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1 Inleiding

0

Door de leden van de twee beroepsorganisaties van de accountants in
Nederland (het Koninklijk NIVRA en de NOvAA)l is - in het najaar van 1994 -
de Verordening op de fraudemelding aanvaard.2 Deze verordening regelt hoe
de openbaar accountant dient te handelen als hij bij een wettelijk verplichte
controle van een jaarrekening fraude constateert. Als de cliënt (of het
toezichthoudend orgaan van de cliënt) geen toereikende maatregelen treft
om fraude, die van niet te verwaarlozen ('materiële') betekenis is voor het
inzicht in de jaarrekening, voor zover mogelijk ongedaan te maken en
herhaling te voorkomen, zal de accountant de opdracht teruggeven en deze
opdrachtafzegging bij de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) melden.

In deze korte notitie wordt verslag gedaan van het evaluatie-onderzoek naar
de werking van deze verordening. Alvorens de onderzoeksvragen, -methoden
en -bevindingen te presenteren, wordt eerst ingegaan op de inhoud van de
verordening en het proces rond de totstandkoming ervan.

1.1 De fraudemeldingsverordening

De vraag of een openbaar accountant. opgespoorde fraude aan de overheid
dient te melden, is reeds in 1987 opgeworpen bij de behandeling in de
Tweede Kamer van het rapport van de Interdepartementale Stuurgroep
Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO). Vanaf dat moment is er een proces
in gang gezet dat uiteindelijk resulteerde in de verordening die op 17
september 1994 in werking trad (Schilder en Buisman, 1995). Hoewel het
NIVRA en de NOvAA fraude als een ernstig probleem onderkenden, was men
gekant tegen een meldingsplicht. Gevreesd werd voor de afbreuk aan de
vertrouwensrelatie tussen openbaar accountant en cliënt; de accountant
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NIVRA staat voor Nederlands Instituut van Registeraccountants; NOvAA is de afkorting
van de Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten. Accountants bij
hun beroepsorganisatie als openbaar accountant staan ingeschreven, zijn bevoegd tot
certificering van de jaarrekening. Tegenwoordig geldt dat beide opleidingen tot
certificeringsbevoegdheid leiden. Tot 1993 (zie ook voetnoot 3) gold dit slechts voor RA's.
Dit betekent dat niet alle accountants de bevoegdheid tot controle en beoordeling van
jaarrekeningen hebben. In het verschil dat tot 1993 bestond is de verklaring gelegen in
het feit dat AA's in mindere mate controles verrichten en zich, meer dan RA's,
bezighouden met het samenstellen van jaarrekeningen; het feit dat de AA's meer op het
midden- en kleinbedrijf zijn gericht, houdt hiermee verband. Degenen die meer over de
taken van accountants willen weten, worden verwezen naar diverse brochures van
NOvAA en NIVRA en naar algemene boeken over de accountantscontrole en
bedrijfsadministratie. Zie bijvoorbeeld Klaassen en Bak (1994) en Boone e.a. (1987).
Doordat beide organisaties een eigen verordening hebben aanvaard, dient er formeel
van verordeningen te worden gesproken. Aangezien de regelgeving van NIVRA en
NOvAA nagenoeg identiek is, zal er om praktische redenen in deze notitie naar 'de'
verordening worden verwezen.
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diende, in de optiek van de beide organisaties, niet de status van
opsporingsambtenaar te krijgen.

In 1990 werd door de NIVRA-leden Richtlijn 3.03 aanvaard.3 In deze richtlijn,
getiteld `Verantwoordelijkheid en handelwijze bij het ontdekken van
onjuistheden in de verantwoording', werd onder meer bepaald dat de
openbaar accountant zijn opdracht dient terug te geven als de leiding of het
toezichthoudend orgaan geen toereikende maatregelen neemt om de
gevolgen van fraude of onwettig handelen ongedaan te maken en herhaling
te voorkomen.
Ondanks de aanvaarding van deze richtlijn ging de discussie tussen overheid
en de accountantsorganisaties over fraudemeldingen door. De overheid was,
vanwege het dwingende karakter ervan, meer geporteerd van een
verordening dan van een richtlijn en bleef van mening dat opzegging van de
opdracht alleen niet voldoende was: de accountant zou geconstateerde
fraude daadwerkelijk moeten melden.
In december 1992 kwam een concept-wetsontwerp tot stand, waarin onder
meer werd geregeld dat opzegging van de opdracht op grond van fraude
diende te worden gemeld; de gegevens van dat meldpunt dienden ter inzage
van de overheid te zijn.
Uiteindelijk werd door NIVRA en NOvAA - mede onder druk van het
wetsontwerp - in juni 1994 de Verordening op de fraudemelding vastgesteld.
Het wetsontwerp werd daarom niet ingediend.

De verordening geldt dwingend voor de wettelijk verplichte controle van de
jaarrekening. Als een controleplichtige cliënt (of het toezichthoudend orgaan
van deze cliënt) geen toereikende maatregelen treft om fraude, die van niet te
verwaarlozen ('materiële') betekenis is voor het inzicht in de jaarrekening,
voor zover mogelijk ongedaan te maken en herhaling te voorkomen, zal de
accountant de opdracht teruggeven en deze opdrachtafzegging bij de divisie
Centrale Recherche informatie (CRI) melden 4 Met het oog hierop werden de
gedragsregels voor RA's en AA's gewijzigd: de geheimhoudingsplicht vervalt
bij de melding van een opzegging van een wettelijk verplichte controle-
opdracht wegens fraude. Tevens bieden de gedragsregels de accountant de
ruimte om in het geval van fraude bij niet-wettelijk verplichte (of: vrijwillige)

3
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De NOvAA was op dat moment nog geen publiekrechtelijke organisatie en haar leden
hadden geen volledige certificeringsbevoegdheid; dit is sinds 1993, op grond van
harmonisatieregelgeving van de EG, gewijzigd.
Zie ook Dubbeld en Van Schaik (1994). Voor de RA's en AA's geldt dat de verordening op
21 juni werden aangenomen en dat deze in werking zijn getreden per 17 september 1994
(Regoort e.a., 1995; NOvAA, 1995). Met de aanvaarding van de verordening werd een
uitzondering op de gedrags- en beroepsregels (GBR en GBAA) inzake de
geheimhoudingsplicht ingevoerd. Deze uitzondering is eind 1994 in de GBR en GBAA
opgenomen. De nieuwe gedrags- en beroepsregels zijn per 10 maart 1995 in werking
getreden.
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controles, al dan niet bij de CRI melding te doen. Met het melden van de
laatste categorie fraudes, schaadt hij zijn plicht tot geheimhouding niet.

Het feit dat de bepalingen aangaande de melding van fraude in een
verordening zijn opgenomen, betekent dat het niet-voldoen aan de
verplichting tot melding tot tuchtrechtelijke sancties kan leiden.5 Overigens
zijn er tot op heden geen zaken bij de Raden van tucht aangebracht wegens
het niet-voldoen aan de meldplicht.
Ten aanzien van de tuchtrechtspraak geldt in beginsel dat een ieder bij de
Raden van tucht een klacht kan indienen, mits hij of zij belanghebbend is.
Tegen de uitspraken van de Raden van tucht is beroep mogelijk bij het
College van beroep voor het bedrijfsleven. Maatregelen die door de raden en
het college kunnen worden opgelegd, zijn: schriftelijke waarschuwing,
schriftelijke berisping, schorsing voor maximaal zes maanden en doorhaling
in het accountantsregister.

1.2, Stappenplan

De inhoud van de fraudeverordening6 is, onder meer door Schilder en
Buisman (1995), vertaald in een 'stappenplan' dat er als volgt uitziet:
1 Als de accountant fraude constateert, ziet hij erop toe dat de gevolgen

daarvan alsnog worden gecorrigeerd of goed in de jaarrekening worden
verwerkt.

2 Bij aanwijzingen voor fraude past de accountant zijn
controlewerkzaamheden aan.

3 Hij stelt hiervan de directie in kennis.
4 De accountant rapporteert tevens aan het toezichthoudend orgaan

(veelal de raad van commissarissen) als het gaat om directiefraude of de
fraude 'materieel' is, of indien de directie bij 'niet-materiële' fraudes er
niet genoeg aan doet.

5 Als de effecten van de fraude niet goed in de jaarrekening zijn verwerkt,
geeft de accountant geen goedkeurende verklaring.

6 Als de organisatie er niet genoeg aan doet om de gevolgen van fraude
voor zover mogelijk te herstellen (redressering) en herhaling te
voorkomen, dan stapt de accountant op.

5

6

Voor de RA's geldt hier art. 33 van de Wet op de registeraccountants. Lid 1 daarvan luidt:
'De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en beteugelen van misslagen van
registeraccountants in de uitoefening van hun beroep en van inbreuken op
verordeningen (...) en op de eer van de stand der registeraccountants'. Een identieke
bepaling geldt voor Accountant-Administratieconsulenten en is opgenomen in art. 51
Wet AA.
Zie hiervoor de door de NIVRA opgestelde handleiding (1994). De NOvAA heeft haar
leden naast een bestuursaanbeveling (NOvAA, 1994) tevens een 'stroomschema'
aangeboden (Accountant-Adviseur, nr. 1/2, februari 1995).
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7 Als deze organisatie een nieuwe accountant zoekt, is die nieuwe
accountant verplicht eerst (collegiaal) overleg te hebben met zijn
voorganger.

8 Als de accountant na stap 6 zijn controle-opdracht heeft opgezegd en de
desbetreffende organisatie een verplichting tot accountantscontrole kent,
moet de accountant de opzegging bij de CRI melden.

De richtlijn van het NIVRA, die geldt voor alle werkzaamheden van
accountants, en de verordening lopen parallel tot en met stap 7. Het
toegevoegde element van de verordening betreft de melding aan de CRI.



2 Aanleiding tot en opzet van het
onderzoek'

2.1 Aanleidingen vraagstelling

Na de totstandkoming van de fraudeverordening is door de betrokken
partijen afgesproken dat deze zou worden geëvalueerd. Hiertoe deed de
directie Wetgeving van het ministerie van justitie een verzoek aan het
WODC.
Een groot deel van de oorspronkelijke vragen van deze directie had
betrekking op de aard van de meldingen. Tijdens de opzet van het onderzoek
bleek echter dat de CRI geen meldingen had ontvangen, althans geen
meldingen in eigenlijke zin. De tien meldingen die waren gedaan, betroffen
met name vermoedens van controlerende accountants dat het bedrijf
waarvan zij de jaarrekening controleren mogelijk zou worden opgelicht door
cliënten of leveranciers. De accountants waren op deze gevallen door
vertegenwoordigers van het gecontroleerde bedrijf zelf geattendeerd.
Het feit dat er tot op dat moment geen meldingen waren geweest, komt ook
naar voren uit de resultaten van een enquête die door het NIVRA en de

NOvAA naar accountantskantoren zijn gestuurd. In deze op kantoorniveau
verspreide vragenlijsten werd, conform de volgorde. van het stappenplan,
gevraagd naar aantallen aanwijzingen voor fraude, redelijke vermoedens van
fraude, enzovoort. De laatste vraag betrof de eventuele melding aan de CRI.

Zowel bij het NIVRA als de NOvAA resteerden uiteindelijk twee gevallen
waarin de materiële fraude niet werd geredresseerd. In geen van deze
gevallen betrof het echter een wettelijk verplichte controle. De fraudes
werden, hoewel hiervoor de mogelijkheid bestaat, niet aan de CRI gemeld.

Bij deze gegevens van NIVRA en NOvAA dient echter wel te worden
aangetekend dat in beide gevallen door minder dan de helft van het aantal
kantoren werd gereageerd, waardoor het beeld incompleet is.

Het feit dat er tot dusverre geen melding van opzegging van de controle
wegens fraude is gedaan, maakt dat aan de vragen van de directie Wetgeving
die betrekking hadden op de aard van de meldingen, voorbij gegaan kon
worden. De aandacht in deze notitie gaat dan ook uit naar de overige
beleidsvragen, die hieronder uiteen worden gezet
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Zie voor de NIVRA-gegevens pagina 382 van De accountant van februari 1996 (jrg. 102,
nr. 6). De gegevens van de NOvAA zijn te vinden in de Accountant-Adviseur van april
1996.
Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid dat er dubbeltellingen hebben plaatsgevonden.
Kantoren waaraan zowel RA's als AA's zijn verbonden, hebben van beide
beroepsorganisaties een vragenlijst ontvangen.
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Onderzoeksvragen
De probleemstelling van dit onderzoek is: hoe werkt de Verordening op de
fraudemelding? Deze probleemstelling is, naar aanleiding van de
vraagstelling van de directie Wetgeving, in de volgende subvragen verdeeld:
- Hoe staan de openbaar accountants tegenover de verplichte

fraudemeldingsregeling?
- In hoeverre is er sprake van (informeel) contact in geval van vermoedens

van fraude tussen accountant en diverse (te consulteren) instanties?
- Hoe werkt het stappenplan in het traject voorafgaande aan de eventuele

melding? Zijn er ten aanzien van dit punt verschillen tussen RA's en AA's
en tussen grote en kleine kantoren?

- Hoe functioneren de criteria voor verplichte melding? Dient de
meldingsplicht eventueel te worden uitgebreid naar vrijwillige controles
en andere door accountants te verrichten werkzaamheden?

- Brengt de verordening neveneffecten met zich? Welke zijn dit?

0 2.2 Methoden

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête en
interviews. De enquête is in april 1996, als AA- en RA-versie, naar de
geselecteerde accountants gestuurd. De selectie is het resultaat van een
aselecte steekproef uit de adressenbestanden van de als openbaar accountant
ingeschreven leden van NIVRA en NOvAA.
De summiere vragenlijst - opgenomen als bijlage 3 - had primair tot doel
potentiële respondenten voor het onderzoek in beeld te brengen. Niet alleen
de interesse of betrokkenheid van de accountants kon op deze wijze worden
gepeild, tevens kon de omvang van het kantoor, de regio waar het kantoor is
gevestigd en het aantal controles waaraan de respondenten een bijdrage
hebben geleverd, in kaart worden gebracht. Ook de houding van de
respondenten ten opzichte van de verordening werd gemeten door middel
van een stelling die luidde: 'De (onder omstandigheden) verplichte melding
bij de divisie CRI van opzegging van de opdracht wegens materiële fraude,
schaadt de vertrouwensrelatie tussen cliënt en accountant'.

Uit degenen die de vragenlijst retourneerden, zijn in totaal 23 respondenten
voor de interviews geselecteerd (15 RA's en 8 certificeringsbevoegde AA's),9
waarbij met name werd gelet op de grootte van het kantoor waar de
respondent werkzaam was en de mening die hij of zij ten aanzien van de
stelling had. Tevens werd in mindere mate rekening gehouden met
geografische spreiding en met het aantal controles waarbij de respondènt
betrokken is geweest. De interviews zijn in de periode april tot en met juli

9 Deze verhouding (grosso modo 2:1) is gebaseerd op de werkelijke populaties van
certificeringsbevoegde en openbare accountants (zie tabellen 2 en 3).
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1996 afgenomen. Concretere gegevens over de respons op de enquête en de
verdeling van de afgenomen interviews, zijn uit de tabellen 1 t/m 3 af te
leiden.

Tabel 1: Respons op de schriftelijke enquête, voor RA's en AA's

RA's AA's
oorspronkelijke steekproef 199 200

ten onrechte in steekproef opgenomen` 11 61
bruto steekproef 188 139
onbruikbare vragenlijsten (nauwelijks ingevuld) 3 -

netto respons (in analyse betrokken) 114 75

responspercentage (netto/bruto) 61% 54%
Het betreft hier onder meer in het buitenland woonachtige accountants en personen die niet in het

openbare beroep werkzaam zijn. Het overgrote deel van deze categorie bij de AA's (56 personen)
heeft betrekking op accountants die niet certificeringsbevoegd zijn.

Tabel 2: Registeraccountants werkzaam in het openbare beroep: populatie,
geënquêteerden en geinterviewden naar kantoorgrootte

omvang kantoor cijfers NIVRA* enquête interviews
aantal % aantal % aantal

1 RA 526 14 14 12 2
2-5 RA's 451 12 14 12 2

6-20 RA's 324 9 11 10 2
21-100 RA's 365 10 12 11 1
101 of meer RA's 1.975 54 63 55 8

totaal 3.640 100 114 100 15
* Bron: NIVRA (1995)

Tabel 3: Certificeringsbevoegde Accountant-Administratieconsulenten
werkzaam in het openbare beroep: populatie, geënquêteerden en
geïnterviewden naar kantoorgrootte

omvang kantoor cijfers NOvAA enquête interviews
aantal % aantal % aantal

1 AA 453 27 19 25 2
2 AA's 244 15 14 18 2
3-5 AA's 290 17 12 16 1
6-19 AA's 149 9 9 12 1
20-49 AA's 207 12 10 13 1
50 of meer AA's 324 19 11 15 1

totaal 1.667 100 75 100 8
Bron: gegevens NOvAA (niet gepubliceerd)
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Klankbordgroep
Er is, op speciaal verzoek van de begeleidingscommissie van het onderzoek
(zie bijlage 1), tevens een klankbordgroep ingesteld die zich in een
bijeenkomst op 28 augustus 1996 heeft gebogen over een viertal stellingen
(opgenomen in bijlage 3) die betrekking hadden op de conceptrapportage.
Op deze wijze kunnen de bevindingen in een breder maatschappelijk kader
worden geplaatst.
De vijf leden van deze groep zijn afkomstig uit diverse maatschappelijke
geledingen en sectoren waar men, direct of indirect, met de
accountantscontrole en/of de melding van fraude te maken heeft (zie bijlage
3). De bevindingen van de klankbordgroepleden zijn in de
onderzoeksresultaten opgenomen.

2.3 Opbouw van de rapportage

In hoofdstuk 3 zullen de onderzoeksvragen per paragraaf worden behandeld.
De eerste vraag (de opstelling van de accountants ten opzichte van de -
verplichting tot het melden van fraude), wordt beantwoord op basis van het
door de enquêtes én de interviews verzamelde materiaal. De beantwoording
van de overige vragen is gestoeld op de interviews, waarbij tevens de
resultaten van de bespreking van de klankbordgroep worden meegenomen.
De notitie wordt afgesloten met een samenvatting en slotbeschouwing.



3 Onderzoeksresultaten

3.1 Opstelling ten opzichte van de meldingsplicht

Uit tabel 4 blijkt dat de (openbaar) accountants het in overwegende mate
oneens te zijn met de in de enquête opgenomen stelling dat melding bij de
CRI de vertrouwensrelatie schaadt. Bij de RA's is slechts een kwart van de
respondenten het daar mee eens; bij de AA's geldt dat voor een derde van de
respondenten (zie tabel 4).b0
Ten aanzien van deze stelling openbaren zich verschillen tussen beide
beroepsgroepen. Door de AA's wordt vaker `weet niet' aangegeven, een optie
die bij de beantwoording van een stelling zeker ter zake doet. Mogelijk heeft
dit verschil te maken met de omstandigheid dat de geraadpleegde AA's zich
minder met controlewerkzaamheden bezighouden, waardoor het voor hen
een (nog) meer hypothetische kwestie is."

Tabel 4: Oordeel over de stelling `De (onder omstandigheden) verplichte

melding bij de divisie CRI van opzegging van de opdracht wegens

materiële fraude, schaadt de vertrouwensrelatie tussen cliënt en

accountant', in %

oordeel RA's AA's
eens 25 33
oneens 66 40
weet niet/geen mening 10 27

Uit de analyse van de toelichtingen op de stelling komt naar voren dat
nuanceverschillen de voorkeur voor een specifieke antwoordcategorie
bepalen, ongeacht of men nu `ja', `nee' of `weet niet' heeft aangekruist. Voor
een aanzienlijk deel van de respondenten geldt namelijk dat bij fraude altijd
het vertrouwen wordt geschaad. Het `persisteren' in de fraude, het feit dat de
fraude niet wordt geredresseerd, maakt volgens vele respondenten dat de
vertrouwensrelatie dan feitelijk al verbroken is. In de woorden van een
respondent `Voor de opzegging is de relatie reeds verstoord; de melding bij
de CRI vergroot de schade niet'.
Het bovenstaande laat echter onverlet dat een minderheid van de
respondenten van mening is dat de accountant mogelijkerwijs zal worden
gezien als een verlengstuk van de overheid, in casu het opsporingsapparaat.

10
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De respondenten van de enquête wijken, wat betreft de variabele kantoorgrootte, niet
significant af van de werkelijke populatie. Dit is uit te tabellen 2 en 3 af te leiden. Voor
de RA's geldt: chi2 = 0,4938, p = 0,9741; voor de AA's geldt chi2 = 2,7247, p = 0,7423.
Voor de geënquêteerde RA's geldt dat 6% in 1995 geen enkele bemoeienis met vrijwillige
of wettelijke verplichte controles heeft gehad; bij de AA's komt dit percentage op 33.
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Zoals een respondent het verwoordde: 'Vanuit de vertrouwensrelatie zonder
de door de overheid opgelegde verplichting, kan de accountant fraude beter
voorkomen. De cliënt ziet de accountant dan niet als door hem bezoldigd
politieagent.'

Uit de gesprekken - waarbij erop gelet is een redelijke spreiding tussen voor-
en tegenstanders te verkrijgen - blijkt dat de 'protagonisten' de eventuele
melding vooral als de spreekwoordelijke stok achter de deur zien. Door één
RA werd aangegeven dat hij de dreiging met melding al eens op een zodanige
wijze heeft gebruikt; in zijn beleving had deze aanpak het benodigde effect.
Enkele geïnterviewden die niet veel met de regeling op hebben, spreken van
'een stap te ver'. Zij zijn van mening dat opzegging van de opdracht en het
eventueel daaraan gekoppelde collegiaal overleg voldoende moeten zijn. De
'meldplicht' zorgt slechts voor meer regelgeving en heeft in hun ogen geen
toegevoegde waarde.

3.2 Contacten aangaande de fraudeproblematiek

Het feit dat er geen meldingen zijn gedaan, betekent beslist niet dat
controlerende accountants geen vermoedens van fraude hebben gehad. Uit
eerder gehouden enquêtes komt het beeld naar voren dat geconstateerde
fraudes vrijwel altijd worden hersteld.12 Dit vormt een aanwijzing voor het
door respondenten gepercipieerde 'stok-achter-de-deur-effect'.

Relevant in dit verband is de vraag in hoeverre de controlerende accountants
bij aanwijzingen voor fraude contact zoeken met andere personen en
instanties.
Uit de interviews blijkt dat vermoedens van fraude allereerst binnen het team
dat de controle verricht aan de orde worden gesteld en dat eventueel in een
later stadium collega's van het kantoor daarbij worden betrokken. Meestal
betreft het hier het inlichten van de verantwoordelijke vennoot of - bij
kantoren waar de maatschapstructuur verlaten is - de verantwoordelijke
directeur. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de accountants die
werkzaam zijn bij de grote openbare kantoren, dit geldt met name voor de
RA's, minimaal de beschikking hebben over een eigen afdeling Vaktechniek.
Deze afdelingen ondersteunen de accountants bij procedurele en
vakinhoudelijke kwesties. Bij drie van de 'grote vijf' openbare

12 Zie in dit verband de reeds eerder aangehaalde resultaten van de enquête die NIVRA en
NOvAA onder de openbare accountantskantoren hebben gehouden. Uit de NOvAA-
gegevens blijkt dat er bij 594 'responderende' openbare kantoren in ieder geval 36 maal
een aanwijzing voor fraude is geweest. Bij de ~-gegevens zijn deze aantallen
respectievelijk 385 en 52. De geconstateerde gevallen van materiële fraude bleken bij
beide organisaties op twee na alle hersteld te zijn.
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accountantskantoren 13 is er een speciale afdeling Forensic Acccounting (FA).
De FA-afdeling wordt ingeschakeld wanneer de aanwijzingen voor fraude bij
nader onderzoek overgaan in een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
Een dergelijke 'luxe' positie kennen de kleine kantoren echter niet. Vooral de
zelfstandig werkzame accountant is voor informatie aangewezen op de
directoraten Vaktechniek van NIVRA en NOvAA.

De informatie en/of ondersteuning die bij aanwijzingen voor fraude nodig
kan zijn, wordt - als daartoe ook het NIVRA en de NOvAA worden gerekend -
vooral in eigen kring gezocht. Enkele respondenten geven aan dat zij in
voorkomende gevallen soms externe partners raadplegen, bijvoorbeeld
bevriende fiscalisten. Geen van de gesprekspartners zegt informatie bij de
overheid of (semi-)collectieve diensten in te winnen. Dit geldt zowel voor de
CRI als voor de instanties die eventueel doormeldingen van fraude kunnen
ontvangen (zoals bedrijfsverenigingen en de belastingdienst).14

3.3 Werking van het stappenplan

Het stappenplan zoals dat uit de verordening volgt (zie §1.2), begint bij
aanwijzingen voor fraude en eindigt bij de eventuele melding bij de CRI.
Tijdens de gesprekken bleek, dat slechts een enkeling de inhoud van het plan
paraat had. Dit wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat de
geraadpleegde respondenten - naar eigen zeggen - recentelijk niet of
nauwelijks met vermoedens van fraude zijn geconfronteerd, waardoor zij niet
genoodzaakt waren het stappenplan erop na te slaan.

Over het algemeen beschouwen de respondenten het stappenplan als een
goede leidraad om met fraude om te gaan. De aantekening die door enkele
respondenten werd gemaakt, betreft het feit dat de functiescheiding bij
vooral de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (deze ondernemingen
zijn niet controleplichtig) minder duidelijk kan zijn. In veel van deze
bedrijven vallen eigendom en management samen bij de directeur-eigenaar.
Aangezien deze bedrijven, zijnde geen structuurvennootschappen, vrij zijn
om al dan niet een raad van commissarissen in te stellen (art. 2:250 BW), kan
dit betekenen dat het vierde element in het stappenplan wordt overgeslagen.
Een andere opmerking die enkele malen is gemaakt, betreft het feit dat de
eerste drie stappen (constatering fraude, aanpassen controle en in kennis
stellen van directie), in de praktijk vaak door elkaar heenlopen. Bij
aanwijzingen voor fraude treedt men bijvoorbeeld direct met de directie in
discussie, tenzij het - vanzelfsprekend - directie- of managementfraude

13

14

De 'grote vijf zijn (in willekeurige volgorde) Coopers & Lybrand, KPMG, VB, Deloitte &
Touche en Moret Ernst & Young.
Deze waarneming strookt met de indrukken van de CRI, waarvan een medewerker
aangeeft dat deze dienst slechts zelden door accountants wordt geraadpleegd.
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betreft, waardoor opdrachtgever en accountant tegenover elkaar komen te
staan (Van Manen, 1995).

3.4 Criteria voor melding

De fraudemeldingsverordening is van toepassing op wettelijk verplichte
controles, tevens dient er sprake te zijn van fraude van materieel belang. De
vraag naar de reikwijdte van de verordening - dienen andere
werkzaamheden dan wettelijk verplichte controles ook onder de verordening
te vallen? - wordt aan het eind van deze subparagraaf behandeld. Eerst wordt
de aandacht gevestigd op de begrippen fraude en materieel belang.

Fraude
Het begrip fraude wordt veelvuldig gebruikt, maar er is eigenlijk geen
eenduidige definitie van. Het wordt gebruikt als 'kapstok' voor een veelvoud
van delicten, die elk op zichzelf staande begrippen vormen.
'Werknemersfraude' kan ook vaak als 'verduistering in dienstbetrekking' (art.

322 Sr.) worden gekwalificeerd; overtreding van art. 68 AVVR'5 levert
regelmatig de kwalificatie belastingfraude op - het woord fraude wordt in dat
artikel echter niet genoemd. 16 Om opsporing en vervolging van fraude
mogelijk te maken wordt vaak art. 225 Sr. gebruikt, een artikel dat 'van
oudsher' wordt omschreven als valsheid in geschrift.

Het fraudebegrip wordt in de Verordening op dé fraudemelding gedefinieerd
als: 'het opzettelijk door een of meer personen vervalsen, weglaten,
toevoegen of verwijderen van gegevens teneinde waarden aan een
huishouding op onrechtmatige wijze te onttrekken of te doen toevloeien'. De
in de bovenstaande alinea genoemde delictsomschrijvingen vallen daarmee
dus alle onder de fraudemeldingsverordening.
Ondanks de bovengenoemde begripsomschrijving blijkt fraude niettemin een
lastig te hanteren begrip te zijn. Zo zijn volgens deze respondenten sommige
regels vrij vaag en ruim interpreteerbaar, waardoor er een 'grijs gebied'
ontstaat. Zo noemde een respondent het min of meer fictieve voorbeeld van,
om in zijn eigen terminologie te blijven, een salary split. Stel dat een
onderneming een dochteronderneming in het buitenland heeft en dat de
directeur van de onderneming aangeeft zo'n 70% van zijn werkzaamheden
aan die buitenlandse dochter te besteden. Hij laat daarom dan ook 70% van
zijn salaris door deze bedrijven betalen. Het 'toeval' wil dat het
belastingklimaat in dat andere land aanzienlijk gunstiger is. Wat nu als de

is

1 6

Algemene Wet inzake rijksbelastingen, waarin het verzwijgen van inkomsten een
omissiedelict oplevert en het opzettelijk een onjuiste aangifte doen een commissiedelict.
Zie voor een handig overzicht de door de FIOD samengestelde bundel met wetteksten
(1995).
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accountant vermoedt dat 70% schromelijk overdreven is? Hoe is dit te
controleren?
Door de geïnterviewden werd tevens gewezen op de omstandigheid dat in
sommige branches (horeca) of vormen van zakelijk verkeer (handel met
ondernemingen in bijvoorbeeld Oosteuropese landen) bepaalde gebruiken
gangbaar zijn. In het eerste geval wordt gedoeld op zwarte of grijze betaling
van het personeel. De tweede omstandigheid betreft een afwijkende moraal
bij het zaken doen. Soms kan de betaling van wat hier steekpenningen heet
de enige wijze zijn om een opdracht te verwerven. Bij deze dilemma's dringt
zich, in de woorden van een respondent, de vraag op 'of je als accountant
roomser dan de paus moet zijn'.
Een goede illustratie van de lastige definieerbaarheid van het begrip fraude
werd door een respondent van een groot kantoor gegeven. Tijdens een cursus
werden aan de deelnemers enkele casus voorgelegd,-waarbij de vraag werd
gesteld of er in hun optiek sprake van fraude was: de antwoorden van de
diverse deelnemers varieerden zeer.
Een factor die mee kan spelen bij het bepalen van het fraudebegrip is de
afstand tot de cliënt. Zo blijkt uit een onderzoek van Emanuels (1995), die
aan openbaar accountants acht casus voorlegde die de accountant voor een
professioneel dilemma stelden, dat accountants gevoelig zijn voor de wensen
en de eisen van cliënten. Dit maakt dat het niet denkbeeldig is dat
accountants een enger fraudebegrip hanteren dan personen die minder bij
een bepaalde onderneming zijn betrokken.

Ook de leden van de klankbordgroep zijn van mening dat de definiëring van
fraude problematisch kan zijn. Zo wordt opgemerkt dat - strikt geredeneerd -
diefstal niet onder de definitie van fraude behoeft te vallen, aangezien er
sprake dient te zijn van 'vervalsen, weglaten, toevoegen of verwijderen van
gegevens teneinde waarden aan een huishouding op onrechtmatige wijze te
onttrekken of te doen toevloeien'.

Of iets als fraude dient te worden beschouwd, is kennelijk afhankelijk van
diverse factoren (zie Brants en Brants, 1991). Niet alleen de elementen tijd en
plaats, maar ook de tijdgeest kan een rol spelen bij de invulling van het
fraudebegrip. Momenteel houdt een verwijzing naar fraude vaak impliciet
een verwijzing naar georganiseerde misdaad in; een decennium geleden was
dit veel minder het geval. Toen werd het begrip veeleer geassocieerd met
organisatiecriminaliteit.

Materieel belang
Materieel belang betekent in de controleleer. 'van niet te verwaarlozen
betekenis' voor het inzicht in de jaarrekening. Volgens de meeste
geïnterviewde accountants is dit kernbegrip in de accountantsleer een vrij
subjectief begrip.
Desondanks weten veel respondenten concrete percentages voor
materialiteit te noemen ('zo'n 5 tot 10%'), die gestoeld lijken te zijn op de
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richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving.'7 Toch is dit minder
concreet dan het lijkt, aangezien deze percentages betrekking kunnen
hebben op diverse posten of sommen van posten. Gaat het om de omzet of
om de winst? En, als het dan om de winst gaat, dient het dan betrekking te
hebben op de winst voor of na aftrek van belastingen? Deze laatste post is
zelfs zonder betekenis bij de controle van instanties die zonder
winstoogmerk werken, de non-profit instellingen. Ook eventuele 'recidive'
kan volgens de respondenten een rol spelen. Een slechts geringe zich
meerdere jaren voordoende afwijking kan ook de grenzen van materialiteit
overschrijden.
Voor enkele van de grote kantoren geldt echter dat er interne richtlijnen ten
aanzien van materialiteit zijn. De respondenten van deze kantoren zijn in het
bezit van een tabel waarin voor vele posten en te controleren organisaties
staat vermeld welk percentage in acht dient te worden genomen. De waarden
in die tabellen zijn echter niet absoluut, maar dienen als richtsnoer te
worden beschouwd; afwijkingen ten opzichte van de tabelwaarden dienen in
de verklaring te worden onderbouwd.

De meeste respondenten zijn desgevraagd geen voorstander van het
opnemen van vaste percentages in de verordening; het valt immers niet
eenvoudig te regelen. Daarbij komt dat zelfs de uitgebreide tabellen die de
grote kantoren gebruiken niet limitatief zijn. Ook de leden van de
klankbordgroep zijn in dit verband niet geporteerd van een strak keurslijf van
percentages.

Reikwijdte van de fraudemeldingverordening
De geïnterviewden die nu al weinig met de mogelijke melding van fraude op
hebben, zijn uiteraard geen voorstander van uitbreiding van de verordening
naar andere werkzaamheden dan de wettelijk verplichte controles. Voor de
overige respondenten geldt dat geen van hen er problemen mee zou hebben
als ook de vrijwillige controles van de jaarrekening onder het regime van de
verordening zouden worden gebracht.

Over een mogelijke uitbreiding naar samenstellingsopdrachten blijken de
respondenten verdeeld. Deze 'verdeeldheid' blijkt te zijn gelegen in de
diverse opvattingen over de aard van deze werkzaamheden en de positie die
de accountant bij de uitvoering van deze werkzaamheden bekleedt. De
voorstanders zijn van mening dat de aard van de werkzaamheden in wezen
niet of nauwelijks verschilt van de controle-opdrachten. De tegenstanders
zijn daarentegen van mening dat de rol die de accountant daarbij vervult een
andere is dan tijdens de controle: de accountant heeft, mede doordat deze

17 In richtlijn 320 van het NIVRA ('Materieel belang in de accountantscontrole') wordt niet
over percentages gerept. Dit geldt ook voor de aanwijzingen van de NOvAA.
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opdracht onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever plaatsvindt, een
meer lijdelijke rol bij een samenstellingsopdracht. De tegenstanders lijken
formeel deels gelijk te hebben: de bij samenstellingsopdrachten uit te voeren
werkzaamheden zijn er immers niet op gericht, en stellen de accountant niet
in staat, enige zekerheid te verschaffen omtrent de financiële informatie. Dit
neemt echter niet weg dat de accountant bij zijn werkzaamheden voor de
samenstellingsopdracht op evident frauduleuze handelingen kan stuiten.

Op één respondent na, die geen verschil wenst te zien tussen zijn taken als
controleur en adviseur, zijn de geïnterviewden er op tegen om het melden
van fraude ook voor advieswerk te doen opgaan. Bij advieswerk heeft men
naar eigen zeggen slechts een incompleet beeld van de financiële stand en
gang van zaken in het bedrijf: het betreft slechts een momentopname van
iets waarvan het onduidelijk is of het daadwerkelijk gebeurt.

Enkele AA's vrezen dat een uitbreiding van het werkingsregime van de
fraudemeldingsverordening met zich mee zou kunnen brengen dat cliënten
overstappen naar andere financiële en administratieve deskundigen, zoals
belastingadviesbureaus en administratiekantoren. Voor de personen die daar
werkzaam zijn gelden de bepalingen uit de verordening immers niet.
Anderen doen over deze mogelijke verplaatsingseffecten tamelijk laconiek; zij
zijn van mening dat slechts 'de klanten die je liever kwijt dan rijk bent' de
wijk zullen nemen.

Uit de klankbordgroep komt de opvatting dat de scheidslijn voor de
reikwijdte van de verordening bij 'certificeren' dient te worden gelegd. Of een
accountant vrijwillig of wettelijk verplicht controleert, doet - gezien het feit
dat het dezelfde werkzaamheden betreft - eigenlijk niet ter zake.
De meerderheid van de deelnemers aan de klankbordgroep is desgevraagd
van mening dat accountants niet, zoals financiële instellingen bij het
uitvoeren van de MOT-regelgeving (Wet melding ongebruikelijke transacties),
wettelijk verplicht dienen te worden om aanwijzingen van fraude bij een
nader te bepalen instantie te melden. Ten eerste wordt aangedragen dat de
accountant niet te vergelijken is met een bank; hoewel een accountant geen
opsporingsfunctionaris is, speelt hij wel degelijk een actieve rol bij het
bestrijden van fraude en heeft hij ook (hoewel hij bijvoorbeeld de
bevoegdheid tot renseignement mist) tot op zekere hoogte de 'tools' om
eventuele aanwijzingen van fraude om te zetten in zekerheid: wel of geen
fraude. Daarnaast komt een dergelijke wettelijke meldplicht het vertrouwen
van cliënten niet ten goede, wat bij enkele soorten van werkzaamheden weer
voor verplaatsingseffecten naar andere financieel deskundigen zou kunnen
zorgen. Tenslotte vraagt men zich af waartoe het instellen van deze
meldplicht zou moeten leiden: er wordt gevreesd voor een groot aantal
meldingen waar de opsporings- en vervolgingsinstanties nauwelijks gevolg
aan kunnen geven.
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3,5 (Neven)effecten

Het beoogde effect van de regeling betreft het terugdringen van fraude. De
vraag naar de effectiviteit van de regelgeving behoort echter, mede gezien het
feit dat er ten tijde van de opzet van het onderzoek geen meldingen hadden
plaatsgevonden, niet tot de primaire doelstellingen van het onderzoek. Als
enige is daarover vast te stellen dat de eventuele 'dreiging'. met melding een
goede stok achter de deur kan vormen. Dit blijkt uit de antwoorden van de
geënquêteerde accountants, de bespreking in de klankbordgroep en de
resultaten van de enquêtes van de beroepsorganisaties (zie ook §3.2).

Aan de respondenten zijn concrete vragen gesteld over attitude (of: alertheid)
ten aanzien van mogelijke fraude en een drietal mogelijke neveneffecten van
meer procedurele aard, te weten: schriftelijke in plaats van mondelinge
opdrachtbevestigingen, een toename van fysieke controlemaatregelen en
screening van cliënten.

Alertheid
De opinies van de geinterviewden ten aanzien van een mogelijke
toegenomen aandacht voor fraude bij de controlewerkzaamheden, als gevolg
van de fraudeverordening, variëren. Een krappe minderheid is van mening
dat de aandacht voor fraude niet of nauwelijks is toegenomen - fraude is
volgens hen immers altijd een belangrijk topic geweest. De overige
respondenten zijn van mening dat de aandacht voor fraude in de loop der
tijd zeker groter is geworden, maar dat dit vooral samenhangt met de
algemene maatschappelijke teneur (bijvoorbeeld de toegenomen aandacht in
de media voor fraudezaken) en dat dit weinig met de verordening van doen
heeft.

Opdrachtbevestigingen
Vooral de grote kantoren bevestigen de controle-opdrachten schriftelijk, bij
kleine kantoren is dit minder het gebruik. Bij kantoren van enkele
geïnterviewden wordt de opdrachtbevestiging overigens vaak eenmalig
schriftelijk bevestigd - bij continuering van de 'controlerelatie' wordt niet elk
jaar opnieuw de opdracht schriftelijk bevestigd. Het feit dat aanvaarding van
opdrachten meer dan vroeger op schrift wordt gesteld, hangt grotendeels
samen met het feit, zo meldden enkele respondenten, dat er tegenwoordig
meer claims op de accountantskantoren afkomen.
In de schriftelijke bevestigingen is echter nauwelijks een plaats ingeruimd
voor attendering op de eventuele plicht tot melding van fraude. Dit is volgens
een aantal respondenten ook ongewenst, aangezien dit haaks op het
uitgangspunt staat dat de cliënt te goeder trouw is.

Fysieke controles
Tijdens de dataverzameling werd door een lid van de begeleidingscommissie
met nadruk gewezen op een mogelijke toename van de maatregelen van
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fysieke controle. Een vraag naar de maatregelen van fysieke controle is in
ongeveer driekwart van de interviews gesteld.18
Bij de meeste accountantskantoren is het gebruik van fysieke
controlemaatregelen niet toegenomen. Bij de kantoren waar dit zich wel
voordoet, is dat het gevolg van opdrachten van het Amerikaanse
moederbedrijf. Volgens de respondenten die aan deze kantoren zijn
verbonden is er een verschil in `stijl' tussen de controle in Nederland en de
Verenigde Staten. In de VS is er meer aandacht voor fysieke
controlemaatregelen.
De mogelijkheden en het belang van fysieke controle dienen volgens de
respondenten niet te worden overschat. Enerzijds komt dit doordat de kennis
van accountants in sommige omstandigheden daartoe te kort schiet. Een
voorbeeld dat werd genoemd betreft de controle van een diamantair: een
accountant kan nauwelijks zien of het echte of valse diamanten betreft, laat
staan dat hij de karaatswaarde van de diamanten kan bepalen. Een andere
factor betreft de omstandigheid dat er ook bij fysieke controle kan worden
gesjoemeld. Het tellen van de voorraad tweedehands auto's bij een handelaar
biedt geen zekerheid, zo stelde een respondent: de autohandelaar kan er ook
auto's van anderen tussen hebben geplaatst. In dit geval biedt controle van
bijvoorbeeld de vrijwaringsbewijzen meer soelaas.19

Screening
Ook de toegenomen aandacht voor de reputatie van cliënten is niet toe te
schrijven aan de verordening. Het feit dat accountantskantoren meer aan
screening doen wordt grotendeels veroorzaakt door de angst voor slechte
publiciteit. Als in de media aandacht wordt besteed aan fraude bij een
bepaalde organisatie, wordt bijna altijd ook de naam van het
accountantskantoor genoemd.
De wijze waarop naar de kwaliteit van cliënten wordt gekeken loopt zeer
uiteen. Zo zegt een respondent dat hij potentiële klanten die bij
kennismaking direct naar de prijs vragen en voor andere aan de controle
verwante zaken nauwelijks belangstelling tonen, dermate verdacht vindt dat
hij hen zal weigeren. Bij andere kantoren huldigt men het vrij eenvoudige
credo dat branches als de horeca (waarin overigens weinig bedrijven
controleplichtig zijn) bij voorkeur dienen te worden gemeden.

18

19

Deze vraag is mede gestoeld op een ontwikkeling die volgens ingewijden bij de douane
is te waar te nemen, namelijk dat de daadwerkelijke en steekproefsgewijze controle van
ladingen, in aanvulling op de noodzakelijke papieren controle, is toegenomen. De
midden jaren tachtig opgestelde 'klantprofielen' (op grond waarvan de maatregelen van
fysieke controle werden vastgesteld, naast de verplichte administratieve controle)
voldeden in de praktijk niet altijd meer.
Deze voorbeelden zijn tijdens de gesprekken door de respondenten aangegeven. Dit
betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de door hen genoemde branches
representatief zijn voor de markt van de accountantscontrole.
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Het zijn, wederom, de grote kantoren waar de verificatie van potentiële
cliënten het grondigst en vooral het meest structureel wordt aangepakt Men
bekijkt de vorige accountantsverklaringen, neemt indien nodig met de vorige
accountant(s) contact op en zoekt bij twijfel contact met banken en andere
organisaties die eventueel over `openbare' informatie over de financiële
`handel en wandel' van de potentiële cliënt beschikken.
Volgens de meeste respondenten zijn de persoon van de opdrachtgever en de
cultuur van het bedrijf de belangrijkste factoren bij het aannemen van
cliënten. Het probleem hiermee is echter dat deze niet of nauwelijks te
toetsen zijn.
Dit laat onverlet dat bij een van de grote vijf openbare accountantskantoren
pogingen worden ondernomen om tot een model te komen op basis waarvan
bepaalde risico's kunnen worden ingeschat. Onderdeel van dat model vormt
het opstellen van een zogenaamd directieprofiel.

Een vorm van screening die - sinds er meer gedrags- en bedrijfscodes worden
ontwikkeld - meer in zwang is geraakt, is het integriteitsonderzoek (vaak
criminal audit genoemd). Rozekrans (1995) definieert een
integriteitsonderzoek als `een onafhankelijk onderzoek naar verschillende
aspecten van integriteit van een organisatie'. Zo noemt hij de volgende
doelstellingen als mogelijk elementen van onderzoek-
- Vaststellen of er sprake is van criminele activiteiten binnen de te

onderzoeken organisatie;
- nagaan of de te onderzoeken organisatie gefinancierd is met gelden uit

criminele bron;
- vaststellen of de organisatie tracht haar relaties op ongeoorloofde wijze

te beïnvloeden.
Rozekrans doelt met een dergelijk onderzoek primair op andere zakelijke,
strategische en langdurige relaties dan die tussen accountant en cliënt De
vraag dringt zich echter op of, afgezien van de `eis' van onafhankelijkheid,
een dergelijk onderzoek ook geen goed middel voor de (grote)
accountantskantoren zelf kan zijn als het de relatie met te controleren en/of
te adviseren cliënten betreft. Geluiden die in de richting van een dergelijke,
intensieve wijze van screening wijzen, zijn tijdens de interviews niet
vernomen.
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Resultaten
Onder de accountants heerst weinig 'verzet' tegen de in de verordening
opgenomen meldplicht van fraude. Het 'persisteren' in de fraude, het feit dat
de fraude niet wordt geredresseerd, maakt volgens vele geënquêteerden dat
de vertrouwensrelatie dan feitelijk al verbroken is.
De vraag naar verschillen tussen grote versus kleine kantoren en tussen RA's
en AA's ten aanzien van het stappenplan, blijkt eigenlijk slechts van betekenis
te zijn waar het de contacten aangaande de fraudeproblematiek betreft.
Grotere kantoren kennen vaak een eigen afdeling Vaktechniek en soms zelfs
een afdeling Forensic Accounting; een dergelijke 'luxe' positie kennen de
kleinere kantoren niet.

Vervolgens kwamen de werking van het stappenplan en de criteria voor
melding aan de orde. Ten eerste bleek daaruit dat fraude zowel volgens de
deelnemers aan de klankbordgroep als een groot aantal geïnterviewden een
lastig te definiëren begrip te zijn. Dit definitieprobleem wordt tevens
aangetroffen in het onderzoek van Nelen e.a. (1994). In dit onderzoek,
getiteld 'Het openbaar ministerie en grote fraudezaken', werd vastgesteld dat
verdachten van fraudedelicten die waren gerubriceerd als
organisatiecriminaliteit niet ontkenden dat zij hetgene dat hun ten laste was
gelegd, hadden gedaan. Het verweer had veeleer betrekking op de vraag of
hun 'gedrag strafbaar was of niet. Deze omstandigheden maken dat zich bij
de definitie van fraude een 'grijs' gebied kan manifesteren. Dit grijze gebied
is beter te beperken door het - door middel van casuistiek - uitdiepen van
het begrip, dan met het opstellen van een andere definitie. In dit opzicht is er
een rol weggelegd voor N1VRA en NOvAA. Deze organisaties hebben immers
met hun periodieken een goede mogelijkheid voorhanden om voorlichting
over het fraudebegrip te geven.
Men is het er ook over eens dat het materieel belang niet in een strak
keurslijf van percentages gedrukt dient te worden. Hooguit zouden
richtlijnen kunnen worden opgesteld - richtlijnen waarvan men afwijkingen
met redenen dient te omkleden.
Minder overeenstemming bestaat er over de reikwijdte van de verordening.
Uit de resultaten van de interviews komt naar voren dat een deel van de
geraadpleegde openbaar accountants er geen bezwaar tegen zou hebben als
ook de vrijwillige controles onder het regime van de verordening zouden
worden gebracht - een opinie die ook door enkele deelnemers aan de
klankbordgroep wordt gedeeld. In deze laatste bijeenkomst wordt een
onderscheid tussen certificerende en andere werkzaamheden gehanteerd.
Hierbij wordt overigens het mogelijke 'verplaatsingseffect' naar minder
gereguleerde beroepen onderkend: de kans is aanwezig dat cliënten de
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werkzaamheden door personen laten uitvoeren die niet aan tuchtrechtspraak
zijn gebonden.

Een verdere uitbreiding van het regime van de verordening tot
samenstellingsopdrachten en advieswerk is volgens een meerderheid van de
geraadpleegde personen onwenselijk.

Effecten en discussie
Twee jaar na inwerkingtreding van de verordening heeft de CRI geen
meldingen, in casu opdrachtafzeggingen, ontvangen. Dat er niet veel
meldingen zouden zijn, was volgens de meeste gesprekspartners in het
onderzoek wel te verwachten. Immers, een accountant kan een belangrijke
rol bij de `bestrijding' van fraude vervullen, maar hij is beslist geen
opsporingsfunctionaris. Een ander element hierbij is dat de verordening
slechts de controleplichtige ondernemingen betreft: Dit zijn de grote en
middelgrote ondernemingen; bedrijven waar, naar mag worden
aangenomen, zeer zeker de continuïteit gewaarborgd dient te worden en die,
dat geldt althans voor de structuurvennootschappen, verplicht zijn een
toezichthoudend orgaan in te stellen. De meerderheid van de personen die
aan de klankbordgroep deelnamen, is van mening is dat de wisselwerking
tussen directies, commissarissen en controlerende accountants een
belangrijke factor is om fraudes van materiële omvang in controleplichtige
ondernemingen te voorkomen.
Een kanttekening die hierbij dient te worden gemaakt, is dat het al dan niet
instellen van een raad van commissarissen echter voor de overgrote
meerderheid van de controleplichtige ondernemingen facultatief is. Wat dat
betreft dient het bereik van de eventueel corrigerende werking van
toezichthoudende organen niet te worden overschat.

Dat de verordening een mogelijk preventief middel is, wordt - zij het vanuit
een andere invalshoek - door Van de Bunt aangegeven in zijn
onderzoeksverslag voor de Parlementaire Enquêtecommissie
Opsporingsmethoden (1996). Hij plaatst daarbij echter twee kanttekeningen.
De eerste luidt dat fraudeurs hun activiteiten waarschijnlijk zo zullen regelen
dat zij niet onderworpen zullen zijn aan een controle van de jaarrekening. De
tweede kanttekening heeft betrekking op de enkele accountants die bewust
meewerken met een frauduleuze onderneming; voor hen schiet iedere
richtlijn en elke verordening tekort.
Aangezien de controlewerkzaamheden er niet op zijn gericht fraude op te
sporen, kan niet vaststaan dat alle gecertificeerde jaarrekeningen `fraudevrij'
zijn. Inherent aan accountantscontrole is immers dat veel niet-materiële
fraudes niet worden ontdekt en daarmee ook niet zullen worden gemeld.
Het enige dat over de effectiviteit van de regeling aan de hand van dit
onderzoek is vast te stellen, is dat de eventuele `dreiging' met melding een
goede stok achter de deur kan vormen. Dit blijkt uit de antwoorden van de
geënquêteerde accountants en de bespreking in de klankbordgroep; ook de
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resultaten van de enquête van de beroepsorganisaties geven enige indicatie
voor dit beeld.

Het gegeven echter dat er tot op heden geen meldingen bij de CRI hebben
plaatsgevonden en er evenmin tuchtrechtzaken op grond van het niet-
voldoen aan de meldplicht zijn aangebracht, betekent geenszins dat de
regelgeving - benevens het stok-achter-de-deur-effect - niet effectief is. Het
tegendeel kan er echter ook niet uit worden afgeleid. Dit laat, met andere
woorden, de vragen naar de effectiviteit van de verordening grotendeels
onbeantwoord. De vragen manifesteren zich des te meer als over enkele jaren
mocht blijken dat in dit beeld niet of nauwelijks verandering is opgetreden.
Het is daarom aan te bevelen om over enkele jaren een nieuw onderzoek
naar de Verordening op de fraudemelding uit te voeren.

is
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Bijlage 2: Enquête (AA-versie)

0

1 a Op basis van de ons voorhanden zijnde gegevens, bent u werkzaam als
openbaar accountant. Is dit correct?
q Ja
q Nee
Indien u het antwoord op deze vraag (1 a) met 'nee' hebt beantwoord, kunt u
de overige vragen overslaan. Wilt u dan wel de vragenlijst terugsturen?

1 b Bent u certificeringsbevoegd?
q Ja
q Nee
Indien u het antwoord op deze vraag (1 b) met 'nee' hebt beantwoord, kunt u
de overige vragen overslaan. Wilt u dan wel de vragenlijst terugsturen?

2 Sinds wanneer bent u werkzaam als openbaar accountant?
Sinds ...................... (maand) 19 ....

3 Kunt u aangeven hoeveel accountants-administratieconsulenten, inclusief uzelf
bij uw kantoor werkzaam zijn? Hierbij wordt uitdrukkelijk de totale organisatie ('één
gemeenschappelijke naam') bedoeld, niet de personele omvang van de
eventuele vestiging.
............................. AA's

4 Aan hoeveel vrijwillige en wettelijk verplichte controles van jaarrekeningen hebt
u in 1995 een bijdrage geleverd?
........ vrijwillige controles
........ wettelijk verplichte controles

5 Wilt u aankruisen wat uw mening over de volgende stelling is?
De (onder omstandigheden) verplichte melding b^ de divisie CRI van opzegging van
de opdracht wegens materiële fraude, schaadt de vertrouwensrelatie tussen cliënt en
accountant
q Mee eens
q Oneens
q Weet niet

6 Wilt u het antwoord op vraag 5 hieronder kort toelichten?
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7 Met enkele AA's die de vragenlijst hebben ingevuld, willen wij graag een kort
gesprek voeren omtrent de werking van de Verordening op de fraudemelding.
Het is mogelijk dat wij u daarvoor zullen benaderen. Hebt u daar bezwaar tegen?
q Ja
q Nee

Tenslotte: bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Het zou voor kunnen komen dat
er over de door u ingevulde vragenlijst nog vragen zijn. In dat geval zou het handig zijn om
telefonisch contact met u op te kunnen nemen. Wilt u daartoe de hieronder gevraagde
gegevens invullen? Wij attenderen u er nogmaals op dat uw gegevens vertrouwelijk zullen
worden behandeld.

Naam:
Telefoonnr. kantoor/vestiging:
Plaats vestiging:

NB:
De versie die naar de RA's is gestuurd, wijkt slechts op twee punten af. Ten eerste was het bij hen
niet nodig te vragen naar de eventuele bevoegdheid tot certificering. Ten tweede werden bij de
vraag naar het aantal werkzame collega's in de organisatie, enkele opties van kantoorgrootte
geboden conform de indeling zoals die door het NIVRA wordt gehanteerd.

0



Bijlage 3: In klankbordgroep
besproken stellingen

0

0

Effectiviteit
Het feit dat er door accountants geen opzeggingen wegens fraude bij de CRI zijn gemeld,
zegt - in termen van het bestrijden van fraude - niets over de effectiviteit van de
regelgeving.

Fraude
De constatering van Emanuels dat accountants gevoelig zijn voor de wensen en eisen van

cliënten, maakt dat accountants bij twijfel over de vraag of iets fraude is (het zogenaamde
grijze gebied), niet snel voor de kwalificatie fraude zullen kiezen.

Materieel belang
Het voorzien in strikte percentages ten aanzien van de bepaling van materieel belang is
onwenselijk, aangezien het de accountant vrijwaart van verder onderzoek bij vermoedens
van 'kleinschalige' fraudes.

Reikw^dte
Ondanks dat de werkzaamheden van de accountant bij samenstellingsopdrachten er niet
op gericht zijn zekerheid te verschaffen omtrent de financiële informatie, zou hij bij evident
frauduleuze handelingen conform de verordening dienen te handelen.

Functie van de deelnemers
- een wetenschappelijk onderzoeker van het WODC (gesprekleider)
- de directeur Internal Audit van een financiële instelling
- de directeur van een stichting op het terrein van misdaadpreventie
- een forensisch accountantmedewerker van de FIOD
- de directeur Forensic Accounting van een groot accountantskantoor
- de directeur Financiën van een petrochemische multinational


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29



