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Llitsrrraak in de zaak van:

Stichting Onderzoek Bedrijfs lnformatie SOBI, te Nieuwersluis (AWB 07/291),

vertËgenwoordigd door haar voorzitter drs. P.T. Lakeman,

en

L.J. van den Dries RA, te Nuenen (AWB 07 /323), gemachtigden: prof. mr. H. Beckman,

mr. C.M. Harmsen en mr. T. van Wijngaarden, advocaten te Amsterdam,

ieder voor zich appellant(e) van een beslissing van de raad van tucht voor registeraccountants en

Accountants-Administratieconsulenten te 's-Gravenhage (hierna: raad van tucht) met kenmerk

107510409, gewezen op 12 maaÍ12007.

l. De procedure

Bij brieven, verzonden op l3 maart 2007,heeft de raad van tucht appellanten afschrift

toegezonden van evenvermelde tuchtbeslissing, gegeven op een klacht, op 9 maart 2004

door Stichting Onderzoek Bedrijís Informatie SOBI (hierna: Sobi) ingediend tegen

L.J. van den Dries RA (hicrna: de accountant).

tlij een op.l nrei 2007 ingedicnd beroepschrift heeÍl Sobri tegen die beslissing beroep bij

het Collegc ingcsteld. Ílij ecn op ll mei 20117 ingcdiend beroepschrifi heefi de accountant

cvcnccns bcrocp tegcn deze beslissing ingesteld.

[)c raad van tucht hcef i  h i i  br iefvan I5 nrci  ]007 dc stukken als bsdocl( l  in art ikel  5. i  van

dc \ \ ict  op r lc Rcgistcraceounlal l ts (hicrna: Wet R,\)  t iocn tockorncn aan dc gr i f l ier  r i rn hct

(  o l lcsc.
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tlij brief r an I 3 .iuli Jt)07 heeli de accountant gereagecrd op het beroepschriti ingedi,.'nd

tloor Sobi. tlil hricfvan I augustus 1007 hr.eti Sobi ecn reaclie op het heroepschritt ran,'le

accr)untant ingcdiend.

Ilij bricf tlc dato 7 nraart 1008 heeft de acct)untanl hr't College nog een aantal producties

tloen toc'komen. tlij bricf r.an dczelfde datum hs.c tl ook Sobi enkele producties aan hct

College gezonden.

Op l8 maart 1008 hectï het onderzoek ter zitting plaatsgehad. Prol'. mr. H. Beckman en

mr. C.M. Harmsen zijn verschenen namens de accountant en drs. P.T. Lakeman namens

Sobi.

De bestissing van de raad van tucht

Bij de bestreden tuchtbeslissing heeft de raad van tucht klachtonderdeel D gegrond

verklaard en de accountant ter zake de maatregel van berisping opgelegd, en de overíge

klachtonderdelen ongegrond verklaard.

Ter zake van de formulering van de klacht door de raad van tucht, de beoordeling van deze

klacht en de daarbij in aanmerking genomen feiten en omstandigheden wordt verwezen

naar de inhoud van de bestreden tuchtbeslissing, die in afschrift aan deze uitspraak is

gehecht en als hier ingelast wordt beschouwd.

De beoordelins van het beroen van Sobi

Sobi stelt in haar eerste gricÍ aan de orde dat bij de vermeldlng van haar voorzitter in de

hestreden beslissing onjuiste titulatuur is gebruikt. Lakeman is geen meester in de rechten

maar doctorandus (in de econometrie).

t lct Collcgc r olgt zonder verder onderzoek de verklaring van de roorzitler van Sobi tlat tle

r ,crnrcl t l ing r  an de t i tc l  mr.  in dc tuchtbesl issing onjuist  is aangczien I-akernan dc t i tc l

doctoralrdus hecfi vcnrorren c1 had u'\-horcn tc u'ortlen aangcdtrid als drs. P.-f. I akcntan

-t.

3. I
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r \angczicn nict  is geblckcn noch rr  aarschi . jn l i jk  is dat door dczc Í i rut  de beoordel inr vun de

klacht is t reinr locd kan r leze gr icf  niet  tot  vcrnict i r : ing ran dc tuchtbesl issins lc i , len. zodat

dlarop nit't r crdcr hchoctt tc rrorden beslist.

3.l f)e grier.cn I cn -l r an Sobi richtcn zich tegen de bc'oordeling door de raad \ an tucht yan

het eerste onderdeel ran klachtondcrdeel A. hetreftende het venvijt dat dc accountant bii de

.;aarrekeningen 199ó-1001 ran Ahold cen gocdkeurc'nde'erklaring heeft atgege'cn

ondanks volledige consolidatie in de groepsjaanekeningen van vijf deelnemingen clie nier
volledig hadden mogen u'.rden geconsolideerd. In grief2 betoogt Sobi dat de raad van

tucht de zogenaamde controlletters ten onrechle als groepsbelangverklaringen aanduitjt.

Volgens Sobi zijn het onbetc'kenende brieven, die niet namens rle vennootschappen zijn
geschreven en waarbij telkens slechts twee personen betrokken waren. In deze brieven

wordt niets verklaard maar worden voomamelijk gevoelens en gedachten geuit. Grief 3

stelt dat de raad van tucht heeft verzuimd te oordelen dar de accountant onvoldoende

controlewerkzaamheden heeft venicht met betrekking tot de consolidatiewerkzaamheden.

Hieíoe wordt aangevoerd dat de accountant bij het afgeven van de goedkeurende

verklaringen niet beschikte over controlletters van de betreffende vennootschappen. De
controlletter van ICA Ahold is niet op 5 mei 2000 ontvangen, maar pas een jaar later in mer
2001. De overweging dat de accountant geen reden had te vermoeden dat de controlletters

door sideletters waren ontkracht, snijdt geen hout omdat de accountant die controlletters

niet kende. Bovendien had de accountant wel degelijk reden te vermoeden dat de
controlletters door sideletters waren ontkracht.

Bij de beoordeling van deze grieven stelt het college voorop dat artikel 2:406, eerste lid,
van het Burgerlijk Wctbock (hierna: BW) ten tijde hier van belang, meebracht dat de
rechtspersoon dic aa. het ho.Íd staat van ecn groep. in de toelichting van zijn jaanekening

!'en gcconsolideerdc.iaarreken ing opneemt van de eigen finaneiële gegcvens Inet die v n
zijn tlochtcrnraatschappijen in de groep en antrere groepsmaatschappijen. Ingevorge artike,
2:l'tb Ílw is ecn grocp ecn organ isatorische cenhcid waarin recnrspersonen cn

\ cnn(x)tschappc. . rgan isator isc l r  z i jn 'crbonden. Kcnnrcrkcnd is dat dcze rcchtspers.ncn

cn 'enntxrtsclrappcn z.danig .nder ccntralc lc id ing st0an dat z i i  ccn cenhcicl  v.rnrcn.
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(iror.'psntaatschappiic'n zijn rr'chtspcrsoncn en vcnnootschappcn dic nret r.'lkaar in !'cll r1rocp

zi . in ' rerbont len. Ot 'spr i rke is rat t  ecn grocpsrclat ie.  cn zo. ia r ic lke rr 'chtspe.rsoon dun aan

hct htxrttl van ecn gr()cp stiiill hangt ervan af trclkc nraatschappij in rrezen dc andcrc

rnaatschappij (c'n ) bchc,.'rst. andcrs gezegd: tL'itclilk trclcidsbepalend is in die andcrc

( bcleidsallankelij ke) nraatschappij ( c'n ). IIiertoc'dic.nt het gcheel van tl'itelijke

omstandighcdcn cn contrcctucle rc-laties in aanrnerking te $ordcn gcnomen.

Dit uitgangspunt brengt mee dat de vraag ofde deelnemingen van Ahold die in

klachtonderdeel A, eerste onderdeel, aan de orde zijn gesteld, kunnen worden aangemerkt

als groepsmaatschappij. op basis van de feitelijke situatie moet worden beantwoord. Voor

de beantwoording van deze vraag is derhalve niet beslissend het enkele feit ofde

accountant al dan niet kon beschikken over een groepsbelangverklaring ofcontrolletter

waarin wordt verklaard dat een maatschappij feitelijk beleidsbepalend is in een andere

maatschappij. De grieven die Sobi heeft aangevoerd tegen de beoordeling van

klachtonderdeel A gaan ten onrechte uit van de veronderstelling dat de aanwezigheid casu

quo het ontbreken, dan wel de inhoud van de controlletters beslissend is voor de

beantwoording van de vraag of Ahold moet worden beschouwd als aan het hoofd te staan

van de groep waarvan de deelnemingen deel uitmaken. Dit onjuiste uitgangspunt dat aan de

grieven ten grondslag is gelegd brengt mee dat deze grieven reeds om deze reden

ongegrond moeten worden verklaard. Zelfs indien echter geoordeeld zou moeten worden

zoals in het kader van grief2 is gesteld, dat sprake is van onbetekenende brieven -

daargelaten dat uit de later gebleken side-letters zou kunnen worden geconcludeerd dat de

tekst van deze controlletters naar de opvatting van de betreffende vennootschappen niet

zondermeer zonder betekenis was - kan dit zonder beoordeling van de feitelijke situatie

niet leiden tot de slotsom dat de betrelfende deelnemingen tgn onrechte zijn gekwalificeerd

als groepsmaatschappii van de groep waarvan Ahold aan het hoofd stond.

Bil clit oordeel neentt hct C'ollege in aanmerking dat Sohi niet heefi bestreden dat cle

accountant de door de raad van tucht in de bestreden beslissing \rccrgege\ L.n

controlcact i \  i tc- i ten hcel i  vcrr icht.  noch dat hi j  op hasis van deze bevindingcn tot  dc

conclusie kon kontcn dat sprakc rr,as van fi'itcli.jkc zeg_ue'nschap or.c'r de betrell'cndc

t ieclncnt i r rgcn. , /o! lat  dctc dcclnclrr inscn kol tdcrr  u ordcn : . ranscnrcrkt  als

urocpsnt l t i t tsclutppi j  cn dcrhalr  c in ccn gccrrnso l idccrt lc ja l rrckcninÍ I  d icrrr len lc rrort lep

()pqct ' l ( ) l lcr l .  [ )c ortrs l i tnt l ighert l  L lat  r lc c()ntrol lct lcr  rnct  hclrckkin!  tot  I ) . \ l l  I  hc ' t  h i lh i rrrr  is
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gckorlcrr nadat de i.lccour.rtant ccn gocdkeurende r crklarinu had r erstrekt hij de

. laarrckcninuen 1998 cn l9q9 r 'an .{hold cn ntct  betrckking lot  l ]onlprr .go nadat Llezr-

rcrklar ing sas rcrstrekt bi j  dc jaarrckcningcn 1996. 1997. 1998 en 1999. berckcnr derhalre

geenszins dat dr' accountant "hij tocval". zoals in het kader van de dcrde grief'*.ordt

gestc'ld. terc-cht een {oedkeurcnde r erklaring bij dc'ze.laanekeningcn heeti rcrstrekt.

De ascount.rnt heefi irnmers op basis van de in dc bestredcn beslissing vastgestelde Íciten

en omstandighcden geconcludeerd dat Ahold Íèirelijke zeggenschap had en dat rvas

voldaan aan hetgeen artikel 2:2.1b BW vereist.

3.3 Met haar vierde griefbestrijdt Sobi de beoordeling van het tweede onderdeel van

klachtonderdeel A met betrekking tot het goedkeuren door de accountant van

20F formulieren, die Ahold bij de Securities and Exchange comnrission (hiema: SEC)

heeft ingediend met betrekking tot de jaarrekening 1999. Deze grief betreft de overwegrng

van de raad van tucht dat de accountant toen hij in maart 2000 de goedkeurende verklaring

gaf bij de 20F formulieren hiermee het risico, ook tuchtrechtelijk, heeft aanvaard dat die

groepsbelangverklaring zou uitblijven maar dat, aangezien zijn verwachting dat deze

verklaring spoedig zou komen is uitgekomen, in deze situatie deze risicoaanvaarding

tuchtrechtelijk niet verwijtbaar is. In deze griefheeft Sobi aangevoerd dat voor de

tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van belang is ofde controlejuist is uitgevoerd. Sobi stelt

dat ontoelaatbaar is dat een essentieel controlestuk ontbreekt. Niet relevant is ofde
jaanekening later toevallig juist blijkt te zijn opgesteld.

Voor de beoordeling van deze grief is van belang dat in verband met de notering van

ADR's van Koninklijke Ahold N.V. aan New york Stock Exchange Ahold op grond van

de Amerikaanse eftcctenwetgeving verplicht is een Annual Report on Form 20F te

deponcrcn hi j  de SÍ:{ ' .  VolgL'n5 Arner ikaal tsc vcrslaglcggingregels is voor consol idat ie nict

voldocrrde dat ovcruegende zeggcnschap over de deelnenring ui ts lui tend bl i jkt  u i t  fe i ten,

zoals in Nedcrland nel als aanvaartlbaar wordt heschouud. vercist is ''the possession.

dircct  or indircct ,  of ' the po*er to direct  ()r  causc thc dircct ion of  thc rnanagenrcnt and

pol ic ies ofa person. uhethcr throuÍrh thc ouncrship () f ' \ I ) t ing shares. b1 contract.  or

othcr$ise 
"  

ZoaIs ook dc raad run tucht nict  hcslrcderr hcct l  orsrr togcn nroet c l i t  b l i lkcn Lr i t

ccn schr i  f ic l i  jk  stLrk.
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 c ' tgccn dc rrcrdc sr iefaan dc o.dc stelr  hctrct i  de c.nsol i t lat ic ran l ) r \ l l l .  [ )c
t t rocpshclanur erk lar i r rg ran t) . \ l t l  is  op l . l  apr i l  l0()()  t loor NÍ! .urs ()ndcrtckcnd cn tussc'
l4 cn l9 apr i l  Jt)00 door Pc' i rano, \ ' t . re12j1191 ran dc rrrad ran eorrrnr issar isscn DAIl l .  en
( laarni l  n la{r  tcn laatstc op ló apr i l  1000 door de account iul t  1oÍ ' l l thans Deloi t re Nct lcr land)
ont\ anqen. Dc lccountant hecÍi de goc,dkeurt,nde r crklaring bij tie

lOF Íbnnulieren 'erstrc'kr in maart 1000. De goedkcurcnde'erkraring bij de
lOF tirrmulicren is derhalve lerstrekt loortiat de controlletter door dc. accountant rvas
ontvangcn en zclfs'o.rdat de controlletter dtnr ondertekening tot stand was gekomen.
Aldus heefl de accountanr de goedkeurende r.erklaring bij het 20F rbrmulier met betrekking
tot dejaanekening 1999 verstrekt zonder dat hij had vastgesteld dat Ahold aan DAIH door
middel van stemrechten. bij overeenkomst ofanderszins, besrissingen kan opreggen.
Aangezien uit de bevindingen van de accountant niet was gebreken dat Ahold op grond van
wettelijke ofcontractuele bepalingen het financiële en operationele beleid van DAIH kon
bepalen' zoals op grond van Amerikaanse regergeving is vereist, ontbrak voor dê
goedkeurende verklaring een deugderijke grondslag. Namens de accountant is ter zitting
van het college toegericht dat indien de controlletter niet zou zijn ontvangen ars uiterste
consequentie een restatement zou moeten plaatsvinden. Het vereiste van de controlletter rs
derhalve niet een formaliteit zonder mateÍiële betekenis. Aan dit alles doet niet afdat de
accountant zich heeft gebaseerd op een toezegging van de raad van bestuur van Ahord dat
de controlletter op korte termijn kon worden verwacht. Nog daargelaten het antwoord op
de vraag ofeen dergelijke toezegging ingevolge de toepasselijke Amerikaanse regelgeving
op één lijn kan worden gesterd met een contro etter in die zin dat met een toezegging aan
de Amerikaanse eisen zou zijn vordaan, heeft de accountant aan deze toezegging niet een
zodanig gewicht mogen toekennen ars hij heeft gedaan. In de eerste plaats niet omdat de
toezegging afliomstig was van de huishouding die consoridatre voorstond en niet van de tc
consolidercn huishouding. rn dc trveede praats niet omdal de accountant in eercrerejaren, in
icder geval al uitdrukkerijk bij brief van 24 augustus rt)9g w.aarbij ook rvcrd gewezen op <ie
risico's'an ccn "rirrccd rcstatcmcnt" en een pro-actie'e benadcring *.erd geadviscerd, cen
cn andcrnraal otl eontr()llcttcrs had rc,rzocht zolrtic,r rjczc te verkriiscn.

Dit bctckcnt dat de r ierde sricf r an Sobi tlocl treÍi. dc hcstrcclcn
( l icnt  lc \ \or( lcn \ ! . rniÈt igd cn opnictrrr  ( )Jr  hct  t \ \ccdc ont jcrdcct

|r()ct  \ \  ( ) rdcn bcsl ist .

tuchthesl issing in zor crre

r  an  k iachk rndc r t l cc l , \
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( ie let  op ht- ' (scsn hicrroor is orerrvogen kan hct ( 'o l lcge zcl l 'op het t \ \ r 'cde ondr ' rdccl  \dn

klac htondt ' rdcel  , \  hcsl isscrr .  Op grond r ln deze o\er\ \ ! 'g inrrr 'n dicnt di t  k lachtondcrdcel

lesrt tnd tc \ \ordcn vcrkl lard.  Di t  brengt nl ! 'e dat dc hcsl issing \xn. le raad van tucht \oor

zover deze bctr.'ft de opgelegde nraatregcl cvr.nmin in stand kan bliir t'n.

,1.'l De beoordcling van klachtonderdc'el B. *'aarmc'e aan dc ordc'is gcsteld dat de accountant

hecR geaccepteerd dat Ahrld bepaalde 'erplichtingen niet in de jaanckeningc-n heell

opgenomen. is door Sobi rnet de vijÍde grief bestreden. Deze griefstelr aan de orde de call-

en putovereenkomsten inzake DAIFI (met velox). inzake ICA Ahold (mel ICA) en inzake

Paiz Ahold en wel speciaal op het put-deel van de betreffende overeenkomsten. In de vij ÍiJe

grief wordt gesteld dat de overwegingen van de raad van tucht onvoldoende dragend zijn

voor de beslissing dit klachtonderdeel ongegrond te verklaren. Niet duidelijk is, aldus het

gestelde in deze grief, welke afwegingen de raad van tucht bedoelt. Sobi is van menins dat

het door de jaarrekening verschafte inzicht belangrijker is dan al dan niet duistere

afwegingen van de accountant.

De raad van tucht heeft in zijn beoordeling van klachtonderdeel B in essentie overwogen

dat de accountant gemotiveerd heeft betoogd waarom hij deze wijze van verantwoorden

door Ahold kon aanvaarden en dat sobi deze redenen onvoldoende heeft weersproken.

Sobi heeft in de procedure voor het College niet gemotiveerd waarom de door de

accountant in eerste aanleg gehanteerde argumenten, waarop de raad van tucht in de

betreffende overweging kennelijk heeft gedoeld, onjuist of onvoldoende zouden moeren

worden geacht. Om die reden bestaat voor het College geen aanleiding te oordelen dat het

vaktechnische oordeel van de raad van tucht onjuist zou zijn. Ëiovendien heeft Sobi nier

bestreden het oordeel van de raad van tucht dat de betrokken bedragen op het geheel van de
jaanekening van ondergeschikt belang waren. Dc vijÍde griefvan sobi moet'm cleze

redcnen uorden verworpen.

3 5 Dc'heoordcling van klachtondcrdeel C'. bctrefl-ende het niet vermelden in de jaarrekcningcn

i 9q9. 1000 cn 2(x) I r an aarr banken 'erstrckte garantics ', rxrr cle tcrugbetaling r an

schuldcn r an cen Zuid-,.\rle rikaanse nredcaantlcelhoudcr

lVclox Rctai l  lkr ld ings Inc.) .  sort l tdoorSofr i  nt ! ' t  l r icf  , /cs hcstrcden. t 'cr tocl ieht ing

uorr. l t  gcstclc l  d l t  Vclrr  r i t t t  skrt td ut 'aatt  n ict  hecl t  h i . jget l ragcn in t ic f inancjcr i ls r1n

I) . ' \ l l l .zothtdczct lortr  \hold rrcrt l  - tct l ra lcn. l )c zckcrhct lcn r t rorr lczc l ln l rrei , j r i lc  r lxrr
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:\ l ro ld.  te \ rctcn i r iurdolÈn [) . \ l l l .  *arcn al  s inds I9q()  aanzicnl i jk mindcr s lard dln i lc

t lnnncier in{sr, , ' rp l icht ing die . \hold tcn gunste r ;ur Vclor op zich had ql 'nr)n)cn.

Dicnaanglandc o\ Èr\\cc:tt hc-t ('ollegc dat de accountant in ccrste aanlcg uitr ocrig hccti

bcarqunrcntccrd *aaronr hi i  het standpunt ran dc le ir i ing ran de huishouding aant aardde

dat de uaarschijnlrjkheid dat op dcze garantie een beror-p zou uorden gedaan, zcer gering

was. De accountant hecfï uiteengezet dal geen enkele aanrlijzing voorhanden \ras omlrent

een mogelijk in gebreke zijn van Velox aangezic.n geen sprake was van

betalingsachterstanden c'n eve-nmin tol en met 2000 aanlc-iding bestond tot aÍ'schrijving op

de met belrekking lot DAI[{ geactiveerde goodwill. Pas eind 2001 was dit als gevolg van

de gewijzigde economische situatie in Argentinië anders. Het College ziet geen aanleiding

voor een andere beoordeling dan die van de raad van tucht, zodat ook deze griefongegrond

ls.

Sobi heeft met griefT, grief8, grief9 en grief l0 de beoordeling door de raad van tucht van

klachtonderdeel D bestreden. Ingevolge artikel 52, eerste lid, Wet RA kan tegen een

beslissing van de raad van tucht binnen twee maanden na verzending van die beslissing

beroep worden ingesteld door de klager indien zijn bezwaar geheel ofgedeeltelijk

ongegrond is verklaard. Deze bepaling brengt mee dat een klager geen beroep kan instellen

tegen de gegrondverklaring van zelfstandig te onderscheiden klachtonderdelen. Het beroep

van Sobi dient, voor zover het zich richt tegen de beslissing op klachtonderdeel D, niet

ontvankelijk te worden verklaard. Dit laat onverlet dat de argumenten die Sobi in het kaoer

van griefT, grief 8, grief 9 en grief l0 heeft gehanteerd in aanmerking kunnen worden

genomen bij de beoordeling van het beroep dat de accountant heeft ingesteld tegen de

bcslissing van de raad van tucht voor zover die betreit klachtonderdeel D.

flet vorcnol errvtrgenc leidt tot de slotsonr dat het berocp van Sobi gegrond is voor zovcr

tlit betrcfi dc bcoordeling r,an k lachtonderticel A. dat de tuchtbcslissing in zoverrc plret

rvorden vernietigd. dat ciit k lachtonderdce'l alsnog gcgrond moet *.orderr vcrklaard en tlat

hct bcrocp ran Sohi roor hct over ige ntoct ' , rordcn vcruorpcrt .  Aangezien ccn en andcr niet

is bctrokkcn in hetgccn dc raad r an tucht lrr'eli o\ crwogen cn hesiotcn nrct bctrckking t()t

t le opgclcgdc ntaatrcsel  dicnt dc tLrchthcsl issing in z() \crrc c\cnccns tc *rrr t lcr t  rernict igd.

Vottrzotur hct  hcrocp hctrc l t  r lc hÈx)r( i r l ing r i r rr  khc l r torrde rc iccl  l )  lnrrct  hct  nict

ontr  r tnkcl i ik r , 'or t lcn r  crklrrart l .
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. Í .  De beoordel inq r  an het beroeD r ' : rn de lccounÍant

-1. I L)e accountatrt stelt bij ri i.izc r an prealabclc gricf lan dc ortlc dat liet proccs-r crbaal i tn de

zitting bi.i de raad vln tucht op l7 nor c'nrber l()()6 hct bc.hantlclclc sunrrlier en tiaarnree

onvol ledig uecrgecf i  cn bor.cndicn Íundarncntele orr ju isthedcn hc\at  tcn aanzicn ran

hetgcen door ofnamens dr'accountaÍrt gezegd zou zijn. ('oncreet stÈlt dc accountant dat

onjuist is dat hij zou hebben gesteld: "hr.t controleplan daan,oor is niet aan mij

toegestuuÍd".

Het College stelt voorop dat het verslag van de zitting varn de raad van tucht geen

uitputtende vastlegging behoeft te zijn maar een beknopte en zakelijke weergave van

hetgeen ter zitting is verhandeld. In de motivering van deze grief is niet vermeld welke

onjuistheden de accountant bedoelt. noch welke aspecten zodanig summier zijn

weergegeven dat zij niet kunnen worden beschouwd als een adequate weergave van het

behandelde. Bij afwezigheid van een specifieke motivering moet deze griefin zoverre als

ongegrond worden verworpen omdat daaruit niet blijkt van de onjuistheid van het verslag.

Voorzover in deze grief wordt gerefereerd aan een mededeling van de accountant

aangaande het controleplan, behoeft op deze griefniet te worden beslist omdat niet is

gebleken dat deze opmerking van betekenis is geweest voor enige dragende overweging in

de bestreden beslissing.

4.2 De beoordeling door de raad van tucht van klachtonderdeel D is door de accountant met

tien grieven bestreden. Klachtonderdeel D betreft het verwijt dat de accountant de

jaarrekeningen 2000 en 2001 heeft goedgekeurd terwijl de administratie van de naar omzer

grootste deelneming (US Foodservice, hicrna: USF) zodanige gebreken vertoonde dal

daaruit gcen betrouwbare conclusies konden worden getrokken ovcr de grootte van het

resultaat ol'hct eigen vernrogen van IJSF en Ahold zelÍ'.

4.3 De cerste grieflan de accountant luidl: tcn tlnrcchte is de raad van tucht hij de bcooldeling

van klachtonclerdeel D cr ' "an ui tgegaan dat dc ucrkzaanrheden ran dc acc()unt i tnt  moclcn

rrorden bcotrrdeeld als uare hi j  de crternc dccoult tant , ,an I lSl .  in plaats ran de

gr()ctrsilcc()untallt r. an /\ltold.
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Deze gr ict ' t rcrust.  I ta i : r  l tc(  oordcr. ' l  ran hct (ol lcgc. op ccn onjuistc lezing r ln dc ui tspraak

Von d! '  r0ad \an tucht.  Dc tccountant lc idt  Lr i t  rechtsovcr\ \  L ' ! t inu 5. l5 al ' t lc t  door t le mad

\ cn tucht !.cn oniuislc t()cts. als door hcnr ontschrc'r.c'n. is aangclegd. Lezing r un bcdoclde

rcchtsovcr$ cÊittg in santcnhang nrct d!' \ ooraÍtitande or er$cgingen 5.l-'i cn 5.l.l. $.aarin

is uitcr'ngcrct dilt t-.n rvilaronl de controle r.an de accountirnt in zijn rol r.an

groepsaccountamt onvoldoende zou zijn ge\\eest. kan er enrrel slechls t6t dr' sl6tsom leiden

dat de raad'an tucht. o'ercc'nkonrslig R;\c'600. het handelcn'an de accountant als

groepsaccountant heeÍi beoordeeld. Deze grief trelr dc,rhalve geen doel.

4.4 Met de tweede, derde en vierde grief bestrijdt de accountant dejuistheid van het door de

raad van tucht in rechtsoverweging 5.13 overwogene. Iedere griefheeft betrekking op een

afzonderlijke zin ofzinsnede uit bedoelde rechtsoverweging. De grieven luiden als volgt.

- Ten onrechte overweegt de raad van tucht dat het debiteurencij fer slechts een

afgeleide was van een gemiddeld percentage van de omzet, dat meer dan eens zonder

onderbouwing is verhoogd.

- Ten onrechte overweegt de raad van tucht dat uit het tweede kwartaalverslag van

2001 zou blijken dat de leverancierskortingen niet zijn onderbouwd of geanalyseerd

noch gedocumenteerd met administratiesystemen of documentatie in de loop van

2001 (punt 532 van het verslag van bevindingen van de door de ondememinqskamer

benoemde onderzoekers).

- Ten onrechte oordeelt de raad van tucht dat de accountant ernstig tekortgeschoten is
in zijn taak door zich onvoldoende te verdiepen in het systeem van de

leverancierskoÍinsen.

Naar het oordc'el van het College dienen de af2onclerlijk bestreclen zinnen en zinsnedcn uit
deze rcchtsover*'eging niet los r an clkaar noch los van de .verige ,ndertlclen l.an

rechtstx'enlcging 5.1,1 te wordcn gelezen. Deze rechtsovcr*.eging heeft blijkens dc ecrste.

nict hcstrcdcn. r'olzin. tot onclerw'crp dc onrstandiglrr-'id dat recds rarraf de intrcde van I lS!

in dc grocp in l0(x) is gesignalcerr l  dat de intcrne controle bi j  I iSF zcer z*ak uas. in het

hi . jzonLler \ \a l  bctrct t  het bclangr i jkc pur.r t  \un clc lcrcr i incicrskgrt ingen. ln t le s l l tz inncn

constatccrt  L lc raad r  ln tucht (ht  t le accorrrr t t rnt  z ich goccl  in dcze si lLrat ic had t loclcn

r ert i icpcn ' i l  d()r)r  d i l t  n ict  lc t l t rc l t  c |nst i r :  i r r  z i [ r  taak is te krrr t  ucscl totcn . , \ . rn , , lczs

l 0
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constatcr inr l  is door dc raad ran tLtc l t t  orrdcr nrccr kracht bi . jgezet t loor tc rc l r i jzcn ni . r . r
ccl l  t \ \cct i l l  puntL'n ui t  hct  Vcrslag run hcr indin[en ran de dtror jc (  )nt ic.rnenr ingskarncr
hcnoentdc cleskLrnt l igcn.

Zo&ls otlk utrrdt bcr cstigd door hctuccn dr' accountant tcr ondcrsteuning van zijn bcroep
heeti aangr'r ocrd blcek dc- t)nr\ ang van dc lcvcrancierskortingen niet uii de atlnrinistrarie
'an LlSf'. nraar *'crd zij berekend. van schrificlijke overeenkomsten rnet betrckking tot
levc'rancierskortingen *as'olgens de rnededelingen van IrSF in tle meeste ge'allen geen
sprake. Gesignaleerd rvas dat dit sysreenr bijzonder fraudegevoelig was. Dit was van
bijzondere betekenis omdat de beloning van de plaatselijke bestuurders voor een belangrijk
deel hiervan aÍ}ankelijk was. De leverancierskortingen waren voorts van substanliële
betekenis'oor het resultaat van USF en derhalve ook voor consoridatie van de
jaarrekening. onder deze buitengewone omstandigheden had de accountant zich goed in
deze problematiek moeten verdiepen, opdat hij kon beslissen ofde ingezette
controlemaatregelen adequaat waren. Te meer omdat Deloitte us had geconstateerd en
gerapporteerd dat de relevante systemen voor systeemgerichte controle van de
leveranciersbijdragen onvoldoende zekerheid boden.

specifiek met betrekking tot de tweede griefoverweegt het co ege dat ook uit de
toelichting bij die grief brijkt dat de leveranciersbijdragen werden berekend als percentage
van de daadwerkelijke verkopen. Dit percentage was gebaseerd op historische resurtaten en
werd aangepast op basis van de ontwikkeringen, waaronder acquisities en trends in de
markt en USF. Van belang is dat deze percentages en de aanpassingen daarvan niet hun
grondslag vonden in gegevens die bleken uit de administratie, waarbij in het midden kan
hlijven of'herekening v.or deze werkwijze een betere kwarificatie zou zijn dan schatting,
f'lssentiecl is dat deze gang van zaken voor de accountant aanreitring hatr moeten vormen de
controle.p (  ISF, ui tgeoeÍènd door Dcr. i t te [ /S. nauurettoncrcr te r ,orgen cran .nder
nornrale onrstandigheden het geval z.u zijn gerveest. In zo'erre heeÍi de raad van tucht
tcrecht dezc orlstandighcid in lannrcrling gcltomcn bij de beoortleling van
k lachtontlcrrlecl [) en is dc hiertcucn gcrichtc hrcc<.lc gric f ongc,grontl.

\ \  at  hctrc l i  dc dcrdc gr ic l '  or  cru c.cet hct  (  o l lcLlc dat de rcrxi jz ing t f txrr  t lc-  t r ld ran tucht
l l i l i l rdc l \ \cr( le krrartair l rcport l {c l íX) |  .  a l th irns nlar hctuecn t luarorcr is optcnrcrkl  in pun{
5l l  r l rn hct Versl t t ! :  r r l t t  hcr indinucn- i ln( lcrs r lan dc i lccr)ur l t : . ln l  hccl i  gcstcl t l .  r r ict  ccn

l l
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verr i i j t  hchc. lst  onl t rcnt dc control ! .  r ' ln c lc. juorrckcning. rnuar strckt  tot  sta\ ing \an hct

()rlrdcel \ ilt.l clc rald r an tucht dat dc acctruntant op dc hottgte \\ us r an de problenrc'n rond

dc lcvcrirncicrskr)rlingL'n. Ook dc dcrdc gnef r an dc accounti.tnt is dus ttngegrond.

Wat bctrcli de r ic'rde gricf h.'helst dc r crri i.jzing n;rar punt 69-1 r an het Vcrslag vln

bevindingcn nicl nreer dan de rvaarneuring dat de accountlnt volgcns zijn cigen verklaring

zelf er.'n gebre.kkig inzicht had in de rverking \an het s)stcem van leverancierskortingen bij

LISF. De accountant heeft dit als zodanig urk niet betu'ist. Dat het team vm Deloitte NL.

voor het handelen $ &lrvan de accountanl, als groepsacctluntant, tuchtrechtelijk

aansprakelijk is, beter dan hijzelf op de hoogte zou zijn geweest van een en ander maakt

niet dat van een tekortschieten van de accountant geen sprake zou zijn, aangezien niet is

gebleken dat de accountant (of zijn team) deze kennis heeft aangewend voor het, gelet op

de hiervoor genoemde omstandigheden noodzakelijke, nauwletlender volgen van de

controlewerkzaamheden. De beslissing van de raad van tucht impliceert niet, zoals de

accountant kennelijk meent, dat van hem wordt verwacht tot in ieder detail van controles

door andere de accountants van alle groepsmaatschappijen op de hoogte te zijn, maar wel

dat hij er zich van vergewist dat deze controleactiviteiten gelet op de omstandigheden

adequaat zijn. Zoals hiervoor overwogen brachten deze omstandigheden mee dat de

accountant zich grondig in de problematiek van de Ieverancierskortingen. die voor het

resultaat van USF en Ahold van overheersende betekenis waren. had moeten verdiepen. De

vierde grief moet daarom eveneens ongegrond worden verklaard.

4.5 Met de vij fde tot en met de negende griefbestrijdt de accountant rechtsoverweging 5.14

van de beslissing van de raad van tucht. Deze grieven luiden als volgt.

1'en onrechte oordeclt de raacl van tucht tlat dc accountcnt "in deze buitengewone

onrstandighcden spcciÍieke controleopdrachten had mosten uitvaardigen".
'[cn 

onrechte oordcclt de raad van tucht dat de accountant "gcen gcnocgen had nrogen

nellrcn nrct bevestigingen Van door de betrokken bcdrijven zelfgeraamdc bedragen

afkonrst ig van door hcnzcl f  gckozen l i rnct ionar isscn. nraar had hi . i  op zi . in minst aan

dic rrctlerparti.jcrr ccn eigcn opgavc rnoetcn latcn vragcn Van hct bcdrag tlat volgens

hcn elk rotrr  z ich dc st lnd r . ras.  tc l . rcr  cst i r . lcn door hun l lnancic ' lc nran".

Icn onrcehtc inrpl icecrt  t lc raad ran tLrcht t lat  dc lc 'ucrancicrs, ,pgirren rr ict  z i jn

r  crsclckcn rnct t ic l r l  shccts.

l l
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-  Icn ot trccl t te oordecl t  dc r i tad run tucht LIat  dc accountant hctzi j  gcc'n instruct i r 's hcr, l i
!csc\e.  dic scherp rc.()eg \ \drcn \oor de c()rrrolc ran I iS[ :  hctzi j  n icr  hect i
\  i ls t_Llc l loudcn l tan zi jn c iscn tot  Lr i t rocr int  \0n r()  l !  c()ntr() ic.

- I cn trtrrcchtc oordeclt dc raitd r ln tucht dirt de lccountant niet hatl nrogcn afgaan op
hcl tioor Dr'loitte IrS vc.rrichtc rvcrk.

llet c'ollcgc hecÍi hienoor in rechtsovcnreging.l.{ rectls overuogen dat de raatl van tucht
.p gocde gronden rot het oordeel is gck.nren dat terzake'an LISF sprake was van
buitengerrone omstandigheden rvaarbij nornrale controle-lnstrumenten onvoldoende
zekcrheid boden en specirieke contr.lc'maatregelen tJie .p deze omstandigheden waren
toegesncden noodzakerijk waren. De vijfde griefkan derhalve, voor zover zijer toe strekt
te betogen dat bijzondere omstandigheden zich niet voordeden, onbesproken blijven. Voor
zover het oordeel wordt bestreden dat geen specifieke controreopdrachten zijn
uitgevaardigd' overweegt het colege dat van berang is dat deze specifieke opdrachten
zodanig moeten zijn dat zij onder de bijzondere omstandigheden de accountant een
deugdelijke grondslag moeten verschaffen dat de verantwoording voldoet aan de daaraan re
stellen eisen. In dit licht moet worden beoordeeld ofde aanvulende werkzaamheden die
door Deloitte US zijn uilgevoerd, adequaat zijn.

uit de door de accountant overgeregde en op diens verzoek opgesterde verkraring van
Daniel Kolb. verbonden aan Davis pork & wardwe 

 

te New york (uSA), brijkt dat
Deloitte IJS zich niet heeft gebaseerd op de interne controlesystemen van uSF, maar een
bevestigingsprocedure heeft gehanteerd. Anders dan met het tweede onderdeer van de
vijÍde griefwordt betoogd is de raad van tucht niet voorbi.i gegaan aan het feit dat in het
c'ntr.leprogramma de controre van reveranciersbijdragen speciÍiek aandachlspunt was.
maar híj hceft de ingevolge dit progranrma uitgevoerde veriÍicalie.procedure als nict
adequaat hcoordeeld. Hct tweede ondertreel van tle vijftre grief moet tiaarom worden
vcr\\1)rpcn.

\íel dc r.ad \an t,cht is rrct ('.Icgc rrn ..rtrecr dat de gchantcc^rc 'criÍ.icatieproccdure
trrrdcr t lc {cn.cnrds hui tengc*rrnc- .nrstanci iuhccrcn nict  tocreikentr  *as. HreÍhi j  is  van
hclanu t lat  t lc select ic ratr  dc lcar l rcssqcrclcn ran dc- rc l i f lcr t ichr icrcn gcschicdr le t loor
Iunct i r rnar isscl l  ran I  iSÍ ]  crr  , lcrhalr ! ,n jel  t loor dc { lcc()unl i tnt  \ \cfd hcslolctr  $ic hcnr ntcl
l lg l  1r1r1 .1.r  z i i l r  crrrr t r . lct l .c lc i rr t lc.  l . r r rr i lhare i r t l i r rnrat ic k()n \cr \c l l i r l f ! , r .  l lc t
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(pcrsoonl i . ikc) bc' l r tng ran hcl  I lanagcrncnl  t . ' i1 de resul t l tc 'n ran I  Sf 'cn daarnree hi i  de

ol l l \a l lq \ l l l  r lc lcr  erunc icrsktrr t  ingcn t l ic  cen l l lssorcrhcersendc inr locd hic-rop haddcn.

brcngen nrcc Jllt dit aspcct r;:n bijz.ntlerc bctckcnis is. \r.'rts \\!.rdcn gcen ()pen

bcvcstigingshric\ cll 'crz()ndcn. rniurr *crd bcr estiging ger raagd \ an ('cn gctal dat was

r c'rkrcgcn ratl dc dr'alshccts. tcr*ijl de inlirrnrltie ran de dealsheets was ontlL.end aan de
r erkoopa tilelingen r an de leveranciers. uaarbij de bevestiging nict werd gevraagd aan cle
flnanciële atileling van dc lc-r'erancier, die deze infilrmatie met tle gegevens met de eigen
tinanciÉrle infbrmatie had kunnen conÍionteren, nriur aan personen van tle afdeling clie USF
lan intbnnatie had voorzic-n (gebrek aan functiescheiding). I,ler moge zo zijn, zoals wordr
gesteld in de zesde grief. dat gangbaar is dat de te vorderen bijdragen op juistheid worden
gecontroleerd uitgaande van de eigen administratie, maar in casu bleek de hoogte van deze
bijdragen niet uit de administratie van USF, maar moest zij worden berekend. Dat het
ondervangen van deze tekoÍkomingen in het gehanteerde controlemiddel zou meebrengen
dat gehandeld zou worden in strijd met de (destijds) geldende beroepsopvatting en
regelgeving. zoals lijkt te worden betoogd in de zesde grief, is het college niet gebleken.

weliswaar zijn bepaalde eisen niet (dwingend) voorgeschreven door RAC 50r of

SAS no. ó7, in die zin dat deze regels ruimte lieten voor de keuzes die bij het hanteren van
verificatiebrieven als controle-instrument zijn gemaakt, maar dat neemt niet weg dat
zond,er deze zwakheden te ondervangen, gelet op de buitengewone omstandigheden, geen
toereikende zekerheid werd verkregen. Anders dan in het zesde middel wordt gesteld is het
aantal bevestígingsbrieven (35 à 50 brieven blijkens het Verslag van bevindingen ) niet zo
groot dat. gelet op de met deze bevestiging gemoeide bedragen, de mogelijkheden tot
Íïustratie. gelet op de gesignaleerde frauderisico's, als buitengewoon gering kunnen
w.rden beoordeeld. De stelring dat de.iuistheid van de wijze waarop de procedure met
bevestigingsbrieven rvas ingericht blijkt uit tje ornstandigheid dat <ioor deze procedure de
Íiaude is.ntdekt. acht het co ege weinig ovcrtuigend. In een van tle drie in het Versrag
ran trevindinÍ..en genoemde gevalen die de Íiaude mer inkoopkorringen aan rret licht
hehbcn gcbracht. is hct in de briefgenoernde getal aangcpast tl*rr esn ander cran de
qc'adrcssecrt le Í i rnct i .nar is.  I  Íoc*el  di  gcsignalccrt le gcbrekcn nict  ui ts iui tcn dat
irrdir jducle corr ll rnratichricvcn correct zijn. (an tlc ,,rjzc naarop Íiaudc is ontdekt c'cnzcer
I t is ccn frcr  cst ig ing Van t ic tcktrr tkont ingen Vitn t lc gcr oludc. pnlcedurc rrordcn hcschouwd.
I  lctuccn l r icn. .r  is or et* ,gct l  hrc 'ngt r t rcc Llat  dc zcsdc l . l r ic Í ' .ngctr . r t t l  is  cn rnoct rr . rc lc,
\  cf \ \ ( rrncl t .

l +
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l)e zcr cntle {ricf. rrirarnrec' urrrdt gc.steld dot de raad \ rn lucht tL'n onrcchte impliceert dat

dc opgurcn ran lcrcranciers niet  z i . in rcrgelekcn nlc l  de dcalshcets.  bcrust op cen onjuistc '

lczing ran t lc bcstrcdcn t t rc l r thesl issing. De strckking \al l  dc beslrcden o\er\ \È-ging \an dc

rard r 1n tucht is .lat onder de huitcngcurrne onrstandigheden in ic'der ger al had nttleten

\\()rdcn ue\\crkt nr!'t ()pcn con llrmatiehrieven cn dat hct bcdrag. tc bcvestigen door de

tlnanciëlc nlon van deze hedrijren, had mocten rrorden vergelckcn. bii gebreke run eigen

adnrinistratic *aaruit deze bedragen bleken, met de dealsheets. Geenszins heeft de raad van

tucht hier ovcrrvogen. ook nic.t impliciet. dat de dealsheets in het geheel geen bc'tekenis

zouden hebben gehad brj de *'el gevolgde procedure. De zevende griefis derhalve zonder

grond en moet worden verworPen.

Met de achtste grief bestrijdt de accountant het oordeel dat híj geen instructies heeft

gegeven die scherp genoeg waÍen voor controle van USF, hetzij niet heeft vastgehouden

aan zijn eisen tot uitvoering van zo'n controle. Deze grief miskent, voorzover daarin wordt

betoogd dat de bevestigingprocedure door Deloitte US is uitgevoerd conform

US Generally Accepted Auditing Standards (US GAAS), dat sprake wÍIs van buitengewone

omstandigheden die meebrachten dat specifieke controlemaatregelen noodzakelijk waren.

Zoals hiervoor overwogen is het College met de raad van tucht van oordeel dat de

gehanteerde controlemethode onder de aan de orde zijnde buitengewone omstandigheden

niet toereikend was. Dat dit het geval is kan zowel worden veroorzaakt door een gebrek in

de instructies van de accountant als door een gebrek aan toezicht op de uitvoering van deze

instructies. Welke oorzaak precies kan worden aangewezen is voor de tuchtrechtelijke

verantwoordelijkheid van de accountant als de accountant die de goedkeurende verklaring

heeft verstrekt niet relevant. De raad van tucht heeft dit dan ook op goede gronden in het

midden gclaten. De achtste grief moet derhalve worden verworpen.

Dc ncgcnde grief betleffènde de door de accountant bestredcn olerweging dat hij niet

slcchts hird nrogen atl{aan op het door [)el()itte t IS verrichte wcrk berust op cen geïsoleerde

cn daartkror onvolledigc lezing van hgtgeen door dc raad ran tucht is overuogcn. De raad

r an tucht hccl i  geenszins geoordccld dat de accountant in z i in algemcenheid nict  nrag

al-raan op door Dcloi t te t - lS rcrr icht rrcrk,  nraar dat in dc ondcrhar igc bui tengetrone

ontstand ighct lcn dig s11i j i - ' [ r re ngcn dat spcci l icke controlcopt l raehtcn noodzakcl i . ik z i . ln.  niet

zonr lcr  rnccr.  zt ,ndcr spcci l ick nrur hct  controlcdrrssicr run [)c loi t tc l tS tc k i . jkcn. het drxrr

[ )c l rr i t tc [  'S r  t 'n ichtc u crk i t ls ccl ]  t ( )ercikenr lc sr() l lJsl i lq t t t l tg \ \orr lcn r t r tnr al t r t l .  . ' \ lgcntcnc
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kcnnis r ln dc stantiu.rrtl crrrttro lcrlethtrdsn I an [)eloittc' s crekl* i.jd cn c('n llgcnlcllc

intc'rnc k*itlitcitsÍc\ iL'\\ ri.in in de onderhar ig,"' huitcngc*one onrstantlighedcn.

onr oldtrcrrrle. [)e ncgcnrlc griet'r an dc accountal]t trtoet dalrtrnr ongelrond u'orden

vcrklcard.

l\tet de tic'nclc griel'bctoogt dc' accr)untant dat de raad van tucht tcn onrechtc het'tt

gr'oordceld dat dc accountant tloor ecn gcbrek aan controlc onvtrldocnde deugdelijke

grondslag had onr een goedkeurende verklaring te gc!en.

Deze grielricht zich tegen de conclusie die de raad van tucht heeft verbonden aan zijn

vaststelling dat bij USF sprake was van buitengewone omstandigheden die specifieke

controleopdrachten noodzalielijk maakten en dat de gehanteerde controle instrumenten niet

toereikend waren. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het College dit oordeel

deelt. Dit brengt mee dat de accountant onvoldoende deugdelijke grondslag had voor zijn

verklaring dat de jaarrekening als geheel geen onjuistheden van materieel belang omvat.

Volledigheidshalve tekent het College hierbij aan dat in het midden kan blijven of fraude

wellicht (eerder) zou zijn ontdekt als wel toereikende controle instrumenten zouden zijn

gehanteerd. aangezien deze vraag in deze tuchtprocedure niet aan de orde is. Ook de tiende

grief moet ongegrond worden verklaard.

De elfde grief bestrijdt de maatregel van berisping die de raad van tucht aan de accountant

heefi opgelegd. Primair betoogt de accountant dat hU niet is tekortgeschoten en dat de

opgelcgde maatregel daarom iedere grond ontbeert. Subsidiair stelt de accountant dat de

opgelegde nraatregel disproportioneel is aangezien hij sinds 2003 geen

accourltantswerkzaanrheden meer heeti uigeoefend, sinds i I nrei 2007 met pensioen is en

een onberispclijkc staat van dienst hecfi.

Zoals uit het hicrvoorgaande volgt hecti de raad van tucht klachtondcrdeel D tcrecht

gcgrond rcrklai t rd.  Í lctgccn r lc c l Íde gr icfpr inrair  betoogt is onr dezc reden ongcgrond. Op

hct sLrbsiel ia i r  gcsteldc r t rrdt  hieronder ingegaan.
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5, De on te leggcn maatrcgel

5.1 LIit het-gc'en het collegr.'hceÍi o'c.ruogen naar lanleiding r.an het beroep''an Sobi ten

aanzicn ran klachtonderdcel .{ blijkt dat dit klachttrndertL.el gegrontl moet \\.ordcn

verklaard r oorzor er dat betrckking heeti op de door de accounlílnt verstrekle goc'rlkeurenrle

verklaring van maart 2000 bij het 20F formulier. Voor beide ovc.rtredingen tezamen acht

het College de maatregel van schriÍlelijke berisping passend en gebotlen. Hierbij necmt het

College enerzijds in aanmerking dat de accountant emstig is tekortgeschoten en blijk heetr
gegeven van cen te grote mate van passiviteit ten opzichte van hetgeen hem rverd

aangeleverd en anderzijds dat deze gebeurtenissen het einde hebben betekend van zijn

canière waarin hij niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

5.2 Na te melden beslissing op de beroepen berust op titel II Wet RA alsmede op

artikel ll cBR-1994.

l 7
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ó. De bcsl issing

l let Coll ! 'gc:

l 8

- rcrklaaí gegrond hct benrep van Sohi (r\WB 07/391) r,oor zovc-r dir betrefl de

bctxrrdeling r an klachtonderdeel A. trveede onderdeel en vemietigt de tuchtbeslissing

voorzot er dcze betrekking heelt op dit klachtonderdeel en loorzover deze betrekking

heeft op de opgelegde maatregeli

- verklaaí gegrond klachlonderdeel A. tweede onderdeel;

- verklaart niet ontvankelijk het beroep van Sobi (AWB 071291) voor zover dit zich

richt tegen de beoordeling van klachtonderdeel D;

- verwerpt het beroep van Sobi (AWB 071291) voor her overige;

- verwerpt het beroep van de accountant (AWB 071323);

- Iegt de accountant terzake van de gegrond verklaarde klachtonderdelen de maatregel

van schriftelijke berisping op.

Aldus gewezen door mr. C. M. Wolters, mr. J.A. Hagen en mr. M.A. Fierstra in

tegenwoordigheid van mr. A Venekamp, als griÍfier, en uitgesproken in het openbaar op

I I seotember 2008.

w.g. C.M. Wolters w.g. A. Venekamp


