondet 3. we€rgegeve!, laatgcet arddr cotdusie toe da!

dat het hi€rr.oor onde! 4.3 we€lgeg€vêtr standpunt va'l betroktete juist is. Dc tians door klager
gepresenteerde raktechnische b€zwarcn stern|tren imm€rs overeê|r Det die l'atr ile tlaót tlatr 13

Enart 2oo2 en de toelichtingeo op beide Haóten zft iD essettie eeDsluideDA

44 Op groDd vaÀ het vorenstaatrd€ Do€t worden geconcludeerd dat geen lechteDs te

rcspecteren belant wordt gedied met e€n inhoudelijke beoordeling \.gan de onde avige Hecht

Hetgeen klaSer in de laalste alinea i1a|t zïÀ ldaagschrift heeft gesteld rrd betretlilt8 tot hd li(,t
laD toepassilt zijtr Íatt het 'Be bis in ideD"-beginsel, do€t hielaatr d€t sÍ. Bov€Ddielr àe€ft Én

re8isteraccountaÀt, itr casu: betrotkeDe, et eeE gerechteaaditil belalg lij Diet Doaleloos Ed een

tuchtklacht als de oÀd€rhavite tr woFde! tecont,onteerd.

4.5 Het roreuoverwogen€ leidt tot de slotsom dat de klacht in el ziiD oÀderdeletr oDgcgroDd

dieft te ríorde! verHaard.

5. Dc besti6sint

De Ra{d !"an Tucht verldaart de }Jacht ill al zijn oldedélêl oDgeEDrd.

Aldus beslist door mr. J.H.M, WillerEs, voorzittêr, drs. EJ.F.A, de Haas RA en Tsj. Hotsma RÁ,

ledea, íD tegenwoodtheid van W. welE€rs, (adjunct-)secr€taris, e! uiBesprtetr iD het opêltbaat

op 9 slrgustus 2OOS.

voorziucr

secr€tans


