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Tuchtrecht: een getrouw beeld 
van fraude 

Verzamelnoot bij de uitspraken 

van het College van Beroep voor het 

bedrijfsleven van 21 juli 2016 (16/107), 

de Accountantskamer van 13 juni 2014 

(13/2940) en het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven van 25 juni 2019 

(18/1553 en 18/1554)

mr. A.C.M. Kitslaar en mr. A.C. van Campen1

1. Inleiding

Mede vanwege de (vermeende) poortwachters-

functie van de accountant wordt de accountant in 

het maatschappelijk verkeer steeds vaker gezien 

als sleutelfiguur bij het voorkomen, beperken en 

bestrijden van fraude.2 Ook in wet- en regelgeving 

is de laatste jaren sprake van een toename van 

fraudegerelateerde voorschriften die gericht zijn 

tot (openbaar) accountants.3 Tegen de achtergrond 

van deze ontwikkelingen dienen accountants 

1. Anna Kitslaar en Arnoud van Campen zijn advocaat 

bij Van Iersel Luchtman N.V.

2. Zie A. Dieleman, ‘Accountant als poortwachter. De rol 

van de accountant als poortwachter –Een overzicht 

van de relevante wet- en regelgeving’, Tijdschrif t voor 

Compliance 2019, nr. 1, alsook Rode Vlaggen, Frauderi-

sico’s ontdekken en melden, Lex van Almelo, https://

www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/di-

versen/2018008_nba-accountant-rode- vlaggen_web.

pdf.

3. Ter illustratie wijzen wij op de volgende (niet-limita-

tieve) regelgeving: art. 26 lid 2 Wet toezicht  accoun-

tantsorganisaties, art. 36 Besluit toezicht accountant-

sorganisaties, art. 1 lid 1, letter a  sub 11, 12 en 13 Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terro-

risme alsmede  daaraan gerelateerde handreikingen 

en leidraden van bijv. Bureau Financieel Toezicht, NV 

COS 240, 315, 320 en NBA-Handreiking 1124.

zich steeds meer bewust te zijn van hun specifie-

ke taak en rol bij hun doorgaans fraudegevoelige 

werkzaamheden. Ook in het tuchtrecht voor ac-

countants worden de hiermee samenhangende 

tuchtrechtelijke verantwoordelijkheden van ac-

countants regelmatig aan de orde gesteld. In deze 

verzamelnoot worden enkele exemplarische voor-

beelden hiervan besproken.

2. Fraudegerelateerde tuchtzaken

Fraude is geen vastomlijnd begrip. Het woord stamt 

uit het Latijn en betekent letterlijk: ‘bedrog’. Wiki-

pedia spreekt van het ‘anders voorstellen van za-

ken dan ze zijn, door op papier of digitaal een on-

juiste weergave van de werkelijkheid te geven’. Ons 

inziens kan hieraan worden toegevoegd dat het 

doel hierbij is om daar zelf of voor een ander voor-

deel mee te behalen. In het Wetboek van Strafrecht 

komt het woord fraude niet eens voor. Het dichtst 

bij komen de bepalingen ter zake diefstal, verduis-

tering, valsheid in geschrifte en oplichting. Fraude 

is aldus een verzamelnaam voor allerlei strafrech-

telijke vergrijpen waarin voor bedrog en opzet een 

hoofdrol is weggelegd. Doordat de kerntaak van 

accountants draait om de financiële verslaglegging 

hebben zij relatief vaak te maken met fraude door-

dat bijvoorbeeld cijfers ten onrechte achterwege 

worden gelaten, worden toegevoegd of worden ge-
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manipuleerd. Als gevolg hiervan worden accoun-

tants met enige regelmaat tuchtrechtelijk aange-

sproken vanwege fraude gerelateerde kwesties. 

Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt 

tussen verschillende categorieën tuchtrechtelijke 

zaken die gerelateerd kunnen worden aan fraude:

a. frauderende accountants, althans actieve be-

trokkenheid van accountants bij fraude;

b. het (niet) ontdekken, melden en / of voorkomen 

van fraude door accountants;

c. het uitvoeren van een fraudeonderzoek door 

accountants.

In de minderheid van alle gevallen is in het tucht-

recht sprake van de bij sub a) vermelde categorie. 

Indien er sprake is van dit soort gevallen leidt dit 

veelal naast tuchtrechtelijke maatregelen ook tot 

strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Mi-

nisterie (OM).

De meest voorkomende fraudegerelateerde tucht-

rechtelijke uitspraken zien op de als sub b) vermel-

de categorie, die zich concentreert op de rol van de 

accountant bij het ontdekken, melden en/of voor-

komen van (andermans) fraude. Doorgaans vindt 

dit plaats bij de reguliere accountantswerkzaamhe-

den ter zake het samenstellen, beoordelen of con-

troleren van de jaarrekening.

Ook de bij sub c) vermelde categorie van het fraude 

onderzoek leidt relatief vaak tot tuchtzaken. Een 

mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn gele-

gen in het feit dat een substantieel aantal accoun-

tants zich onvoldoende lijkt te realiseren welke ex-

tra zorgvuldigheidseisen en waarborgen nodig zijn 

bij het uitvoeren van een onderzoek naar fraude en 

welke tuchtrechtelijke risico’s daarmee samenhan-

gen.

In het navolgende wordt van elke categorie een 

tuchtrechtelijke uitspraak behandeld, voorafge-

gaan door een korte uiteenzetting van de relevante 

context. Hierbij zal tevens worden verwezen naar 

enkele andere uitspraken in dezelfde categorie, zo-

wel tuchtrechtelijk als ook straf- en civielrechtelijk.

2.1. Sub a): actieve betrokkenheid bij 
fraude (College van Beroep voor het 
bedrijfsleven d.d. 21 juli 2016, 16/107) 

Actieve betrokkenheid van accountants bij fraude 

behoort tot de categorie met uitzonderingsgevallen. 

Alvorens één van deze gevallen zal worden bespro-

ken, wordt hieronder kort ingegaan op de straf-

rechtelijke en maatschappelijke context.

Enige achtergrondinformatie

Zoals aangegeven geeft actieve betrokkenheid van 

accountants bij fraude doorgaans aanleiding voor 

het OM om over te gaan tot strafrechtelijke vervol-

ging van de desbetreffende accountant (en accoun-

tantskantoren). Relevant om in dit verband op te 

merken, is het feit dat een strafrechtelijke veroor-

deling dwingend bewijs oplevert in civiele zaken en 

ook in tuchtrechtelijke zaken speelt een strafrech-

telijke veroordeling een grote rol bij de beoordeling 

van de tuchtklacht.4

Hoewel het aantal tuchtklachten tegen accountants 

vanwege betrokkenheid bij fraude relatief beperkt 

is, zijn toezichthouders zich zeer bewust van de 

potentieel grote rol die accountants vanwege hun 

maatschappelijke positie bij frauduleus handelen 

kunnen spelen.5 Recent heeft de Autoriteit Finan-

ciële Markten (AFM) nog praktische handvatten 

gepubliceerd ten behoeve van accountantsorgani-

saties ter voorkoming van betrokkenheid bij straf-

bare feiten zoals corruptie en witwassen en ter be-

perking van de impact van incidenten.6

College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 21 juli 

2016, 16/1077

In de tuchtzaak die is uitgemond in de uitspraak 

van het College voor Beroep voor het bedrijfsleven 

(CBb) van 21 juli 2016 was sprake van het herhaal-

delijk opzettelijk onjuist invullen door de accoun-

tant van (maandelijkse) omzetbelasting-aangiften 

voor verschillende vennootschappen onder firma. 

De klacht die tegen de accountant is ingediend, is 

tweeledig: het opzettelijk doen van deze onjuiste 

aangiften én het houden van een hennepkwekerij.8 

In dit artikel zal enkel worden ingezoomd op de be-

lastingfraude.9

Voordat het OM een klacht indiende bij de Accoun-

tantskamer, was de accountant reeds strafrechte-

lijk veroordeeld door de rechtbank Amsterdam.10 

Het OM heeft de Accountantskamer verzocht om de 

accountant ook tuchtrechtelijk te veroordelen voor 

4. Art. 161 Wetboek van Rechtsvordering.

5. Voor voorbeelden van zaken waarin betrokkenheid 

van de accountant bij fraude centraal  stond, zie onder 

meer: Accountantskamer 3 september 2010, 10/755; 

College voor  Beroep voor het bedrijfsleven 23 mei 

2013, 12/927 en 12/923; Accountantskamer 7 april 2014, 

13/2005; Accountantskamer 18 mei 2015, 14/3059; Ac-

countantskamer 29 augustus 2016, 16/1827; Accoun-

tantskamer 13 september 2019, 18/1816 en 18/1817.

6. De AFM heeft een Systematische Integriteitsrisico 

Analyse (SIRA) opgesteld en de AFM wil  dat  alle ac-

countantskantoren deze uiterlijk eind 2020 toepas-

sen. De AFM heeft daartoe  praktische handvatten 

gepubliceerd die uitgaan van een systeem van 1) risi-

co-identificatie 2) risicoanalyse 3) risicobeheersing en 

4) risicomonitoring en -herziening. https://www.afm.

nl/nl- nl/professionals/nieuws/2019/okt/handvat-

ten-integriteitsrisicos-accountants. 

7. Hoger beroep van de uitspraak van de Accountants-

kamer d.d. 8 januari 2016, 15/2044.

8. Tijdens de doorzoekingen in het kader van een straf-

rechtelijk onderzoek naar de vermeende  belasting-

fraude is een professioneel aangelegde hennepkweke-

rij in het woonhuis van de accountant aangetroffen 

(r.o. 1.4 en 4.3, uitspraak CBb).

9. De Accountantskamer heeft aangegeven dat zij tot de-

zelfde maatregel en duur was gekomen  indien enkel 

was geklaagd over de belastingfraude (r.o. 4.8.2).

10. De accountant is hierbij veroordeeld tot tien maan-

den gevangenisstraf, waarvan vier maanden voor-

waardelijk en met een proeftijd van twee jaren. In ho-

ger beroep is de accountant er nog minder goed vanaf 

gekomen (zie: ECLI: NL: GHAMS: 2017: 3635).
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zijn handelen. Zijn handelen is uiteengezet als het 

opzettelijk onjuist invullen van aangiften omzetbe-

lasting, ten aanzien van verschillende periodes in 

de kalenderjaren 2012 en 2013, namens verschillen-

de vennootschappen onder firma, waarvan de ac-

countant bij de meeste van deze vennootschappen 

als (middellijk) bestuurder stond geregistreerd, dan 

wel feitelijk als bestuurder functioneerde.

De Accountantskamer oordeelt dat de gemotiveer-

de klacht, dat de accountant onjuiste bedragen aan 

zowel voorbelasting als omzetbelasting heeft opge-

geven met als doel dat te weinig belasting zouden 

worden geheven, onvoldoende door de accountant 

is weersproken. Het OM heeft aangevoerd dat voor-

noemde handelingen van de accountant niet alleen 

als een inbreuk op de rechtsorde hebben te gelden, 

maar ook als strijdig met de beroepsethiek. De 

Accountantskamer volgt het OM hierin, omdat de 

accountant een onaanvaardbare inbreuk heeft ge-

maakt op de fundamentele beginselen uit de Veror-

dening gedragscode AA’s (VGC) en de Verordening 

Gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).11

In deze procedure is weinig inhoudelijk verweer 

gevoerd. Namens de accountant zijn eigenlijk maar 

twee ‘verweerpunten’ aangevoerd: allereerst is 

aangegeven dat (i) tegen voornoemd vonnis van de 

rechtbank Amsterdam hoger beroep is ingesteld op 

grond waarvan het vonnis niet als basis voor een 

gegrondverklaring van de klacht kan dienen en 

daarnaast is aangegeven dat (ii) het benadelingsbe-

drag slechts € 4.700 bedraagt. 

Het eerste punt kan volgens de Accountantska-

mer niet als een zelfstandige weerspreking van de 

klacht worden aangemerkt, terwijl bovendien in 

het dossier ruimschoots bewijs is te vinden van de 

betrokkenheid van de accountant bij de belasting-

fraude. Daar voegt het CBb in hoger beroep aan 

toe, dat uit de uitspraak van de Accountantskamer 

volgt dat zij zelf heeft beoordeeld of de accountant 

tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld en niet 

heeft volstaan met een verwijzing naar het oordeel 

van de strafrechter.

Omtrent het tweede punt zijn zowel de Accoun-

tantskamer als het CBb zeer duidelijk: het gedrag 

van de accountant, dat gedurende een periode van 

ruim een jaar en met een aanzienlijke frequentie 

heeft plaatsgevonden, is als oneerlijk en onoprecht 

aan te merken, waarmee hij het accountantsberoep 

in diskrediet heeft gebracht. Hier kan hem een 

ernstig verwijt van worden gemaakt. De hoogte 

van het benadelingsbedrag doet aan de ernst en de 

omvang van voornoemde fraude in tuchtrechtelij-

ke zin niet af. Zowel de Accountantskamer als het 

CBb zijn dan ook van oordeel dat de schending van 

de fundamentele beginselen ‘integriteit’ en ‘profes-

sioneel gedrag’ als zodanig f lagrant moet worden 

bestempeld, dat slechts nog doorhaling van de in-

11. Het handelen en/of nalaten moet, voor zover dit 

plaats had in de periode tot 4 januari 2014 worden ge-

toetst aan de destijds geldende VGC en voorzover het 

plaats had ná 4 januari 2014, aan de sindsdien gelden-

de VGBA.

schrijving van de accountant in de registers (voor 

de maximale duur van tien jaar) als passend en ge-

boden wordt geacht.

De uitspraak van zowel het CBb als die van de Ac-

countantskamer laat zien dat bij fraude in tucht-

rechtelijke zin grote waarde wordt gehecht aan 

het feitelijke gedrag van de accountant: hoe vaak, 

hoe lang en tegen welke achtergrond heeft het ver-

wijtbare gedrag plaatsgevonden. Daarbij is niet van 

(doorslaggevend) belang hoe groot of klein de daad-

werkelijke financiële schade is die aan de fraudu-

leuze handeling(en) kleeft.

Niet (bewezen) act ief betrokken, maar wel nalat ig

In een recente, enigszins vergelijkbare zaak heeft 

het CBb nog geoordeeld dat onvoldoende aanneme-

lijk is geworden dat de betrokken accountant opzet-

telijk belastingfraude heeft gepleegd, dan wel zijn 

cliënt daarbij opzettelijk heeft gefaciliteerd.12 Toch 

komt ook in dat geval de accountant er niet geheel 

zonder kleerscheuren vanaf: de klacht wordt ge-

deeltelijk gegrond verklaard vanwege nalatigheid. 

De accountant wordt verweten vergaand onzorg-

vuldig te zijn geweest, door onder andere niet te 

onderkennen dat de leningsovereenkomst gean-

tedateerd was, terwijl de onduidelijkheid rond de 

constructie voldoende aanleiding had moeten zijn 

om dat aspect (nader) te onderzoeken. Op het (moe-

ten) ontdekken, melden en voorkomen van fraude 

door accountants wordt hierna ingegaan.

2.2. Sub b): ontdekken, melden 
en voorkomen van fraude 
(Accountantskamer d.d. 30 juni  2014, 
13/2940)

Over het niet ontdekken, melden of voorkomen 

door accountants van fraude wordt niet enkel ge-

klaagd door particulieren, maar ook met enige re-

gelmaat door toezichthouders zoals het Bureau Fi-

nancieel Toezicht. Hieronder wordt kort ingegaan 

op onder meer de meldingsplichten van accoun-

tants, waarna de bovengenoemde uitspraak van 

de Accountantskamer d.d. 30 juni 2014 inhoudelijk 

wordt besproken.

Enige achtergrondinformatie

Bij het uitvoeren van reguliere accountantswerk-

zaamheden in het kader van de jaarrekening be-

vindt de accountant zich in een zeker spannings-

veld tussen enerzijds het dienen van het publieke 

belang van de maatschappij en anderzijds het die-

nen van het private belang van de opdrachtgever. 

Vanuit de opdrachtgever bestaat namelijk vaak de 

wens om tijdig een (goedkeurende) accountants-

verklaring te verkrijgen. Het algemeen belang is er 

daarentegen bij gediend dat in voorkomende geval-

len fraude tijdig wordt ontdekt, gemeld en zo moge-

lijk voorkomen.

12. College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 april 2019, 

ECLI: NL: CBB: 2019: 137.
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Wanneer sprake is van controle van de jaarreke-

ning door de accountant bepaalt de Wet toezicht 

accountantsorganisaties in art. 26 lid 2 dat hij een 

melding moet doen bij de opsporingsambtenaar als 

hij redelijkerwijs vermoedt dat sprake is van frau-

de van materieel belang.13 Op grond van art. 16 Wet 

ter voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme (Wwft) rust verder op alle accountants 

de plicht om in de desbetreffende gevallen over te 

gaan tot melding van ongebruikelijke transacties.14 

Dat accountants ook in toenemende mate overgaan 

tot dergelijke meldingen blijkt uit het jaarverslag 

van het Bureau Financieel Toezicht over 2018.15 

Daaruit volgt dat in 2018 circa 2.000 meldingen van 

accountants zijn ontvangen, tegenover circa 1.000 

meldingen in 2017. De stijging kan mogelijk worden 

verklaard door een grotere bewustwording over 

het feit dat nalaten van een melding onder meer 

kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling, zo-

als recent nog is gebleken uit een uitspraak van de 

rechtbank Amsterdam.16 Het schenden van de mel-

dingsplicht kan tevens leiden tot tuchtrechtelijke 

veroordelingen.17

Ook over het niet ontdekken of voorkomen door 

accountants van fraude wordt met enige regelmaat 

geklaagd.18 Veelal betreft het hier de reguliere ac-

countantswerkzaamheden ter zake de jaarreke-

ning. Daarbij wordt er door de klager van uitgegaan 

dat een professioneel-kritisch handelend accoun-

tant in het kader van de samenstelling, beoorde-

ling of controle van de jaarrekening de fraude had 

dienen te constateren of zelfs had moeten voorko-

men.19 De accountant is evenwel niet altijd in een 

positie om fraude te ontdekken, laat staan te voor-

komen. In de eerste plaats zijn de werkzaamheden 

van de accountant ter zake de jaarrekening retros-

pectief van aard, aangezien de werkzaamheden 

pas een aanvang nemen wanneer het betreffende 

boekjaar al is afgesloten. Daarnaast is fraude niet 

zelden dermate goed gemaskeerd in de administra-

tie dat de accountant deze – zelfs bij een assurance 

13.  Zie voor de taken en verantwoordelijkheden van 

de controlerend accountant ter zake onder meer het 

voorkomen en detecteren ook Standaard 240 NV COS.

14. Op basis van objectieve en/of subjectieve indicatoren 

dient gemeld te worden bij de Financial Intelligence 

Unit Nederland (FIU-Nederland). 

15. h t t p s : // w w w . b u r e a u f t . n l / w p - c o n t e n t / u p -

loads/2019/03/Jaarverslag-BFT-2018.pdf. 

16. Rechtbank Amsterdam 6 juni 2019, ECLI: NL: RBAMS: 

2019: 5975.

17. Zie onder meer: Accountantskamer 8 februari 2013, 

12/1168, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 12 

januari 2016, 14/596, College van Beroep voor het be-

drijfsleven, 13 september 2016, 15/43, alsmede College 

van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 februari 2019, 

18/152.

18. Zie onder meer: Accountantskamer, 15 juli 2013, 

12/2800 en 12/2801, College van Beroep voor het be-

drijfsleven, 7 juni 2016, 14/690 en 14/691 alsmede Col-

lege van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 augustus 

2018, 17/1034. 

19. Vgl. Accountantskamer, 9 juli 2019, 14/3085.

opdracht – niet zal kunnen ontdekken.20 Wel mag 

van de accountant verwacht worden dat deze bij de 

uitvoering van de opdracht aan bepaalde specifie-

ke eisen voldoet en dat de accountant bij bepaalde 

signalen overgaat tot het uitvoeren van aanvullen-

de werkzaamheden en/of het nemen van nadere 

maatregelen.

Accountantskamer d.d. 30 juni 2014, 13/2940

In deze zaak werd zowel geklaagd over het samen-

stellen als het controleren van de jaarrekening 

door de accountant in periode van 2006 tot en met 

2011. Het ging daarbij om een onderneming die 

zich toelegt op de verkoop en reparatie van (toren)

kranen. Gedurende de eerste jaren werd de jaarre-

kening samengesteld door de accountant, maar in 

de latere jaren was deze opdracht (vanwege de om-

vang van de onderneming) overgegaan in een con-

troleopdracht.

In 2011 kwam aan het licht dat tijdens de gehele 

voornoemde periode door de interne administra-

teur van de onderneming stelselmatig bedragen 

waren onttrokken aan de onderneming. Hiervoor 

gebruikte de administrateur de betaalkaart van de 

onderneming. Dit gebeurde doordat de administra-

teur na schriftelijke goedkeuring door de directeur 

van periodieke verzamelbetalingen (‘batchbetalin-

gen’) ongeautoriseerd aanpassingen aanbracht in 

de onderliggende rekeningnummers. Facturen die 

als gevolg hiervan onbetaald bleven, werden bij een 

volgende verzamelfactuur wèl voldaan. Op die ma-

nier is gedurende circa zeven jaar een bedrag van 

meer dan € 3.000.000 ontvreemd van de onderne-

ming.

Na ontdekking van de fraude heeft de onderne-

ming de administrateur ontslagen en strafrechte-

lijk aangifte tegen hem gedaan. Daarnaast heeft de 

onderneming de accountant verweten dat zij de on-

geoorloofde betalingen door de administrateur had 

dienen te ontdekken. Daaromtrent is vervolgens 

een tuchtklacht ingediend door de onderneming 

bij de Accountantskamer te Zwolle. De accountant 

heeft zich verweerd tegen de klacht door er onder 

meer op te wijzen dat zij het frauderisico voldoende 

had onderkend.

De Accountantskamer oordeelt in deze zaak dat de 

accountant ten tijde van het uitvoeren van de sa-

menstellingswerkzaamheden geen verwijt treft, 

met name omdat er op haar geen verplichting rust-

te om de interne beheersing van de administratieve 

organisatie te beoordelen. Evenmin had zij de ver-

plichting om de werking daarvan te controleren. 

Dit ligt evenwel anders ten tijde van de controle-

werkzaamheden, aldus de Accountantskamer on-

der overweging 4.91 van de uitspraak. 

De accountant had namelijk een frauderisicofac-

tor ontdekt vanwege het feit dat de administrateur 

alleen, zonder toestemming van anderen, bevoegd 

20. Zie over dit onderwerp ook: J.F. Garvelink, ‘Corrup-

tie in der jaarrekening en de controle daarvan door 

de accountant’, Bundel Vereniging Jaarrekeningenrecht 

2016-2018, Deventer: Wolters Kluwer, p. 127 e.v.
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was om de betaalkaart te gebruiken. Desondanks 

had de accountant tijdens de controle van de jaarre-

kening over het opvolgende boekjaar geen fraude-

gerichte en aanvullende controlewerkzaamheden 

uitgevoerd. Evenmin had zij het bestuur van de on-

derneming geadviseerd hoe dit risico verkleind kon 

worden. Bovendien had de accountant niets over de 

melding van het frauderisico vastgelegd in haar 

dossier. Een en ander betekent volgens de Accoun-

tantskamer dat de controle gedurende een tweetal 

boekjaren met onvoldoende diepgang is uitgevoerd. 

De afgegeven goedkeurende controleverklaringen 

bij deze jaarrekeningen ontberen daardoor een 

deugdelijke grondslag. De accountant is hiervoor 

een berisping opgelegd.

De uitspraak maakt duidelijk dat de lat voor wat 

betreft het ontdekken en voorkomen van fraude 

fors hoger ligt bij controleopdrachten dan bij sa-

menstellingswerkzaamheden. Bovendien is de les 

dat bij het signaleren van frauderisico’s – ook bij sa-

menstellingswerkzaamheden overigens – door een 

professioneel-kritisch handelend accountant aan-

vullende maatregelen moeten worden genomen én 

moeten worden vastgelegd in het dossier. Door dit 

na te laten, worden forse tuchtrechtelijke risico’s 

gelopen door de desbetreffende accountant.

2.3. Sub c): uitvoeren van fraude onderzoek 
(College van Beroep voor het 
bedrijfsleven van 25 juni 2019 (18/1553 
en 18/1554)

Zoals gezegd, dragen openbare accountants een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aan-

zien van fraudepreventie en -bestrijding. Fraude 

speelt niet alleen een rol bij het uitvoeren van ‘stan-

daard’, veelvoorkomende werkzaamheden, zoals 

controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrach-

ten, maar soms vormt fraude ook hoofdonderwerp 

van hun werkzaamheden. Geregeld worden ac-

countants namelijk ingeschakeld om onderzoek te 

doen naar de gang van zaken rond een vermeende 

fraudekwestie. Dergelijke onderzoeken kunnen 

al snel als ‘een persoonsgericht onderzoek’ (ook 

jegens een onderneming) worden gekwalificeerd. 

Op grond van de NBA-praktijkhandreiking 1112 

wordt daaronder verstaan: ‘de aan een accountant 

verleende opdracht waarvan het object bestaat uit 

het functioneren, handelen of nalaten van han-

delen van een (rechts)persoon, voor de uitvoering 

waarvan werkzaamheden met een verifiërend ka-

rakter worden verricht, onder andere bestaande 

uit het verzamelen en analyseren van al dan niet 

financiële gegevens en het rapporteren van de uit-

komsten.’21

21. NBA-Handreiking 1112, 6 oktober 2010, https://www.

nba.nl/globalassets/wet--en-regelgeving/nba-hand-

reikingen/nba-handreiking_1112_persoonsgerich-

te_onderzoeken.pdf.

Enige achtergrondinformatie

Indien sprake is van een persoonsgericht onder-

zoek, mag van een accountant een bijzondere 

zorgvuldigheid worden verwacht.22 Zo dient de 

accountant de desbetreffende persoon of onderne-

ming over dat onderzoek te informeren, het subject 

van het onderzoek te benaderen om informatie te 

verschaffen (horen), om uiteindelijk zijn (concept) 

bevindingen met hem/haar te delen en hem/haar 

vervolgens in de gelegenheid te stellen daarop te 

reageren (wederhoor).23 In sommige zaken waren 

accountants zich niet bewust van het feit dat hun 

handelen als een persoonsgericht onderzoek werd 

aangemerkt, maar ook nog vaak genoeg nemen 

accountants simpelweg de vereiste extra zorgvul-

digheid niet in acht, door bijvoorbeeld geen of ‘geen 

volledige’ wederhoor te laten plaatsvinden. 
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In deze recente uitspraak van het CBb wordt de 

extra zorgvuldigheid die betracht moet worden 

bij een persoonsgericht onderzoek nog eens be-

nadrukt, met name daar waar het uitvoeren van 

wederhoor betreft. Het ging in dit geval om een on-

derneming die zich had toegelegd op het verrichten 

van transacties in biobrandstoffen. In 2016 werden 

de aandelen van deze onderneming overgedragen, 

waarna een discussie volgde met de verkopende 

partij over een teruggave van een deel van de koop-

prijs. De achtergrond hiervan werd gevormd door 

een zwaar verlies dat over het boekjaar 2015 was 

geleden. Na intern onderzoek en onderzoek door de 

controlerend accountant ontstond het vermoeden 

dat sprake was van onregelmatigheden bij het uit-

voeren van speculatieve transacties op het gebied 

van biotrading.  

Vervolgens werd een forensisch onderzoek uit-

gevoerd door een groot internationaal accoun-

tantskantoor (PriceWaterhouseCoopers) naar de 

voornoemde vermeende onregelmatigheden. Dit 

onderzoek richtte zich sterk op het handelen van 

de voormalig manager van de onderneming, die 

verantwoordelijk was geweest voor de financiële 

transacties in biobrandstoffen. Deze manager had 

tevens een eigen privéonderneming die zich ook 

bezighield met handel in biobrandstoffen. Het on-

derzoek leidde uiteindelijk tot de conclusie dat er 

sterke aanwijzingen waren om aan te nemen dat de 

onregelmatigheden in de administratie het resul-

taat waren van opzettelijk handelen van de bewus-

te manager. De manager werd ontslagen.

22. Dit geldt des te meer indien de accountant weet dat 

het door hem in het kader van een  persoonsgericht 

onderzoek op te stellen rapport zal worden gebruikt 

in een juridische procedure tegen degene op wie het 

onderzoek betrekking heeft (zie o.a. College van Be-

roep  voor het bedrijfsleven 20 september 2017, ECLI: 

NL: CBB: 2017: 364).

23. Zie bijv. Accountantskamer 17 augustus 2015, 15/476. 

24. Hoger beroep van de uitspraak van de Accountants-

kamer d.d. 16 juli 2018 (16/2118).
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Tuchtrecht: een getrouw beeld van fraude  

Deze ex-manager heeft vervolgens een tuchtklacht 

ingediend bij de Accountantskamer over het han-

delen van de forensisch accountant. Een reeks 

van klachten, die zich voornamelijk richt op de 

vermeende ondeugdelijkheid van het rapport van 

de forensisch accountant wordt door de Accoun-

tantskamer ongegrond verklaard. Zo overweegt de 

Accountantskamer onder meer dat de forensisch 

accountant op juiste gronden ervan heeft afgezien 

om in zijn rapport melding te maken van NV COS 

4400, aangezien zijn opdracht een ruimere strek-

king had dan een opdracht tot het verrichten van 

overeengekomen specifieke werkzaamheden met 

betrekking tot financiële informatie. In plaats 

daarvan oordeelt de Accountantskamer dat in dit 

soort onderzoeken de regels van NBA handreiking 

1112 relevant zijn, welke regels ook volgen uit de 

fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en 

zorgvuldigheid. 

Tevens oordeelt de Accountantskamer dat – vol-

gens vaste rechtspraak – bij dergelijke opdrachten 

ervoor moet worden gewaakt dat de objectieve 

waarheidsvinding niet wordt belemmerd. Daarbij 

verwijst de Accountantskamer naar de toegevoeg-

de waarde die in het maatschappelijk verkeer aan 

een accountantsrapport wordt toegekend en het 

algemene belang dat rechtspraak is gestoeld op 

objectieve waarheidsvinding. De klachten die de 

ex-manager naar voren heeft gebracht omtrent de 

vermeende ondeugdelijkheid van het rapport wor-

den ongegrond verklaard. 

Wel overweegt de Accountantskamer onder punt 

4.33 en 4.71 van de uitspraak dat de forensisch ac-

countant steken heeft laten vallen bij de toepassing 

van wederhoor. Dat ziet onder meer op de verwer-

king van het wederhoor dat de ex-manager indertijd 

had aangeleverd over de betekening van specifieke 

begrippen zoals ‘cancellation of contracts’. Gelet 

op de stevige conclusies die de forensisch accoun-

tant had getrokken en het grote belang dat met het 

rapport gemoeid was, had de accountant de reactie 

van de ex-manager beter en duidelijker moeten ver-

werken in zijn rapport. Hier komt bij dat volgens 

de Accountantskamer de accountant bepaalde ver-

klaringen van derden, die indertijd waren gehoord, 

ook eerst had moeten voorleggen aan de manager 

voordat hij het rapport definitief maakte. 

De accountant krijgt van de Accountantskamer 

een waarschuwing opgelegd, waartegen hij hoger 

beroep instelt bij het CBb. In appel bevestigt het 

CBb de uitspraak van de Accountantskamer. Ook 

het CBb is aldus van mening dat de accountant op 

de voornoemde punten tekort is geschoten in het 

op een deugdelijke wijze uitvoeren van wederhoor. 

Dat geldt zowel voor het verwerken van de reactie 

van de manager, als voor het voorleggen van ver-

klaringen van derden. Een algemene verplichting 

om iedere verklaring van een derde ter wederhoor 

voor te leggen bestaat niet, maar wanneer het 

dienstbaar is voor het verkrijgen van een deugde-

lijke grondslag, dan dient dit zeker wel te gebeuren, 

aldus het CBb. 

De uitspraak toont aan dat ook bij de wijze waarop 

wederhoor door een (forensisch) accountant wordt 

uitgevoerd, grote zorgvuldigheid aan de dag moet 

worden gelegd. Daarbij moet de accountant in vol-

doende mate rekening houden met de gerechtvaar-

digde belangen van degene wiens handelen of func-

tioneren het subject van het onderzoek is. 

3. Slotsom

Accountants dienen zich te realiseren dat zij van-

wege hun maatschappelijke positie een bijzondere 

rol vervullen als het gaat om fraude in de financiële 

verslaggeving. De invulling van die rol hangt sterk 

af van de aard en de inhoud van de opdracht die aan 

de accountant is verstrekt. Directe betrokkenheid 

bij fraude door de accountant kan rekenen op zwa-

re maatregelen die in tuchtrechtelijke procedures 

door de tuchtrechter worden opgelegd. 

Hoewel de accountant niet gezien kan worden als 

een opsporingsautoriteit, mag van de accountant 

bij de uitvoering van samenstellings-, beoorde-

lings- en controleopdrachten verwacht worden 

dat hij alert is op specifieke fraudesignalen. Vanuit 

de toezichthouder wordt hier ook steeds strakker 

op aangestuurd. Wanneer de accountant bij voor-

noemde reguliere opdrachten ter zake de jaarre-

kening zich onvoldoende rekenschap geeft van 

concrete fraudesignalen, zal de tuchtrechter de 

accountant dit aanrekenen, zeker daar waar het 

controlewerkzaamheden betreft.

Ook onderzoek door accountants naar mogelijke 

fraude kan leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen, 

met name vanwege het feit dat accountants bij der-

gelijke onderzoeken een bijzondere zorgvuldigheid 

dienen te betrachten. Vooral bij de toepassing van 

hoor en wederhoor in het geval van persoonsge-

richte onderzoeken leidt dat met enige regelmaat 

tot tuchtrechtelijke maatregelen. 


