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Voorwoord 	 5 

Na het nummer over notarissen (JV2, 1997) schenkt Justitiele verkennin-
gen wederom aandacht aan een vrije beroepsgroep: nu de accountants. 
Met de bevindingen van de commissie Van Traa in het achterhoofd hecht 
Justitie er groot belang aan dat de vrije beroepen een steentje bijdragen 
aan de bestrijding van financiele criminaliteit. Net  als van notarissen 
wordt van accountants verwacht dat ze zich opstellen als onafhankelijke 
vertrouwenspersonen. 

Decennia-lang werd er op aangedrongen dat accountants misstanden 
bij de politie zouden moeten melden. Na moeizame discussies is in 1994 
de Verordening op fraudemelding tot stand gekomen. Wanneer open-
bare accountants tijdens de wettelijk verplichte controle van de jaarreke-
ning met fraude worden geconfronteerd, hebben ze de plicht de op-
dracht terug te geven en deze afzegging te melden bij de Cri. 

Het standpunt dat accountants aan publieke belangen dienen te be-
antwoorden, is onlangs ook verwoord door een werkgroep die deel uit 
maakt van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (MDW) die door het kabinet in 1994 in gang is gezet. De werk-
groep oordeelde onder andere dat er een strikte scheiding diende te ko-
men tussen controleren en adviseren door openbare accountants. Verder 
zou de wettelijke regeling van het beroep beperkt dienen te worden tot 
de verplichte controle. 

De aanbevelingen van de MDW-werkgroep zijn door de landelijke 
beroepsorganisaties, het Nivra en de NOvAA, niet in dank afgenomen. 
De keuzevrijheid van accountants zou worden beperkt en efficiente 
marktwerking zou juist worden belemmerd. 

Deze reacties roepen een aantal vragen op. Is het beeld van de accoun-
tant als een vertrouwenspersoon met een sterk publieke orientatie we! 
reeel? Is het wel reeel te verwachten dat openbare accountants afzien 
van het lucratieve advieswerk? De feitelijke ontwikkelingen van de be-
roepsgroep wijzen in ieder geval in een andere richting. Accountants-
kantoren werpen zich op de vrije markt en leggen zich steeds minder toe 
op hun eigen vak, het controlewerk. Bij de grote kantoren groeit de om-
zet van organisatie- en fiscale advieswerk ieder jaar sneller. 

Dat doet op zijn beurt de vraag rijzen in welke mate het predicaat 'on-
afhankelijkheid' accountants nog toevalt. In hoeverre is de onafhanke-
lijke status waarop de koopman-accountant zich beroept een holle frase 
aan het worden? 

In de eerste vier bijdragen van dit nummer wordt de commercialise-
ring van het beroep onder de aandacht gebracht. In de overige bijdragen 
worden de publieke taken van accountants onder de loep genomen. Wat 
is hun bijdrage aan bestrijding van fraude? Welke rol speelt de forensi-
sche accountant daarbij? Hoe is het gesteld met de morele oordeels-
vorming van accountants? Voeren zij hun controletaken naar behoren 
uit? Wat brengt het tuchtrecht aan het licht? 

P.E. de Hen schetst in het openingsartikel de geschiedenis van het 
accountantsberoep. Het accountantswerk ontstond eind vorige eeuw uit 
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de behoefte in het bedrijfsleven aan deskundige, onafhankelijke controle 
op de administratie. Vooral door toedoen van prof. Th. Limperg jr. Icwam 
de onafhankelificheid van het beroep hoog in het vaandel te staan. Corn-
binatie met andere verwante professies (belastingconsulenten; 
organisatie-adviseurs) werd afgewezen. In de naoorlogse periode nam 
echter het aantal 'afhankelijke' accountants (in managementfuncties, in 
ambtelijke beleidsfuncties enzovoort) snel toe. De laatste decennia is de 
positie van de accountant ingrijpend veranderd. 'Wat ooit beoefenaren 
waren van een (jong) vrij beroep, werden partners in steeds grotere en 
uiteindelijk sterk geInstitutionaliseerde mega-maatschappen.' 

J.J.M. Poot geeft vervolgens aan waaruit de dagelijkse werkzaamheden 
van een registeraccountant bestaan. Zijn relaas bevestigt dat de accoun-
tant een zakelijke dienstverlener is geworden. Op de markt van 
financieel-economische deskundigheid is specialisatie noodzaak gewor-
den. 'De tijd is voorbij dat een accountant allerlei soorten clifinten be-
dient en alle werlczaamheden doet.' 

Volgens prof. S.J. Maijoor zijn accountantskantoren de laatste decen-
nia getransformeerd van traditionele maatschappen naar commerciele 
spelers. Controle is 'slechts' een van de producten die worden aangebo-
den binnen de portfolio van diensten van financieel-economische mega-
kantoren. Toch wordt de vrije markt volgens Maijoor door een aantal 
ontwikkelingen belemmerd. In de eerste plaats schrijft de rechts- en or-
ganisatievorm van accountantskantoren voor dat de meerderheid van 
het eigendom van een kantoor in handen dient te zijn van de accoun-
tants. De mogelificheden voor een vermogensinjectie worden daarmee 
beperkt en een beursgang is uitgesloten. Op de tweede plaats zouden de 
schotten tussen adviesbureau's en accountantskantoren moeten worden 
geslecht. Er kan dan een brede markt ontstaan waar beide groepen op 
gelijke voet kunnen concurreren. 

Prof. J.C.A. Gortemaker vestigt de aandacht op soortgelijke ontwikke- 
lingen: accountants worden in toenemende mate gevraagd een advise- 
rende en signalerende rol te spelen bij het beoordelen van risico's die 
organisaties lopen; accountancy gaat op in assurance services. In de toe- 
komst zullen internationaal opererende meerdienstenorganisaties waar- 
in allerlei specialisten zijn samengebracht, nog meer de toon aangeven. 

Wat resteert er van de onafhankelijkheid van het accountantberoep? Is 
er nog plaats voor publieke taken als fraudebestrijding? R.J. van Twist en 
V. Sabee spreken over een verwachtingskloof tussen overheid en accoun-
tants als het gaat om bestrijding van financiele criminaliteit. Justine 
heeft fraudebestrijding de laatste tiental jaren prominent op de agenda 
gezet. In de accountantswereld daarentegen lijkt het opsporen van 
fraude niet sterk te leven. Zo heeft het Cri in het eerste anderhalfjaar na 
de inwerkingtreding van de Verordening geen meldingen gekregen. De 
auteurs constateren een gebrekkige dialoog: accountants vertonen een 
defensieve opstelling, terwill de overheid nauwelijks moeite doet kennis 
te nemen van de complexiteit van het accountantsberoep. 
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Prof. J.G. Kuyl neemt in zijn bijdrage de taken en functies van forensi-
sche accountants tot onderwerp. Hij constateert een gebrek aan 
accountancy-deskundigheid bij de bijzondere opsporingsdiensten van 
de overheid; vooral de opleiding behoeft verbetering. Verder gaat hij in 
op de vraag of `openbare' (lees: commerciele) accountants een strategi-
sche partner van Justitie kunnen zijn. Op die vraag past volgens hem een 
sterk geclausuleerd ja. Aan de ene kant laat de personele capaciteit van 
justitie en politie en het gewenste niveau van deskundigheid te wensen 
over. Maar aan de andere kant zou het werk van openbare accountants 
alleen ondersteunend mogen zijn. De accountant - hoe onmisbaar ook - 
hoort geen opsporingsambtenaar te zijn. 

Het tuchtrecht geldt als toetssteen voor professioneel gedrag van ac-
countants. P.A.M. Dielcman brengt in zijn bijdrage het doel van het tucht-
recht onder de aandacht: 'het weren en beteugelen van misslagen in de 
uitoefening van het beroep en inbreuken op de verordening van de Orde 
en op de eer van de stand der registeraccountants'. Hij bespreekt de 
structuur van het tuchtrecht (de procedurele aspecten, de aard van het 
van toepassing zijnde recht, en de aard van de zaken die voor de raden 
van tucht in behandeling kunnen worden genomen) en geeft een over-
zicht van de ontwilckelingen in de periode 1980-1994. De jurisprudentie 
over die periode laat onder andere zien dat van accountants een stren-
gere controle verwacht wordt in geval van buitengewone omstandig-
heden (fusie of verkoop van een onderneming; faillisement). 

Tenslotte gaan D. Brugman en M.E.W. Weisfelt in op de vraag of er ver-
schillen zijn in de morele oordeelsvorming van registeraccountants (ra's) 
en hoe die verschillen te verklaren zijn. Morele oordeelsvorming heeft 
betrekking op de afwegingen die bij strijdige belangen worden gemaalct. 
Volgens de auteurs kunnen daarbij een viertal perspectieven worden on-
derscheiden: een perspectief van eigenbelang, van de eigen beroeps-
groep, van formele naleving van de wet en van algemeen belang. Dit laat-
ste perspectief benadert het ideaal van onafhankelijk oordelen het 
meest. Uit het onderzoek blijkt dat ra's die langer dan twintig jaar staan 
ingeschreven, ra's die werkzaam zijn in grote kantoren en ra's met profit-
clienten, minder toekomen aan dit perspectief. Met andere woorden, 
een bureaucratische zakencultuur lijkt adequate morele oordeels-
vorming te belemmeren. De auteurs pleiten er voor de morele oordeels-
vorming door educatie te verbeteren; daarbij zou aandacht moeten wor-
den besteed aan niet-competitieve vormen van argumenteren, hetgeen 
een open en democratische bedrijfscultuur binnen de accountants-
kantoren vereist. 

De gedichten die tussen de artikelen zijn geplaatst werden overgenomen 
uit het postkaartenboekje Geld en goed op dichtersvoet (1995), een uit-
gave van het Nivra bij de herdenlcing van het 100-jarig bestaan van het 
georganiseerd accountantsberoep. 



Een eeuw accountantswerk in 

Nederland 
dr. P.E. de Hen *  

Onafhankeliffcheid is het wezenskenmerk van de openbare accountant. 
Het beroep ontstond immers - in Nederland inmiddels ruim honderd 
jaar geleden - uit de behoefte in het bedrijfsleven aan deskundige, onaf-
hankelijke controle op de administratie. Die behoefte kan worden toege-
schreven aan de scheiding tussen management en eigendom die zich in 
die jaren bij steeds mee ondernemingen voordeed. De op afstand van het 
bedrijf geraakte eigenaren misten de mogelij Icheden om zelf in de hoe-
ken te kijken; de daartoe wel bevoegde commissarissen droegen die taak 
in toenemende mate over aan specialisten: de accountants. 

De beginfase 

In de laatste decennia van de vorige eeuw maakte de Nederlandse eco-
nomie een opmerkelijke opbloei door. Internationale handel floreerde, 
de kolonien, vooral Nederlandsch-Indie, werden intensiever geexploi-
teerd en in Nederland zelf vorderde de industrialisatie. Bedrijven werden 
groter en eisten meer vermogen. Steeds vaker werd daarom de NV-vorm 
gekozen, die het mogelijk maakte geld aan te trelcken buiten een be-
perkte Icing. 

Met die NV's ging het in deze pioniersjaren nog wel eens mis, met de 
affaire Pincoffs als meest spectaculaire schandaal. De Rotterdamse on-
dernemer Lodewff k Pincoffs had bij een van zijn ondernemingen, de NV 
Afrikaansche Handelsvereeniging, op grote schaal met de boeken laten 
knoeien om verliezen te verhullen. Pas na jaren, omstreeks 1880, ontdek-
ten de commissarissen van het bedrijf de fraude. 

In 1879 had de NV Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap als 
eerste Nederlandse NV een 'controleur' aangesteld: B.P. van Bsselstein. 
Vier jaar later richtten enkele ervaren en voor die tijd hoogopgeleide Rot-
terdamse boelchouders het bureau Confidentia op, waarin zij zichzelf - 
aanvankelijk nog als nevenactiviteit naast hun hoofdberoep - als onaf-
hankelijke controleurs van andermans administraties aanboden. B. Mo-
ret hoorde tot de oprichters. E. van Dien, ook zo'n ervaren controlerend 
boekhouder die bij buitenlandse controle-opdrachten kennis had ge-
maakt met Britse collega's die zich 'accountant' noemden, vestigde zich 
in 1893 onder die beroepsaanduiding in Amsterdam. De Britse benaming 
werd in die jaren in Nederland courant voor administratieve experts die 

' De auteur is adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Elsevier. 
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zich richtten op het controleren van en adviseren over administraties 
waar zij verder niet beroepshalve aan verbonden waren. Ben nieuw vrij 
beroep was geboren (De Vries, 1985, P.  36). 

In 1895 richtte een aantal accountants de beroepsvereniging Neder-
landsch Instituut van Accountants (Niva) op, de directe voorloper van 
het huidige Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 
(Nivra). Vanaf de oprichting was een doelstelling het totstandbrengen 
van een wettelijke regeling (en dus wettelijk geregelde toelatingseisen) 
voor het jonge accountantsberoep. Dit naar analogie van andere, oudere 
professies als de advocatuur. Het Niva had overigens al gauw niet het al-
leenrecht, diverse andere beroepsverenigingen volgden. 

Wat de nieuwe professie wilde aanbieden was de klassieke professio-
nele combinatie van hoogwaardige valckennis en onafhankelijkheid. 
Maar wat hield die afhankelijkheid in? Joh. de Vries, die de eerste decen-
nia van de ontwilckeling van het accountantsberoep beschreef, citeert uit 
een boek uit 1896 van het Niva-lid J.D. Reiman, getiteld De accountant 
als controleur ̀ Strikte rechtvaardigheid moet overal voorzitten in het 
rapport dat de controleur de schoonste gelegenheid aanbiedt, om te too-
nen, dat hij - vrij van ieder vooroordeel - geenerlei vreemde invloeden 
op zijn werk deed inwerken' (citaat in De Vries, 1985, p. 59). 

In de praktijk werkten accountants in opdracht van de commissarissen 
van NV's, en stonden zij dezen bij in hun toezicht op de door de directie 
verstrekte cijfers. Ook echter werkten zij in opdracht van de directie zelf. 
Brancheorganisaties schakelden accountants in om de naleving van kar-
telafspraken te controleren, ook de overheid zette ze volgens De Vries wel 
in om meer inzicht te lcrijgen in bedrijven. In overwegende mate zal 
daarbij het voor de opdrachtgever bedoelde accountantsrapport het 
voornaamste produkt van de nieuwe professionals zijn geweest. Het rap-
port was het uitvoerige verslag van hun werkzaamheden, met conclusies 
en aanbevelingen. Aanvankelijk werd het niet onderscheiden van de be-
knopte mededeling voor publicatie, de accountantsverklaring. In zijn 
beknopste vorm - sommige accountants prefereerden die - was dat niet 
meer dan de handtekening van de accountants onder de door het bedrijf 
gepubliceerde gegevens. 

De mate waarin de accountantsverklaring bij publicaties werd ge-
bruikt in die beginjaren blijft ook bij De Vries in het ongewisse - hij con-
stateert in de periode van 1879 tot 1908 bij 161 bedrijven enigerlei vorm 
van accountantsactiviteit (De Vries, 1985, p. 63). Maar nog in 1932 gaf 
slechts iets meer dan de helft van de toen 851 aan de Amsterdamse beurs 
genoteerde NV's er naar buiten toe blijk van, de diensten van accoun-
tants te benutten. 

Onafhankelijkheid 

De soms heftige discussies die vanaf circa 1900 in accountantskring ge-
voerd zijn over de voor het publiek bestemde verklaring, en die uitmond- 
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den in de leer van superaccountant prof. Th. Limperg jr., geformuleerd in 
de jaren twintig, die zijn vakgenoten zag als 'vertrouwensman van het 
maatschappelijk verkeer', moeten voor een flink deel bezijden de dage-
lijkse praktijk hebben gestaan waarin de accountant vooral voor op-
drachtgevers binnen de bedrijven zijn diensten verrichtte en rekening 
hield met hun wensen. 

Onafhankelijk was hij in de allereerste plaats van de administratieve 
afdelingen die hij controleerde. Niettemin waren die discussies over de 
accountantsverklaring en de onafhankelificheid van de accountant er, en 
met reden. Aan het optreden namens 'het maatschappelijk verkeer' viel 
het meeste prestige te ontlenen; en het was het meest riskant. Tot op de 
dag van heden geldt dat als een bedrijf in financiele problemen raalct, 
iedere belegger en ook menig crediteur zich afvraagt: waarom heeft de 
accountant voor de jaarcijfers getekend? 

In de Niva-statuten van 1895 was de onafhankelijkheid van de accoun-
tant zelfs niet geregeld. De Vries schrijft: 'vermoedelijk achtte men deze 

zo vanzelfsprekend dat men afzonderlijke vermelding overbodig 
achtte'. Maar met de verbreiding van het beroep vestigden zich ook kan-
toren die een breed paklcet van dienstverlening aanboden. Zij combi-
neerden accountancy met administratie, het optreden als verzekerings-
of hypotheektussenpersoon en zelfs met lcredietverlening. Zulke bedrijf-
jes bleven vanuit de wat hooghartige Niva-optiek altijd in de marge van 
het beroep. Heel strikte accountants gingen echter verder. Limperg wees 
ook de combinatie accountant-advocaat - daar waren er enkele van, 
waaronder de medeoprichter van het Niva mr. E.J. Korthals Altes - en 
accountant-promotor van projecten hartgrondig af. 

Het Reglement van Arbeid 

1 0 

De strikte visie van Limperg prevaleerde uiteindelijk. Hij was de drij-
vende kracht geweest achter het eerste Reglement van Arbeid voor 
acountants (1910), en leidde in de jaren dertig de commissie die een 
nieuw, veel strikter Reglement van Arbeid opstelde dat na de Tweede We-
reldoorlog (1948) in werking trad. Onafhankelfilcheid werd daarin heel 
hoog opgenomen. Niet alleen werd combinatie met andere, verwante 
professies afgewezen - een openbaar accountant mocht zich bij voor-
beeld niet tevens als organisatie-adviseur aandienen, of als belasting-
consulent - ook juridische banden met beoefenaren van andere vrije be-
roepen werden afgewezen. In een maatschap konden geen accountants 
samenwerken met niet-accountants. De uitoefening van het beroep in 
een andere juridische vorm dan die van de maatschap - de maatschap 
van persoonlijke bnv's werd later wel geaccepteerd - werd uit den boze 
geacht. 

Ook moesten de banden tussen openbare accountants en financiele 
instellingen worden geslaakt. Een paar banken, voorop de Twentsche 
Bank, en een in Amsterdam gevestigd trustkantoor hadden tamelijk om- 
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vangrijke accountantsafdelingen opgebouwd die niet alleen controleer-
den ten behoeve van de eigen kredietverlening, maar ook verklaringen 
afgaven als 'gewone' openbare accountants. Daaraan werd een eind ge-
maakt. De betroklcen accountantsgroepen vestigden zich als onafhanke-
lijke maatschappen (De Hen, Berendsen e.a., 1995, pp. 117 e.v.). 

Het Reglement van Arbeid en bijbehorende Niva-regels hebben tot in 
de beginjaren van het huidige Nivra denken en vooral doen van de 
(register-)accountants bepaald. Ze lcwamen namelijk voor een belangrijk 
deel ongewijzigd terecht in de reglementen voor het nu eindelijk, met 
ingang van 1967, wettelijk gereguleerde beroep. 

Zoals al aangestipt was een wettelijke regeling reeds bij oprichting van 
het Niva in 1895 een doelstelling van deze eerste beroepsorgansiatie van 
accountants, die in de decennia daarna steeds ook de grootste was - in 
1910 had zij 92 leden, in 1934 mede door een aantal fusies 547, in 1960 
1617. De wettelijke regeling moest de status van onafhankelijke professie 
van het accountantsberoep bevestigen. 

Dat is uiteindelijk ook gebeurd; in de schier eindeloze debatten over de 
wettelijke regeling is de noodzaak van een onafhankelijk accountants-
beroep nooit in twijfel getroklcen. Het is hier dan ook niet de plaats om 
die debatten samen te vatten. Enkele hoofdlijnen: ongeveer een jaar na-
dat het nieuwe Instituut ging functioneren werden de eerste contracten 
gelegd met de politiek, vanaf 1899 lobbiede het Instituut gericht voor 
realisering van deze wens. Eind jaren dertig leek de wettelijke regeling 
nabij, maar door de Duitse bezetting werd het toen ingediende wetsont-
werp nooit afgehandeld. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen mede op aandringen 
van (alweer) Limperg ook door het Niva flunk herzien en slaagde het In-
stituut er in voor deze herziening ook politieke steun te krijgen zodat een 
wezenlijk andere wet dan in de jaren dertig bedacht, van kracht werd. 
Pas op 26 juni 1962 passeerde deze Wet op de Registeraccountants de 
Eerste Kamer. Na een lange voorbereidingsperiode trad zij op 6 maart 
1967 in werking. Inmiddels is de wetgeving ingrijpend herzien en (in 
1993) `gestroomlijnd', terwijl in het kader van de operatie Marktwerldng, 
Deregulering en Wetgevingslcwaliteit een nieuwe herziening wordt over-
wogen. 

Een van de veranderingen van de afgelopen jaren is een zekere inte-
gratie van de regelingen voor de registeraccountants en de zogenoemde 
Accountants Administratieconsulenten (AA's), een groep administratieve 
experts die zich vooral op het midden- en kleinbedrijf richten, en voor 
wie sinds 1972 eveneens een wettelijke regeling geldt. Bij de AA's staat de 
controletaak veel minder centraal dan bij de registeraccountants (zie 
uitvoerig De Hen, Berendsen e.a., 1995, pp. 56-113). 
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Vennootschapswetgeving 

Een tweede groep wettelijke regelingen is van minstens zo groot belang 
voor de positie van de (register-)accountants, namelijk de vennoot-
schapswetgeving en de wet op de jaarrekening. Het invoeren van een 
verplicht onafhankelijk toezicht op de boekhouding van NV's is al in het 
begin van deze eeuw aan de orde gesteld in het parlement. Aanleiding 
waren enkele spectaculaire bankfaillisementen. De pas in 1929 van 
kracht geworden nieuwe vennootschapswetgeving kende echter nog 
steeds geen verplichte accountantscontrole. 

Die is eerst in 1971 ingevoerd. De vennootschapswet van 1971 was ge-
baseerd op de voorstellen van de Commissie-Verdam. In 1964 voltooide 
de Commissie-Verdam, waarin werkgevers- en werlcnemersorganisaties 
vertegenwoordigd waren naast experts, deze voorstellen voor een totaal 
vernieuwde vennootschapswetgeving. Daarbij werd onder meer een ver-
klaring van een registeraccountant vereist bij het publiceren van de jaar-
rekeningen van alle NV's en van de grootste BV's. De oude vennoot- 
schapswetgeving stelde slechts summiere eisen aan de te publiceren 
jaarrekingen zelf. De nieuwe wetgeving werd echter aangevuld met een 
aparte Wet op de jaarrekening van Ondernemingen die wel verdergaande 
eisen formuleerde (Zeff, Van der We! ea., 1992). 

In zijn taakuitoefening is de Nederlandse accountant sindsdien dus 
gebonden aan regels die niet alleen de uitkomst zijn van intercollegiale 
oordeelsvorming - daarvan was al veel eerder sprake, net als in andere 
professies - maar die ook een wettelijke basis hebben. Zijn speelruimte is 
daarmee beperkter geworden. Anderzijds staat nu buiten Iciff, dat grote 
bedrijven (en alle NV's) die jaarcijfers publiceren dat slechts kunnen 
doen onder overlegging van een accountantsverklaring ten aanzien van 
de juistheid van die cijfers. Niet slechts in de jaren dertig, maar tot ver in 
de jaren vijftig, ontbraken bij heel wat bedrijven, ook beursgenoteerde, 
zulke verklaringen. De accountant heeft (wat) minder speelruimte, maar 
is tegelijkertijd onmisbaar gemaakt, net als de notaris. 

Typen accountants 

Alles wat hiervoor gezegd is slaat in feite slechts op een deel van de regis-
teraccountants, namelijk degenen die werkzaam zijn als 'openbaar 
accountant'. Daar ligt de oorsprong van het vrije beroep van accountant, 
maar het is allang niet meer de enige werklcring waartoe een 
accountantsdiploma leidt. Van de 10.821 accountants die vorig jaar 
(1997) in het Nivra-register stonden ingeschreven was slechts een min-
derheid, 4130 mensen, in het openbare beroep werkzaam. 

Het Nivra en zijn voorgangers hebben zich steeds opgesteld als vereni-
gingen van gediplomeerden. Ondanks de strikte eisen die zeker sinds 
1948 golden voor de beoefening van het beroep van openbaar accoun-
tant waren gediplomeerden die hele andere activiteiten ontplooiden wel 
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welkom als lid. De accountants van de belastingdienst - sinds 1916 heeft 
die een eigen accountantsdienst - zijn in de jaren dertig zelfs en bloc tot 
het toenmalige Niva toegelaten, hoewel zij noch openbaar accountant 
waren, noch een Niva-diploma bezaten (de eigen rijksexamens waren 
echter nauw verwant aan de Niva-examens en in sommige opzichten 
wellicht zwaarder). 

Ook waren en zijn tal van accountants in managementfuncties werk-
zaam, of in ambtelijke beleidsfuncties. Voor al deze registeraccountants 
kan de professionele eis van onafhankelijkheid uiteraard niet of niet vol-
ledig gelden. Tegelijkertijd heeft het Nivra steeds ook de rol van profes-
sionele organisatie gespeeld die specifiek voor de leden werlczaam in het 
openbare beroep eisen stelde. 

Inmiddels is de volstrekte organisatorische onafhankelijkheid van de 
openbare accountant, door Limperg en zijn vele volgelingen in het be-
roep zolang verdedigd, overigens losgelaten. Het Nivra laat, niet zelden 
na forse interne debatten, de vorming van multidisciplinaire 
accountantskantoren toe waarbinnen accountants zich verbinden met 
andere professionals als belastingconsulenten, managementconsultants 
van diverse pluimage, tegenwoordig ook juristen. Kantoren in NV- of BV-
vorm zijn toegestaan. Het is waarschijnlijk een Icwestie van tijd totdat 
ook het nog bestaande primaat van de openbare accountants binnen 
deze grote kantoren verdwijnt en andere professionals evengoed voor de 
hoogste functies in aanmerking komen. 

De onafhankelijkheid van de openbare accountant heeft nog een heel 
ander aspect: zijn relatie tot overheidsvoorschriften die niet de jaar-
rekening betreffen. Op het moment waarop de overheid, of een semi-
overheidsinstelling, een openbare accountant inschalcelt om in haar op-
dracht onderzoek te doen is die relatie eenduidig. Als de accountant de 
opdracht accepteert zal hij de naleving van overheidsvoorschriften con-
troleren. Problemen rijzen, vanouds, als het gaat om schendingen van de 
naleving van overheidsvoorschriften die de accountant tegenkomt ter-
wijI hij in opdracht van directie of commissarissen van een onderneming 
bij die onderneming zijn controles verricht. 

Die lcwestie werd acuut in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de Duitse bezetting zagen bedrijven en hun accountants het 
soms als een goede zaalc om overheidsvoorschriften - opgelegd door of 
namens de bezettingsautoriteiten - te schenden. In de naoorlogse jaren, 
waarin nog steeds sprake was van vergaande overheidsregulering - fis-
cale regels op een ongekende schaal, tal van economische regels, 
deviezenbepalingen - kon het argument uit de bezettingstijd niet langer 
opgaan. Begin 1948 stelde het Niva als toonaangevende accountants-
organisatie een Commissie Economische Overheidsvoorschriften in, de 
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Ceo. Het idee daarvoor Icwam van dr. A. Meij, de directeur-generaal van 
de Rijksbegroting, zelf Niva-lid. 

In de Ceo kwam het tot interessante discussies. Zo vroeg medio 1948 
het hoofd van Cedec (voorloper van wat nu Economische Controledienst 
heet), Oerlemans, instemming van het Niva-bestuur voor het recht-
streeks door zijn dienst benaderen van openbare accountants. Oerle-
mans wilde de accountants vragen voorleggen over wat zij bij hun con-
[roles in de boeken van hun opdrachtgevers aantroffen. Dat zou alleen 
gebeuren als de opdrachtgever ermee instemde dat de accountant werd 
benaderd, maar het was voor het Niva-bestuur duidelijk dat weigeren 
van instemming al een aanwRzing zou zijn 'dater lets niet in de haak is'. 
Het bestuur weigerde zijn medewerking, maar bracht het idee wel in de 
Ceo. 

Daar bleek Limperg, in deze jaren invloedrijker dan ooit, van mening 
dat Oerlemans 'in wezen op de juiste weg' was. 'Het is uiteraard ratione-
ler, wanneer de public-accountant een en ander in zijn onderzoek be-
treke. De naleving van fiscale voorschriften namen accountants in die 
jaren wel als vanzelfsprekend in hun onderzoek mee. Ms de economi-
sche overheidsvoorschriften evenzeer in 'de rechtsovertuiging' zouden 
zijn verankerd als fiscale, zou Limperg er geen moeite mee hebben als 
accountants ze net zo zouden behandelen. 

Maar de hoogleraar trok zijn grens bij gerichte contacten tussen open-
baar accountant en overheid. Die wees hij af. Uiteindelijk kwam de corn-
missie tot de conclusie, dat het camoufleren van fiscale verplichtingen 
op een jaarrekening tot een vaktechnisch onjuiste jaarrekening zou lei-
den. Daar zou de accountant dus niet voor mogen tekenen. Limperg 
breidde dit uit tot schendingen van economische overheidsvoorschriften 
die de overheid direct benadelen. Andere economische overheids-
voorschriften zouden, dacht hij, veelal buiten de deskundigheid van de 
accountant liggen en door hem dus niet in zijn controle betrolcken kun-
nen worden. 

Van aangifteplicht was geen sprake. Een aangifteplicht in andere vorm 
werd door het Niva ook afgewezen toen De Nederlandsche Bank daarom 
in 1951 vroeg. In het kader van de toen nieuwe Wet Toezicht Credietwe-
zen vroeg de Bank als toezichthouder op het banlcwezen aan het Niva of 
de openbare accountants van banken niet een rapport van bevindingen 
aan haar (De Nederlandsche Bank) zouden kunnen uitbrengen over de 
nakoming door de banken van de eisen die de toezichthouder stelde. Het 
toenmalige Niva-bestuur zag daar wel wat in, maar andere prominenten 
in het Instituut, aangevoerd door Limperg, weerhielden het bestuur van 
een toezegging. Ms De Nederlandsche Bank zonodig controles wilde, 
moest zij die maar door haar eigen accountantsdienst laten verrichten 
(De Hen, Berendsen, 1995, pp. 182 e.v.). 
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Het eindrapport van de Commissie Economische Overheids-
voorschriften, door Limperg zelf opgesteld, is merlcwaardigerwijs nooit 
gepubliceerd. Het rapport werd pas in augustus 1954 in concept vol-
tooid; de overheid hield zich inmiddels veel minder indringend met het 
bedrijfsleven bezig. De opvatting van Limperg (en de Ceo) behelsde on-
der meer dat de accountant natuurlijk mede ldjkt naar de naleving van 
economische overheidsvoorschriften, maar in zijn normale controle 
geen rechercheur is. Maar ook vond hij dat de accountant zijn medewer-
king moet onthouden aan het in omloop brengen van onjuiste voorstel-
lingen van zaken over wat er in een door hem gecontroleerd bedrijf 
gebeurt. Ook moet hij geen personen dekken die zich aan onoorbare 
handelingen schuldig maken. Beide doet hij, door zich zonodig als 
accountant terug te trekken. 

Publicatie van het rapport werd door het bestuur echter niet oppor-
tuun gevonden nu de voorbereiding van de wettelijke regeling van het 
accountantsberoep eindelijk vlot liep. Een poging van Limperg-
medestander prof. A.M. van Rietschoten, in 1956 bestuursvoorzitter, om 
het rapport in ieder geval in ruimere besloten kring te bespreken, slaagde 
evenmin. (het rapport is in 1995 alsnog gepubliceerd op instigatie van 
prof. J.W. Schoonderbeek). 1 Uiteindelijk is pas in de jaren negentig aan 
de accountants een verplichting opgelegd om bepaalde misstanden die 
zij signaleren te melden. De discussie daarover valt buiten het bestek van 
dit historisch overzicht. 

De laatste decennia is de positie van de accountant ingrijpend veran-
derd. Wat ooit beoefenaren waren van een (jong) vrij beroep, vaak gedre-
ven door de hoge idealen die Limperg als in brede kring onomstreden 
leidsman had geformuleerd, werden partners in steeds grotere en uitein-
delijk sterk geMstitutionaliseerde mega-maatschappen. Ooit bestonden 
er grote bezwaren binnen het instituut tegen de vermenging in een 
maatschap van het accountantsberoep met andere dienstverlenende 
activiteiten. Accountants dienden geen specialisme te vermelden. Ze 
mochten, als ze organisatie-adviezen verstrekten, dat niet doen in sa-
menwerldng op gelijke voet met organisatie-adviseurs die geen accoun-
tant waren; ook combinaties van accountants met belastingadviseurs die 
geen accountant waren werden tegengegaan. 

Aan al die taboes is een einde gemaakt; uiteindelijk sneuvelde zelfs het 
oude reclameverbod. De grote accountantsmaatschappen die nu be-
staan zijn geintegreerde dienstverleners voor wie de controlerende taken 
van de accountants nog slechts een van de vele diensten zijn die zij aan- 

1 Het rapport van de Ceo uit 1954 is alsnog gepubliceerd in Hoofdstukken uit de geschiedenis 

van het Nederlandse accountantsberoep na 1935 (De Hen, Berendsen e.a.), als bijlage 1 bij 

hoofdstuk VI, pp. 193-220. 
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bieden. Van Limpergs hoge idealen is weinig meer overgebleven. Maar 
die waren onder druk van de concurrentie van Anglo-Amerikaanse 
maatschappen, die ondanks verwoede pogingen daartoe niet van de 
Nederlandse markt geweerd konden worden, toch al niet meer te hand-
haven geweest. 
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Anaconda 

Gerrit Achterberg 

Elke zaterdag stuurt de Bozabank 
het weekbericht. Ik vergelijk aandelen 
met wisselkoersen, grootboek en de vele pandbrieven, niet-aflosbaar, 
ondershands; 

de agio van de dollar, pond en franc; 
stockdividend, a pan i te verdelen; 
schatkistpromessen, die wat kunnen velen 
bij zware schommelingen buitenslands. 

Activa liggen in u opgehoopt. 
Staffelmethoden leveren u uit. 
Rente op rente kan ik me verrijken. 

Percentsgewijs moeten uw schatten blijken, 
zoland de premielening niet verloopt 
en Wall Street met vaste stemming sluit. 

Uit: Verzamelde gedichten, 1957 
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Het dagboek van een 

registeraccountant 

drs. JJ.M. Pool RA.  

Maandag 

lk ben om lcwart over negen op kantoor. De aard van onze werlczaamhe-
den brengt met zich mee dat we tamelijk vrij zijn in het bepalen van onze 
werktijden. lk woon in Breukelen en mijn kantoor staat in Rotterdam. 
Later beginnen en later naar huis gaan betekent dat ik niet veel last heb 
van de files onderweg. Herma, mijn secretaresse, heeft de post al op mijn 
bureau gelegd. lk zet direct mijn computer aan om mijn Lotus Notes 
e-mail te kunnen lezen. Gelulckig type ik alle wachtwoorden in den keer 
goed in. 

Ik begin met het tekenen van vijfenzeventig accountantsrapporten van 
Kok B.V. en haar deelnemingen. Rapporten ondertekenen we met de 
naam van onze vennootschap Coopers & Lybrand N.V. Een moeilijke 
handtekening, vooral de le' gaat me niet gemakkelijk af. 

Bij de post zit een brief van Klaas van Top WV. waarin hij samenvat wat 
wij de vorige week met elkaar besproken hebben. De aandelen van Top 
WV, een lege WV met een vervangingsreserve zijn verkocht aan een geIn-
teresseerde, en nu gaat het erom wat de aandeelhouders precies zullen 
ontvangen. Omdat er allerlei verrekeningen plaatsvinden is het tamelijk 
ingewilckeld. Hij gaat dan ook de mist in met zijn samenvatting. Ik be! 
Klaas direct maar even op, om hem uit te leggen waar hij de fout in is 
gegaan en na afloop van het gesprek, denk ik dat hij het begrepen heeft. 
Een van de leukste onderdelen van mijn yak vind ik het aan niet finan-
cieel geschoolde cftenten uitleggen wat de financiele consequenties zijn 
van transacties die zij hebben gedaan. Het streelt je ego, dat mensen zo-
veel vertrouwen hebben en geloven wat je zegt. 

Er ligt ook een stapel declaraties, die ik af moet werken. Een elke 
maand weer terugkerend proces, waarbij je moet beslissen wat je aan de 
client gaat declareren. Meestal zijn dat de door ons bestede uren maal de 
tarieven. Indien we van tevoren een budget hebben afgesproken is er 
geen probleem, moeilijker wordt het indien de kosten hoger zijn dan de 
client verwacht of wanneer de kosten beduidend lager zijn dan de client 
verwacht. Van een collega heb ik geleerd, dat je over de hoogte van decla-
raties niet met jezelf moet discussieren maar met de client. lk neem dus 
snel besluiten, en uit het felt dat discussies met de client achteraf maar 
zelden plaatsvinden, blijkt dat ik er wel feeling voor heb. 

• De auteur is partner bij Coopers & Lybrand te Rotterdam 
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Hans, een collega, loopt binnen met de vraag of we twee personen ge-
durende een maand kunnen vrijmaken voor detachering bij een client. 
Deze client heeft zelf niet de manlcracht beschikbaar om twee jaarreke-
ningen te maken. Ik bedenk dat Peter en Kees waarschijnlijk de komende 
maand vrijgemaakt kunnen worden, wat tevens een leegloopprobleem 
zou kunnen oplossen. Direct met Peter en Kees gebeld, en ja, er spelen 
voor hen geen dringende zaken, die niet even kunnen wachten. Hans 
vertrekt weer opgewekt. 

Om 12 uur een afspraak met Leon, directeur eigenaar van Laptop RV 
Hij heeft een laatste bespreking met de huidige eigenaar van een kan-
toorpand, dat hij wil kopen en stelt het op prijs als ik bij die bespreking 
aanwezig ben. We lcrijgen eerst nog een rondleiding door het gebouw en 
daarna zitten alle partijen aan tafel om spijkers met koppen te slaan. Op 
een gegeven moment vraagt Leon wat ik vind van het laatste aanbod van 
de verkoper. Als ik zeg dat ik ermee aldcoord zou gaan, besluit hij dat te 
doen en de deal is rond. 

Terug op kantoor vraagt John aan mij of ik een subsidieaanvraag wil 
tekenen. Ik vraag hem of hij gecontroleerd heeft dat de gegevens klop-
pen. Als hij daarop ja antwoordt, teken ik de aanvraag in drievoud. 

Vroeger noemden de registeraccountants zich binnen Coopers & Lybrand 
de 'accountants: Tegenwoordig noemen we ons 'Business Assurance: Met 
deze term wordt beter uitgedrukt wat accountants eigenlijk doen, indien 
zij een handtekening onder een verantwoording zetten. De gebruikers van 
een verantwoording, en dat kunnen zijn aandeelhouders, commissarissen, 
werknemers, leveranciers, subsidiegevers, toezichthouders enzovoort kun-
nen ervan op aan, dat de verantwoording, waaronder de accountant zijn 
handtekening zet, betrouwbaar is en geen substantiele fouten be vat. En 
deze 'assurance' gaat verder dan alleen financiele verantwoordingen. We 
zetten ook handtekeningen onder een rapport waarin we verslag doen van 
de betrouwbaarheid en continuiteit van een automatiseringssysteem, of 
een rapport, waarin we verslag doen over een onderzoek naar het wel en 
wee van een over te nemen bedrijf De betrokkenen zullen niet voor onver-
wachte verrassingen komen te staan. 

Om drie uur bij mij op kantoor een afspraak met Jan, de directeur eige-
naar van Krots B.V. Krots is een 'dein bedrijf, waar ongeveer 16 mensen 
werken. Jan wil voorafgaand aan de jaarlijkse salarisverhogingen functio-
neringsgespreldcen houden. We nemen samen een beoordelings-
formulier door en maken enige aanpassingen, zodat het voor Jan een 
hanteerbare leidraad wordt voor de gesprekken, die hij gaat voeren. 
Daarna nemen we de salarissen door, komen tot de conclusie dat de jon-
geren een behoorlijke verhoging moeten krijgen maar dat de salarissen 
van de ouderen niet structureel verhoogd moeten worden. Zij krijgen 
behoorlijke bonussen indien de winst hoog is en minder indien de winst 
laag is. Ook hier slaat de flexibilisering toe. 
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Om vijf uur werkoverleg met het controleteam van GSA. Dit is een over 
de gehele wereld opererend internationaal bedrijf, dat world-wide door 
Coopers & Lybrand worth gecontroleerd. Van Coopers & Lybrand Geneve 
hebben we instructies gekregen. We bespreken onze controle aanpak, de 
planning, het controlebudget, wanneer wie wat moet opleveren en wat 
we moeten rapporteren aan wie. 

Voor de controle van een client vormen we een controleteam. Bij een mid-
delgrote client bestaat dit team uit de partner, een manager, een supervi-
soneen of meerdere opdrachtleiders en enige assisten ten. By de planning 
verdelen we de te verrichten werkzaamheden over het controleteam, op 
basis van ieders individuele ervaring en opleiding. Supervisors, opdracht-
!eiders en assisten ten zyn voornamelyk verantwoordelyk voor de uitvoe-
ring van de werkzaamheden, partner en manager zyn ervoor verantwoor-
delijk dat de werlczaamheden juist en op tijd, binnen het daarvoor 
gestelde budget warden uitgevoerd en onderhouden op het hoogste niveau 
de con tacten met de client. In principe zyn alle teamleden meerdere jaren 
betrokken by dezelfde client, hoewel we uit efficiency- en opleidings-
overwegingen natuurlijk moeten zorgen voor doorstroming binnen het 
controleteam. De praktijk is, dat sommige clienten het verve/end vinden 
indien het team wisselt, anderen zien er ook het voordeel van in dat er af 
en toe nieuwe mensen naar hun zaken kijken, zolang Cr maar continuIteit 
is op partner- Of managerniveau. 

Dinsdag 

Vandaag een vroegertje. Van acht uur tot half tien hebben we 
BusinessUnit(BU)-vergadering. In deze vergadering bespreken de part-
ners en senior managers van onze BU de interne verhuisplannen, de or-
ganisatie van de secretariaten, de commerciele plannen, successen en 
teleurstellingen, en het BU plan voor het komende jaar. 

By Coopers & Lybrand NV werken in Nederland ongeveer 3500 mensen. 
Om dit geheel te kunnen besturen is er een aantal rayons gevorrnd en bin-
nen dew rayons weer businessunits. Ben BU bestaat uit onge veer honderd 
mensen, partners, managers, verdere staf en ondersteunende diensten 
zoals secretariaten. Dew BU's geven uitvoering aan het centraal geformu-
leerde beleid maar leveren ook input aan het centraal te formuleren be-
leid. Binnen een BU wordt het werk van Coopers & Lybrand gedaan: het 
bedienen van onze clien ten. Elke partner heeft een aantal clienten, soms 
zyn er meerdere partners by een client betrokken, en tezamen met zyn 
controleteam bedient hi] de clienten. 

Bij mijn e-mail zit vanochtend een bericht van Marjon, een opdracht-
leidster, dat zij geslaagd is voor haar examen administratieve organisatie, 
vowel mondeling als schriftelijk. Ik stuur haar een berichtje terug waarin 
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ik haar hiermee feliciteer en haar succes wens bij het volgende obstakel: 
controleleer. 

De opleiding tot registeraccountant is in principe een opleiding in de be-
drijfseconomie met als extra de vakken externe verslaggeving, administra-
tieve organisatie en controleleer Externe verslaggeving behandelt de eisen 
die aan jaarrekeningen worden gesteld, administratieve organisatie be-
handelt de wijze waarop een bed rijf administratief georganiseerd dient te 
worden om in staat te zijn de bedrijfsleiding van betrouwbare informatie 
te voorzien ten behoeve van de bedrijfsvoering, en controleleer behandelt 
hoe een accountant zijn controlewerkzaamheden dient uit te voeren om in 
staat te zijn een oordeel uit te spreken over de getrouwheid van een jaarre-
kening of een andere verantwoording. De beroepsorganisatie van register-
accountants, het NIvRA, organiseert een opleiding tot registeraccountant, 
gedurende welke opleiding de studenten een werkkring hebben. Ook via 
de universiteiten kun je de opleiding tot bed rijfseconoom volgen met 
daarna de postdoctorale opleiding accountancy. 

Om tien uur belt Wim, een belastingpartner, om te vragen of hij even 
langs kan komen. Hij heeft van een relatie van hem een ingewikkeld ver-
haal gehoord over de bouw van een schip door een Zweedse werf en de 
financiering door een Zweedse bank. In de constructie die is opgezet, 
spelen Nederlandse vennootschappen en een Antilliaanse vennootschap 
een rol. Hij is belast met de behandeling van de fiscale aspecten van de 
deal in de Nederlandse en Antilliaanse vennootschappen en hij vraagt 
mij of ik een accountantsverklaring kan geven bij pro-forma balansen 
van de Nederlandse vennootschappen. Ik begrijp de achtergrond van de 
constructie niet goed, hij heeft op dit moment te weinig gegevens om mij 
dat precies uit te kunnen leggen, en we spreken af, dat hij komend week-
end alles nog eens op een rij zal zetten en dat we er dan maandag nog 
eens over zullen spreken. Ik benadruk, dat we alleen een accountants-
verldaring bij die balansen kunnen geven, indien we een goed zicht heb-
ben op alle partijen die er bij betroldcen zijn, en ook de merites van de 
deal kunnen beoordelen. 

Om twaalf uur een bespreking met Bernard van ons bureau vak-
techniek. Hij houdt zich onder meer bezig met de behandeling van 
claims tegen Coopers & Lybrand. Ik ben opgebeld door de opsporings-
dienst van het SFB en zij willen mij een getuigenverhoor afnemen. Coo-
pers & Lybrand is altijd bereid zijn medewerking aan dergelijke onder-
zoeken te verlenen, indien van tevoren vaststaat, dat de desbetreffende 
client ons heeft ontheven van onze geheimhoudingsplicht of dat we door 
de rechter-commissaris gedwongen worden onze geheimhoudingsplicht 
te doorbreken. Accountants kunnen zich niet beroepen op een verscho-
ningsrecht. Ik bespreek met Bernard de merites van de zaak en we ko-
men tot de geruststellende conclusie, dat er bij ons niets fout lijkt te zijn 
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gegaan. Bernard zal aanwezig zijn bij het gesprek met de opsporings-
ambtenaar. 

Om twee uur een afspraak bij Koos, de directeur van Van der Kade BY. 
Voordat we met de controlewerlczaamheden bij een client beginnen, 
hebben we een bespreking met de directie van de client om bij te praten 
over de ontwikIcelingen sinds onze laatste contacten. We bespreken de 
algemene gang van zaken in het bedrijf en de bedrijfstak, de tussentijdse 
cijfers en de wijze waarop onze adviezen naar aanleiding van onze laat-
ste controle zijn opgevolgd. Koos deelt mee dat zij intern na ampele 
overwegingen hebben besloten tot de aanschaf van een nieuw 
automatiseringspaklcet voor de verwerking van de financiele gegevens. 
Hij vraagt ons of wij hem kunnen helpen met het maken van de keuze 
van het juiste paklcet en met de implementatie daarvan. lk zeg hem toe 
een afspraak te regelen met iemand van onze management-consultants, 
die ervaring heeft op het terrein van keuzen en implementatie van finan-
ciele palcketten. Samen moeten zij bespreken wat Coopers & Lybrand 
voor Van der Kade B.V. kan betekenen op dit gebied. 

Terug op kantoor bel ik direct met iemand van onze managementcon-
sultants, krijg een naam van iemand die ter zake deskundig is en laat 
Herma de afspraak regelen. 

Woensdag 

22 

Bij de post zit het conceptkoopcontract van het pand dat Laptop BY wil 
kopen. Leon vraagt of ik er nog oprnerkingen over heb. Na lezing bel ik 
hem op om te zeggen, dat ik geen opmerkingen heb behalve dat de koper 
niet Laptop BY. zelf moet zijn, maar een nog op te richten onroerend-
goed-B.V. In het koopcontract moet dus een bepaling opgenomen wor-
den, dat de koper nog kan veranderen. 

Om tien uur een afspraak bij Schepen B.V. lk heb een rapport gemaakt 
over de problematiek van de vervroegde pensionering van personeels-
leden van deze vennootschap. Schepen RV was vroeger een overheids-
instelling, die is geprivatiseerd. Bij de privatisering zijn afspraken ge-
maakt over de financiering van de kosten van de vervroegde 
pensionering en nu dreigen de veranderde marktomstandigheden de 
financiering in gevaar te brengen. lk heb het verleden, de tussentijdse 
veranderingen en de huidige problematiek op een overzichtelijke wijze 
uiteengezet en mogelijke oplossingen aangedragen. De directie is geluk-
kig met het rapport en denkt het te kunnen gebruiken bij de besprekin-
gen die onder andere met de overheid gevoerd zullen gaan worden. 

Om twee uur een afspraak met de directie van Pisa B.V., samen met 
mijn manager Bart. Onderwerp van gesprek zijn de jaarrekeningen die 
wij hebben opgesteld, het verslag aan de commissarissen en een rapport 
dat de belastingdienst heeft uitgebracht in conceptvorm en waarop de 
directie moet reageren. 
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Pisa B.V. is een dochter van een buitenlands bedrijf, die zelf de gecon-
solideerde jaarrekeningen vervaardigt, die voorzien van een accountants-
verldaring, naar de moeder moeten worden opgestuurd. Wij stellen de 
statutaire jaarrekening op, die in Nederland moet worden gepubliceerd 
bij de Kamer van Koophandel. 

In het verslag aan commissarissen doet de accountant meer uitgebreid 
dan in de accountantsverklaring, verslag van de bevindingen van zijn 
werkzaamheden. In dit verslag worden hi] voorbeeld behandeld de achter-
gronden van zaken die tot een voorziening in de jaarrekening hebben 
geleid, de wijze waarop bepaalde problematiek rond de jaarrekening is 
behandeld, de fiscale positie van de vennootschap maar ook door ons ge-
constateerde tekortkomingen in interne controleprocedures, waardoor de 
kans op onregelmatigheden groter dan noodzakelijk is, en tegenwoordig 
de problematiek, die voor het bed rijf bestaat op het gebied van de invoe-
ring van de Euro en het jaar 2000: zijn hun systemen wel in staat de over-
gang naar het jaar 2000 te maken zonder dat de bedrijfsvoering in het 
honderd loopt. 

Het rapport van de belastingdienst heeft geen zaken aan het licht 
gebracht, die we niet al wisten en de kunst zal zijn met steekhoudende 
argumenten de belastingdienst van de juistheid van ons standpunt te 
overtuigen. Omdat we al genoeg koffie hebben gedronken, besluiten we 
over te gaan tot het drinken van een biertje en om zes uur is de bespre-
king afgelopen. 

Donderdag 

Om negen uur een afspraak met Peter. Hij heeft de controle van Canarie 
B.V. afgerond en het accountantsrapport gemaakt. Ik neem het rapport 
met hem door en stel vragen over de fiscale positie, de voorziening voor 
dubieuze debiteuren, de stijging van de sociale lasten ten opzichte van 
vorig jaar en nog enige andere zalcen die me opvallen. Hij heeft overal 
bevredigende antwoorden op. Daarna neem ik het dossier door dat hij 
van zijn werkzaamheden heeft gemaalct. Tegenwoordig hebben we een 
elektronisch dossier. Ik begin met de issues, dat zijn de zaken die ons bij 
de controle zijn opgevallen, of mogelijke correcties op de cijfers, die de 
client zelf gemaalct heeft. Daarna loop ik de rest van het dossier door en 
kom tot de conclusie, dat de deugdelijke grondslag voor onze 
accountantsverklaring aanwezig is. Ik complimenteer Peter met de wijze 
waarop hij de controle heeft gedaan en we maken samen een afspraak 
met de directie voor volgende week. 

Van twaalf tot twee heb ik een vergadering van het kernteam van de 
sectorgroep Transport & Distributie. Iedereen is op tijd aanwezig. De 
broodjes staan klaar. We nemen de actielijst door die de vorige vergade-
ring is opgesteld. Een aantal zaken zijn afgewerkt, voor een paar acties is 
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geen tijd geweest. Hier openbaart zich het altijd bestaande spannings-
veld tussen de eisen die de clientenbediening ons stelt, de klant is ko-
ning, en het tijd vrij malcen voor zaken die niet direct met de clienten-
bediening te maken hebben. 

De tijd is voorby dat een accountant allerlei soorten clien ten bedient en 
alle werkzaamheden doet. Specialisatie is het motto van dew tijd. De ont-
wikkelingen in de buitenwereld vinden natuurlyk hun weerslag op de 
wyze waarop accountants hun then ten bedienen. Vroeger deed een 
accountant alles. Het eerste werk, dat hij verbyzonderde was het fiscale 
advieswerk: de belastingadviseurs deden binnen een accountants- 
organ isatie hun intrede. De volgende stap was het organisatie-advieswerk: 
de managementconsultants kwamen erbij. De enorme uitbreiding van 
subsidieregelingen had tot gevolg dat de subsidieadviseurs de gel ederen 
kwamen versterken. De laatste groep, die erby kwam zyn de juristen. En 
het eind is waarschijnlyk nog niet in zicht. Op het terrein van de Informa-
tion Technology zyn nog belangryke ontwikkelingen te verwachten. 
Accountants zyn uitgegroeid tot grate zakelyke dienstverleners. Maar er is 
niet alleen sprake van meer disciplines binnen onze organisatie. Ook 
binnen de disciplines en over de disciplines heen ontstaan specialisaties. 
Voorbeelden daarvan zyn de multidisciplinaire bediening van clienten in 
de telecomindustrie, de gezondheidszorg, banken en verzekeringen, onroe-
rend goed en dus ook Transport & Distributie. Wil je clienten in dew secto-
ren goed kunnen bedienen, dan heb je ervaring en knowhow nodig in de 
sector en die ervaring en know how kryg je alleen, indien je je specialiseert 
in het bedienen van clienten in een bepaalde sector, ondersteund door 
sectorgroepen binnen Coopers & Lybrand, die daarvoor de infrastructuur 
aanbieden. Andere specialisaties zurt Nj voorbeeld de Forensic Accoun-
ting, onderzoeken speciaal gericht op het opsporen van fraudes, Due Dili-
gence, onderzoeken by over te nemen bedruven om een cornpleet beeld te 
krygen van het wel en wee van het over te nemen bed rijf  (zitten er geen 
lijken in de kast), Corporate Finance, advieswerk b overnames, financie-
ring, beursgang enzovoort. 

's Middags heb ik geen andere afspraken en ik besluit de rest van de mid-
dag te besteden aan de acties die ik op mij genomen heb uit hoofde van 
mijn lidmaatschap van het kernteam van de sectorgroep Transport 81 
Distributie. 

Vrijdag 

In mijn e-mail zit een bericht van Coopers & Lybrand Geneve waarin 
nadere uitleg wordt gevraagd over de verwerking in de jaarrekening van 
GSA B.V. van de pensioenverplichtingen conform 1AS 19 (International 
Accounting Standards). Met mijn manager Bart kom ik tot de conclusie 
dat dit een ingewildcelde materie is. We raadplegen onze centrale data- 
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base waarin dit soort zaken up-to-date worden gehouden en komen tot 
de conclusie dat aanpassing van de jaarrekening aan IAS 19 geen grote 
gevolgen zal hebben. Direct maar een mailtje naar Geneve terug-
gestuurd. 

Bart vertelt tussen neus en lippen door dat de moedermaatschappij 
van Pisa B.V. van accountant veranderd is. De grootste aandeelhouder 
van deze moedermaatschappij heeft die andere accountant. We hebben 
nog niet gehoord of dit voor ons blijvend functioneren bij Pisa B.V. gevol-
gen zal hebben maar dit is wel waarschijnlijk. De directie van Pisa B.V. 
weet nog van niets. 

Bij de post zit ook het tijdschema dat TL B.V. gemaakt heeft voor het 
malcen van de jaarrekening 1997. TL B.V. wordt verkocht, de overdrachts-
balans zal de jaarrekening 1997 zijn. Een collegakantoor heeft een due 
diligence rapport gemaakt met een aantal opmerlcingen. Ik bespreek met 
Erik, mijn manager op deze opdracht of het in onze planning past snel 
de jaarrekening 1997 te controleren en of hij nog eens wil belcijken in 
hoeverre we bij de overdrachtsbalans rekening moeten houden met de 
opmerkingen van de collega. Ik vraag hem eventueel met de collega con-
tact op te nemen. 

Op het eind van de ochtend heb ik nog net tijd om mijn urenstaat bij te 
werken: welke uren heb ik deze week aan welke clienten besteed. Ik moet 
het eigenlijk elke dag bijhouden maar soms komt dat er niet van. 

Voor mijn volgende afspraak kan ik nog net Kees, de boekhouder van 
Krots B.V., bellen en hem vragen of hij de cijfers over november al klaar 
heeft. Het verbaast hen, dat Bart, mijn manager op deze opdracht, ze nog 
niet aan mij gegeven heeft. Hij zal alsnog een kopie sturen maar vertelt 
mij alvast dat de resultaten enorm zijn meegevallen. Hij verwacht dat 
december wel minder zal zijn. 

Om twee uur een afspraak op kantoor met de partijen en hun advoca-
ten in een geschil waarin ik door de rechtbank tot getuige deskundige 
ben benoemd. Het geschil gaat over de vraag in hoeverre en op welke 
wijze algemene kosten moeten worden doorberekend aan een exploita-
tie waartoe ieder van de partijen afzonderlijk gerechtigd is. Meer door-
berekening aan de exploitatie van de ene partij is in het voordeel van de 
andere partij en andersom. Underling konden zij met elkaar geen over-
eenstemming bereilcen, de rechtbank lcwam er alleen ook niet uit en nu 
mag ik als deskundige daar een gemotiveerd oordeel over geven. De bij-
eenkomst wordt door partijen gebruikt om hun standpunt nog eens toe 
te lichten en ik stel enige vragen waarop ik een verhelderend antwoord 
lcrijg. 

Om vier uur is er een aandeelhoudersvergadering van Coopers & Ly-
brand N.V. in Amsterdam. Ik ben net op tijd. Het belangrijkste agenda-
punt is de fusie met Price Waterhouse. Na een niet al te lange bespreking 
wordt het voorstel in stemming gebracht en met algemene stemmen 
aangenomen. Het belang van de fusie wordt door de aanwezigen van 
harte onderschreven. Wereldwijde clienten vragen om een wereldwijd 
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opererende adviesorganisatie; ontwildcelingen in de techniek vragen om 
enorme investeringen, die alleen gezamenlijk opgebracht kunnen wor-
den; specialismen en producten kunnen met grotere resources beter van 
de grond komen en de twee partners in de fusie vullen elkaar goed aan. 

Met deze stemming hebben we ook besloten partner te worden in een 
wereldwijde organisatie waarvan de naam op het moment dat ik dit 
schrijf nog niet bekend is. Ons inkomen zal in de toekomst afhangen van 
onder meer de resultaten van de nieuwe firma in Bolivia! 

In de viiftien jaar dat ik nu vennooPpartner ben is dew rol aanzienlijk 
geevolueerd. 1k Bad toe tot een maatschap waarin de vennoten het voor 
het zeggen hadden. Je kende elkaar allemaal en de menings- en besluit-
vorming vond plaats in de nationale vennotenvergadering. Nu ben ik 
partner in een wereldwijde organisatie. Mutt stem telt nog wel mee maar 
op zeer indirecte wyze wanneer het gaat over besluiten op wereldwgd ni-
veau. In kan me nu wat de eigendomsverhoudingen betreft beter vergehl-
ken met een aandeelhouder zoals ook Philips deze in grote getale kern. 
Aan de ene kant ben ik met deze ontwikkeling niet blij, aan de andere 
kant zie ik het belang in van het behoren tot een grote internationale orga-
nisatie, en deze kan alleen goed bestuurd worden door een 'Raad van Be-
stuur' en niet meer door alle partners tezamen. De wifre waarop ik min 
clienten bedien is in de loop der tijd natuurlijk ook veranderd. We moeten 
de richtlijnen van de organ isatie vanzelfsprekend volgen maar binnen dit 
kader is de partner verantwoordelijk gebleven voor de kwaliteit van de 
dienstverlening aan zytt clienten. De uitkotnsten van de nu plaatsvin-
dende cliententevredenheidsonderzoeken zijn, als het goed is, een bevesti-
ging van wat je zelf al van je clienten gehoord befit. 

Na afloop van de vergadering drinken we nog een borrel op de fusie en 
daarna begin ik aan een heerlijk weekend. 



Rentmeester 

Gerrit Achterberg 

Duistere cijfers in zijn brilleglazen, 
kijkt de rentmeester op uit zijn kasboeken 
wanneer ik binnenkom. Hij is aan 't zoeken 
naar 't deficit, verloren in de rnazen 

van het ruitjespapier; de oude frase. 
Ik moest hem eigenlijk meteen opdoeken, 
denk ik onder een zucht en een paar vloeken. 
Dat zit maar op mijn ongeluk te azen. 

Wij jachten door vergeelde rekeningen 
en controleren uitkomsten. Zij kloppen. 
Tenslotte volgt het totaal-generaal. 

Tekort springt in het oog. Verzekeringen, 
elkaar gegeven, helpen niet. Wij stoppen 
de stukken weg; maken proces-verbaal. 

Uit: Verzamelde gedichten, 1957 
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In de afgelopen twee decennia heeft de accountantscontrole zich ont-
wikkeld van een professie naar een markt. Accountantskantoren zijn ge-
transformeerd van traditionele maatschappen naar commerciele spelers 
op de markt voor accountantscontrole. Deze transformatie heeft mede 
plaatsgevonden doordat marktwerking een grotere invloed heeft gekre-
gen op de activiteiten van accountants. In dit artikel wordt enerzijds ge-
tracht een economische analyse te geven van de activiteiten van accoun-
tants en de verandering van professie naar markt. Anderzijds wordt 
betoogd dat de ontwildteling van professie naar markt niet het einde is 
van de evolutie van de accountantscontrole. In de komende jaren zal de 
accountantscontrole zich verder ontwikkelen naar 'slechts' een product 
dat wordt aangeboden binnen de portfolio van diensten van brede 
financieel-economische dienstverleners. 

Dit artikel valt uiteen in drie delen. In het eerste deel worden de activi-
teiten van accountants beschreven in termen van de markt en wordt een 
analyse gegeven van de Nederlandse markt voor accountantsdiensten. In 
het tweede deel wordt naar de kantoren van accountants gekeken. Vooral 
de selectie van partners binnen accountantskantoren, het 'up-or-out' 
systeem, wordt besproken. Tot slot wordt de accountantscontrole als 
product geanalyseerd. 

De markt 

Het spreken over de activiteiten van accountants in termen van de markt 
voor accountantsdiensten lijkt inmiddels vanzelfsprekend. Echter, tot 
enkele jaren geleden was de aanduiding 'markt voor accountants-
controle' een ongebruikelijke term. Bij voorkeur werden termen als 'het 
beroep' en 'de professie' gebruikt. De reden hiervoor is duidelijk. Het be-
larigrijkste dat accountants aanbieden is vertrouwen. Accountants be-
studeren intensief de financien van een onderneming en externe belang-
hebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat de rapportage daarover 
onafhankelijk en betrouwbaar is. De accountant werd ook wel de ver-
trouwensman 1  in het economisch-maatschappelijk verkeer genoemd. Bij 
dit beeld van de accountant past niet het beeld van de koopman die op 
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de markt zijn diensten aanbiedt, die moet concurreren met andere koop-
mannen en die met zijn kopers onderhandelt over de prijs van zijn dien-
sten. 

In de twee afgelopen decennia zijn de structuur en dynamiek van de 
Nederlandse markt voor accountantscontrole belangrijk gewijzigd. Daar-
mee is de markt een stuk dichter gekomen bij de idealen van dereguleer-
ders. Verklaringen voor de wijzigingen in de markt voor accountants-
controle hangen vooral samen met veranderingen in wet- en 
regelgeving. De belangrijkste daarvan is de implementatie van de Achtste 
EEG-Richtlijn die de opleidingsmogelijkheden tot controlerend accoun-
tant heeft verruimd. Daardoor heeft sinds 1993 een deel van de.ANs het 
recht verworven om, net zoals registeraccountants (RA's), controles uit te 
voeren. Sinds de invoering van de wet zijn ongeveer 2.800 AA's toegetre-
den tot de markt voor accountantscontrole. Het betreft hier de markt 
voor wettelijk verplichte controles. De markt voor niet wettelijk ver-
plichte controles is sinds 1993 geheel vrijgegeven. 

Substantiele toetreding is een belangrijke indicator van een competi-
tieve markt. De reden is de volgende. De eerste studies op het gebied van 
competitie in markten voor accountantscontrole hebben vooral gekeken 
naar het niveau van concentratie. Latere studies stelden dat dynamische 
maatstaven zoals toetreding, uittreding en marktaandeelinstabiliteit be-
tere indicatoren zijn van het niveau van competitie. Door toetreding van 
nieuwe kantoren lcrijgen clienten bij voorbeeld meer keuze en verwacht 
kan worden dat bestaande kantoren hun clienten trachten vast te hou-
den door het verbeteren van de lcwaliteit of door het verlagen van de 
prijs. Het empirisch onderzoek van Copley en Doucet (1993) heeft een 
positieve relatie vastgesteld tussen competitie en controlekwaliteit en 
een negatieve relatie tussen competitie en de prijs van de controle. 

De zojuist besproken groei van het aantal toetreders tengevolge van de 
Achtste EEG-Richtlijn betreft overigens individuele accountants. Gege-
yens over de toetreding van kantoren bieden een nog beter zicht op de 
wijzigingen in de structuur en dynamiek van een markt. Gegevens over 
het aantal nieuwe, kleine accountantskantoren die actief zijn op de Ne-
derlandse markt voor accountantscontrole, laten zien dat de toetreding 
bijzonder sterk groeit en dat er sprake is van een dynamische markt (zie 
bij voorbeeld Buijink en Maijoor, 1993). 

Twee andere verklaringen voor de veranderingen in de structuur en 
dynamiek van de markt voor accountantscontrole, naast de implementa-
tie van de Achtste EEG-Richtlijn, hangen eveneens samen met (Euro-
pese) wet- en regelgeving. Ten eerste is het aantal, vooral kleinere, clien-
ten aan de vraagzijde van de markt gegroeid. Tengevolge van de 
implementatie van de Vierde EEG-Richtlijn in Nederland in de jaren 

1 Omwille van de eenvoud zal ik in dit artikel alleen in de mannelijke vorm over de 

accountant spreken, ook al zijn er steeds meer vrouwelijke accountants. Zij vormen nog 

wel een minderheid. 
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tachtig zijn middelgrote ondernemingen tot een jaarlijkse accountants-
controle verplicht. Deze clienten kunnen uitstekend worden bediend 
door kleinere accountantskantoren. Ten tweede heeft de versoepeling in 
1987 van de beroepsregel met betrekking tot reclame er wellicht voor 
gezorgd dat de kansen op succes voor toetreders zijn verhoogd. 2  Reclame 
maken is immers onmisbaar voor toetreders om potentiele clienten be-
kend te maken met hun diensten. 

Tot slot kan een complementaire verldaring worden gegeven voor de 
groei van het aantal kleine toetreders die niet zozeer samenhangt met 
veranderingen in wet- en regelgeving. Het continue proces in de afgelo-
pen twee decennia van fusies en overnames aan de bovenkant van de 
markt heeft de carrieremogelijkheden voor accountants bij de grotere 
kantoren aanzienlijk veranderd. Grotere kantoren hebben in het alge-
meen een lage ratio tussen het aantal partners en het aantal medewer-
kers. Door de groei van de grote kantoren zijn de kansen voor een mede-
werker op het partnerschap bij een groot kantoor verlaagd. Hierdoor is 
de optie om zelfstandig aan de slag te gaan aantrekkelijker geworden. 
Het interessante van deze laatste verklaring is dat zij een verband legt 
tussen de structuur van de markt voor accountantsdiensten en de car-
rieres van medewerkers binnen accountantskantoren. Deze verklaring 
brengt mij bij het accountantskantoor. 

Het accountantskantoor 

De meeste accountants werken niet alleen. Ms accountants gaan samen-
werken in een kantoor dienen veel zaken te worden geregeld. Welke 
rechts- en organisatievorm wordt gekozen, hoe worden opbrengsten en 
risico's gedeeld, hoe worden partners beoordeeld, hoe worden nieuwe 
partners tot het kantoor toegelaten en hoe wordt het kantorennetwerk 
uitgebreid bij eventueel succes? 

De keuze van rechts- en organisatievorm van accountantskantoren is 
niet triviaal. Enkele jaren geleden bij voorbeeld werden in de financiele 
pers de veranderingen van rechtsvorm van accountantskantoren uitge-
breid besproken. Die veranderingen van rechtsvorm hingen toen vooral 
samen met problemen ten aanzien van beroepsaansprakelijkheid. Re- 
cente publicaties in de pers wijzen er op dat de huidige organisatievorm 
van accountantskantoren wellicht beknellend is voor het moderne 
accountantskantoor. lk kom daar hierna op terug. 

Een belangrijk onderwerp op het niveau van het accountantskantoor 
betreft fusie- en overname-strategieen. De toetreding tot de markt, hier-
boven reeds besproken, heeft gezorgd voor een nieuw reservoir van kan-
didaten voor overname. Verwacht kan worden dat de grote kantoren ver-
schillen in hun belangstelling voor deze kandidaten. Tussen kantoren 

2 Onder bepaalde condities kan reclame het joist lastiger maken on toe te treden tat eon 

markt. 
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zijn namelijk duidelijke verschillen te ontdekken in de wijze waarop zij 
trachten te groeien. Sommige kantoren trachten te groeien door overna-
mes, andere kantoren trachten uit te breiden door middel van interne 
groei. In Nederland zijn Arthur Andersen en Price Waterhouse typische 
voorbeelden van de laatste strategie. 

Bij het onderwerp fusies en overnames dient ook gekeken te worden 
naar de vorming van internationale kantoren. De huidige internationale 
kantoren zijn feitelijk netwerken van nationale kantoren waarbij de laat-
sten een grote mate van autonomie hebben behouden. Door de grote 
autonomie van de nationale kantoren is het lastig om tot collectieve af-
spraken te komen en bestaan risico's dat nationale kantoren uit het net-
werk stappen. Verwacht kan worden dat dit leidt tot onderinvestering in 
het netwerk. De huidige structuur van internationale kantoren lijkt het 
gevolg te zijn van nationale wet- en regelgeving met betrekking tot het 
management en eigendom van accountantskantoren. Deze wet- en re-
gelgeving beperkt de mogelijIcheden om nationale kantoren te integreren 
door middel van wederzijdse participaties in het management en eigen-
dom. Ik kom daar hierna op terug. • 

Partnerselectie ('up-or-out') 

Een accountantskantoor is in wezen `slechts' een bundeling van indivi-
duele accountants. Materiele activa spelen nauwelijks een rol. Binnen 
die bundeling van individuele accountants zijn vooral de partners bepa-
lend voor het accountantskantoor in al haar facetten. De partnerselectie 
is dus van groot belang voor de kenmerken en prestaties van 
accountantskantoren. De typische wijze van partnerselectie die door 
accountantskantoren wordt toegepast is het 'up-or-out' systeem. Dit 
selectiesysteem laat jonge carrieremakers aan den lijve ondervinden dat 
stilstand achteruitgang is. 'Up-or-out' selectie komt er op neer dat de 
medewerker op meerdere momenten gedurende zijn carriere wordt gee-
valueerd op zijn geschiktheid voor een hogere functie. Is de medewerker 
geschikt voor een hogere functie, dan zal promotie plaatsvinden. Is de 
medewerker niet geschikt voor een hogere functie, dan moet deze zijn 
huidige functie staken. 

Een ander belangrijk element van het selectiesysteem is dat de ladder 
van functies op weg naar het partnerschap binnen een redelijk vaste pe-
riode moet worden beklommen. De laatste en belangrijkste 'up-or-out' 
beslissing, de beslissing over toelating tot het partnerschap, vindt 
meestal plaats voor het veertigste levensjaar. Twee gevolgen van het `up-
or-out' systeem zijn dat partners hoofzakelijk intern worden gerecru-
teerd en dat oudere accountants die geen partner zijn een kleine groep 
vormen binnen accountantskantoren. 

Vanuit economisch perspectief lijkt het 'up-or-out system' niet logisch. 
Immers, een medewerker die niet geschikt is voor een hogere functie, 
wordt gedwongen om zijn huidige functie te staken. Een van de gevolgen 
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van het selectiesysteem kan dus zijn dat een medewerker die goed func-
tioneert in zijn huidige functie, gedwongen wordt te vertrekken. Voor 
zowel de medewerker als het accountantskantoor lijkt dit systeem nade-
lig. De medewerker heeft gedurende zijn carriere bij het kantoor veel 
kennis opgebouwd die specifiek is voor het kantoor en haar clienten. Die 
kennis zal voor een deel nutteloos zijn in een andere betreklcing. Ook 
voor het kantoor lijkt het up-or-out  systeem nadelig. De kennis van de 
medewerker is specifiek gericht op het kantoor en haar clienten en er 
gaat door het gedwongen ontslag veel menselijk kapitaal verloren. Dit 
kantoorspecifieke menselijk kapitaal zal weer moeten worden opge-
bouwd bij nieuwe, jonge medewerkers. Waarom passen accountants-
kantoren dit schijnbaar economisch onlogische systeem toe? Waarom 
komen het kantoor en de medewerker niet overeen dat zij een life - time 
functie creeren op een niveau onder het partnerschap tegen een lagere 
vergoeding? 

Om die vraag te beantwoorden is het waardevol om te kijken naar het 
economisch onderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden met betrekking 
tot partnerselectie bij advocatenkantoren (zie bij voorbeeld Gilson en 
Mnookin, 1989). De gedachten die in dat onderzoek naar voren worden 
geschoven zijn de volgende. 

Wanneer medewerkers worden aangenomen, verkeren de zittende 
partners vooralsnog in onzekerheid over de geschiktheid van de nieuwe-
lingen voor het partnerschap. Er is niet alleen onzekerheid over hun vak-
technische kwaliteiten, maar vooral over hoe goed de nieuwe medewer-
kers zullen passen in het team van partners. Kantoren willen bij de 
aanname van nieuwe partners zeker zijn dat het goed gaat. Ontslag van 
een partner betekent niet alleen een verlies aan kantoorspecifiek mense-
lijk kapitaal maar ook problemen verbonden aan het uitkopen van een 
mede-eigenaar. Het 'up-or-out' systeem biedt het kantoor goede moge-
lijkheden om de geschiktheid van een medewerker voor het partner-
schap te beoordelen. Over een langere periode kan worden bezien of een 
medewerker voldoende vaktechnische Icwaliteiten heeft en of hij past 
binnen het team van partners. Het is evident dat de risico's van een mis-
lukking beduidend kleiner zijn dan wanneer partners direct van buiten 
het kantoor zouden worden aangetrokken. 

De risico's voor de medewerkers zijn van een andere aard. Zij !open 
vooral risico's als zij geschikt blijken te zijn voor het partnerschap. Door 
bij een kantoor te gaan werken beslist de jonge medewerker om een be-
langrijk deel van zijn menselijk kapitaal op te bouwen specifiek gericht 
op dat kantoor en haar clienten. Daarmee kan de goed functionerende 
medewerker na verloop van tijd in een lastig parket komen. De be-
staande partners zouden de neiging kunnen hebben om de beslissing tot 
promotie tot het partnerschap zo lang mogelijk uit te stellen. Immers, de 
goede medewerker verhoogt de netto-opbrengsten van het kantoor en 
door uitstel van promotie hoeven de zittende partners de opbrengsten 
niet met den persoon meer te delen. Dreigen met vertrek door de mede- 
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werker als de bevordering tot partnerschap wordt uitgesteld is lastig. De 
reden is dat zijn menselijk kapitaal beduidend minder waard is in een 
functie buiten het kantoor. 

Het 'up-or-out' systeem is een oplossing voor de zojuist geschetste 
problemen van de medewerker. Door het 'up-or-out' systeem wordt het 
onmogelijk gemaakt dat de partnerbeslissing wordt uitgesteld. Het 'up-
or-out' systeem is een impliciet contract met de afspraak dat de ladder 
van functies op weg naar het partnerschap binnen een bepaalde periode 
zal worden beklommen. Met andere woorden, het 'up-or-out' systeem is 
een belofte van het kantoor om tijdig kleur te bekennen over de geschikt-
heid van een medewerker voor het partnerschap. Dit is van groot belang 
voor de goede medewerker die zich met zijn menselijk kapitaal voor een 
belangrijk deel aan het kantoor heeft verbonden. 

Het laatste belangrijke element van het selectiesysteem is dat `up-or-
out' voor beide partijen toch niet zo kostbaar is als het lijkt in het geval 
van het ontslag van een goede medewerker. De medewerker die geen 
toegang krijgt tot het partnerschap kan geplaatst worden in een betrek-
king waarbij zowel de medewerker als het kantoor beperkte nadelen on-
dervinden van de beeindiging van de carriere binnen het kantoor. Daar-
bij kan gedacht worden aan plaatsing van de medewerker bij een client 
of bij een ander onderdeel binnen het kantoor. In beide gevallen kan het 
specifiek op het kantoor en haar clienten gerichte menselijk kapitaal nog 
gebruikt worden. De suggestie is dan ook niet dat het 'up-or-out' is, maar 
'up-or-outplacement'. Door outplacement van een medewerker bij een 
client, wordt de schade die de negatieve uitkomst van de selectie met 
zich meebrengt voor zowel de medewerker als het kantoor beperkt. Door 
de medewerker bij een client te plaatsen kan de medewerker profiteren 
van een deel van zijn opgebouwde client-specifieke kennis. Voor het 
kantoor betekent plaatsing bij een client een versteviging van het 
clientennetwerk. 

De eerder besproken transformatie van accountantskantoren naar brede 
financieel-economische dienstverleners heeft ertoe geleid dat de 
accountantscontrole wordt aangeboden naast een scala van andere 
diensten. Zowel ldeine als grote accountantskantoren zijn bij voorbeeld 
actief in belasting- en organisatieadvies en human resource consulting. 
De term accountantskantoren wordt daarmee minder relevant. Het zijn 
financieel-economische dienstverleners die onder andere het product 
accountantscontrole aanbieden. 

Twee recente gebeurtenissen wijzen er op dat deze ontwikkeling naar 
brede financieel-economische dienstverlening wordt belemmerd door 
de huidige rechts- en organisatievormen van accountantskantoren. Deze 
gebeurtenissen zijn de zogenaamde MDW-operatie en de twee recent 
aangekondigde fusies tussen vier Big Six-kantoren. 
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In het najaar van 1997 zijn twee fusies aangekondigd waar vier grote 
accountantskantoren bij betrokIcen waren: Coopers & Lybrand met Price 
Waterhouse en Ernst & Young met KPMG. Inmiddels zijn de fusie-
plannen van het tweede paar accountantskantoren stopgezet. De offi-
cifile argumenten van de betrolcken kantoren voor de fusieplannen had-
den vooral betreklcing op het genereren van extra vermogen. De expansie 
naar nieuwe geografische markten en de investeringen in nieuwe 
informatie- en communicatie technologie (ICT) zouden extra vermogen 
noodzakelijk maken. 

Het fuseren van twee accountantskantoren lijkt een weinig effectieve 
manier voor het genereren van extra vermogen. Zulke fusies eisen name-
lijk een kostbare integratie van operationele activiteiten, terwiff de moge-
lijkheden voor het genereren van extra vermogen beperkt blijven. Dit is 
het gevolg van de eis dat de meerderheid van het eigendom van het 
accountantskantoor in handen van accountants dient te zijn. De moge-
lijkheden voor een vermogensinjectie worden daarmee beperkt en een 
beursgang is uitgesloten. Dit remt accountantskantoren in hun ontwik-
keling naar brede financieel-economische dienstverleners. 

De MDW-operatie 

In de zomer van 1997 zijn voorstellen gedaan voor ingrijpende verande-
ringen in het accountantsberoep. De voorstellen zijn gedaan in het kader 
van de eind 1994 door het kabinet Kok gelanceerde operatic Markt-
urerking, deregulering en wetgeningskwaliten (MDW). De rode draad in 
de plannen was het aanbrengen van een strikte scheiding tussen 
accountantscontroles en overige werkzaamheden van AA's en RA's. Voor 
de sector als geheel zou dit als consequentie hebben dat eUM zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) moest worden gevormd dat zich alleen zou mo-
gen bemoeien met wettelijke accountantscontroles. Voor individuele 
accountants en accountantskantoren zouden de plannen ads consequen-
tie hebben dat zij naast controles geen andere diensten zouden mogen 
aanbieden. Een belangrijk argument van de MDW-werkgroep voor deze 
plannen was dat door de combinatie van controle en advies de onathan-
kelfilcheid van accountants onder druk komt te staan. 

Een tweede belangrijk argument was dat de combinatie accountants 
een oneerlijke voorsprong zou geven in de markt voor financieel-
economische dienstverlening. De transformatie naar brede financieel-
economische dienstverleners heeft dus geleid tot suggesties van oneer-
lijke concurrentie door accountants. Inmiddels is een deel van de MDW-
plannen in de koelkast gezet. 

Sinds lange tijd bieden accountantskantoren naast hun reguliere 
controlewerlczaamheden ook andere financieel-economische diensten 
aan zoals administratie-, organisatie- en belastingadvies. Dat accoun-
tants ook adviezen leveren is logisch. Voor een accountantscontrole 
moet een onderneming uitvoerig worden onderzocht. Op basis van zijn 
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kennis en ervaring met nadere ondernemingen zal de accountant na dit 
bedrijfsonderzoek vanzelfsprekend suggesties hebben ter verbetering 
van de bedrijfsvoering. Er is dus sprake van synergie tussen het bedrijfs-
onderzoek voor de accountscontrole en het geven van adviezen. Deze 
synergie kan in een competitieve markt worden doorgegeven aan de 
client in de vorm van lagere prijzen en betere dienstverlening. Daarnaast 
kunnen ondernemingen het handig vinden om verschillende diensten 
bij een loket in te kopen. Dit geldt vooral in het midden- en Ideinbedrijf 
waar de directeur-eigenaar individueel alle externe contacten moet on-
derhouden. 

Het eerste argument voor een verbod op de combinatie van controle 
en advies betreft de mogelijk negatieve effecten voor de onafhankelijk-
heid van accountants. Een accountant zou geen weerstand kunnen bie-
den aan een client bij wie hij, via een omvangrijke afname van adviezen, 
een groot deel van zijn inkomsten genereert. Ook zou een accountant 
niet onafhankelijk kunnen zijn als zijn advies onderwerp is van zijn eigen 
controle. Als bij voorbeeld de onderneming door een slecht advies min-
der presteert, is, zo zou men zich kunnen afvragen, de accountant dan 
nog bereid die slechte prestaties eerlijk weer te geven? 

Het is onmiskenbaar dat de accountant onder druk kan komen te 
staan door de combinatie van controle en advies. Toch zou de MDW-
werkgroep, als ze werkelijk vertrouwen zou hebben gehad in markt-
werking, geen pleidooi hebben gehouden voor een verbod op de combi-
natie controle en advies. Ondernemingen hebben er namelijk in een 
concurrerende omgeving belang bij om een accountant in dienst te ne-
men die onathankelijk is. Een onafhankelijke accountant zorgt voor be-
trouwbare financiele cijfers die van groot belang zijn voor ondernemin-
gen in hun relaties met banken, aandeelhouders, werknemers en de 
belastingdienst. Daarom heeft de accountant er weer belang bij, om geen 
marktaandeel te verliezen, om zijn onafhankelijkheid te bewaren. 

Het tweede argument voor een verbod op de combinatie van controle 
en advies heeft vooral te maken met de organisatievorm van 
accountantskantoren. Binnen onze nationale wetgeving dienen, zoals 
eerder gezegd, openbaar accountants te werken in organisaties waarin 
het management en eigendom in meerderheid in handen van accoun-
tants is. Door deze wetgeving kunnen organisatie-adviesbureaus geen 
openbaar accountants in dienst hebben en kunnen zij dus niet toetreden 
tot de accountancysector, terwijl accountantskantoren wel actief zijn op 
de adviesmarkt. 

Deze ongelijke verhouding tussen accountantskantoren en 
organisatie-adviesbureau's was een van de belangrijkste redenen voor 
het MDW-voorstel om controlerend accountants niet meer de mogelijk-
heid te bieden advieswerkzaamheden te verrichten. Het is logischer om 
de ongelijkheid tussen accountantskantoren en organisatie-
adviesbureau's op te heffen door de laatste juist ook het recht te geven 
toe te treden tot de accountancysector. Door aan andere financieel- 
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economische dienstverleners de mogelijkheid te geven openbaar 
accountants in dienst te hebben, kunnen de schotten tussen de twee 
sectoren worden opgeheven en zou een brede markt ontstaan waar 
adviesbureau's en accountantskantoren op gelijke voet concurreren. 
Deze deregulering is op dit moment echter niet mogelijk door Europese 
regelgeving op dit punt. Wel heeft de Europese Commissie aangegeven 
dat zij in het kader van de interne markt nieuwe regelgeving met betrek-
king tot het management en eigendom van accountantskantoren in 
overweging neemt. 

Besluit 

Dit artikel heeft in een drieluik een economisch perspectief gegeven op 
de activiteiten van accountants. Het drieluik betrof de markt voor 
accountantscontrole, het accountantskantoor en het product 
accountantscontrole. Rode draad in het betoog was dat de accountants-
controle is veranderd van een professie in een markt. De accountants-
controle wordt meer en meer aangeboden als een product in de porte-
feuille van diensten van brede financieel-economische dienstverleners. 
Echter, deze ontwiklceling naar brede financieel-economische dienstver-
leners wordt belemmerd door de huidige rechts- en organisatievorm van 
accountantskantoren. Meer vrijheden voor de rechts- en organisatie-
vorm van accountantskantoren zijn derhalve gewenst om de ontwiklce-
ling tot brede financieel-economische dienstverleners verder te stimule-
ren. 
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moet een staat verscholen liggen 
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Om alles beslissend door te lezen 
is het nodig niets te wezen 
dan een accountant, scherp en strikt. 

Uit: Verzamelde gedichten, 1957 
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In Nederland zijn accountants in twee beroepsorganisaties verenigd. De 
registeraccountants zijn verplicht lid van het Koninklijk Nederlands In-
stituut van Registeraccountants (Nivra) en de accountants-
administratieconsulenten dienen lid te zijn van de Nederlandse Orde 
van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Laatstgenoemde 
accountants richten zich met hun werkzaamheden met name op het 
midden- en kleinbedrijf. 

Binnen deze beroepsorganisaties zijn meerdere geledingen te onder-
kennen, te weten openbaar accountants, overheidsaccountants, interne 
accountants, accountants werlczaam in een financieel economische ma-
nagement functie, accountants werkzaam in het onderwijs en, ten slotte, 
accountants die niet langer actief werlczaam zijn. 

In deze bijdrage zal de toekomstverkenning zich richten op het beroep 
van openbaar accountant. Een belangrijke taak van openbaar accoun-
tants is het verstrelcken van een accountantsverldaring bij de jaarreke-
ning van huishoudingen. Deze jaarrekeningen, voorzien van een 
accountantsverklaring, worden in een groot aantal gevallen openbaar 
gemaakt. Bijna vijftig procent van het ledenbestand van het Koninklijk 
Nivra bestaat uit openbaar accountants. Ruim vijftig procent van deze 
openbaar accountants is verbonden aan de vijf grote kantoren (kantoren 
met meer dan honderd RA's). 

Met een focus op het openbaar accountantsberoep zal nader ingegaan 
worden op de volgende gezichtspunten: omgevingsanalyse, product-
ontwildceling en ontwikkeling van de organisatie. 

Openbaar accountants verrichten hun werkzaamheden ten behoeve van 
een brede kring belanghebbenden (stakeholders). Hierbij kan gedacht 
worden aan aandeelhouders, werknemers, overheid, financiers, alsmede 
de betreffende huishouding zelf. Indien hierin een tweedeling wordt 
aangebracht dan kan, bezien vanuit de huishouding, een onderscheid 
gemaakt worden naar derden en de huishouding. Ms nu een toekomst- 
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verkenning wordt verricht is het goed uit te gaan van toekomstige ver-
wachtingen van gebruikers van accountantsdiensten. 

Wat verwachten belanghebbenden van accountants? Het is risicovol 
om deze verwachtingen te laten uitspreken door accountants zelf. Dit 
inherente risico wordt ook wet buikspreken genoemd. Daarom zijn de 
verwachtingen van belanghebbenden onder meer ontleend aan een zo-
genoemd Green Paper van de Europese Commissie: the Role, the Posi-
tion, and the Liability of the Statutory Auditor within the European 
Union (1996). Volgens het Europese discussiestuk dienen redelijke ver-
wachtingen van gebruikers gebaseerd te zijn op: wettelijke taken; effec-
tieve vraag: belanghebbenden zijn bereid voor de dienst te betalen; ac-
countants die de dienst willen en kunnen verrichten. De verwachtingen 
van de gebruikers worden hierna beknopt besproken. 

Uiteengezet wordt dat het de taak van het management is de jaarreke-
ning op te stellen en dat de accountant verklaart dat, naar zijn oordeel, 
de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Aangegeven wordt dat getrouw 
beeld ('true and fair view') een andere inhoud heeft dan het door veel 
gebruikers verwachte begrip juistheid ('accurate'). 

Continuiteitsproblematiek 

Jaarrekeningen worden opgesteld op basis van contintifteit. Een aantal 
landen overweegt het management expliciet te laten verklaren dat de 
onderneming in staat is haar activiteiten voort te zetten. Accountants 
hebben een signalerende taak richting management en toezichthouders 
met betrekking tot zaken die de continufteit bedreigen. Gewezen wordt 
op het risico indien de accountant omtrent de continufteitspositie me-
dedelingen naar buiten brengt (zichzelf vervullende profetie). 

Anderzijds blijkt uit onderzoek verricht in het Verenigd Koninkrijk dat 
overlevingskansen van ondernemingen hierdoor niet significant ben-
vloed worden. Verschillende rapporten op het gebied van corporate go-
vernance (Cadbury, Vienot) bevelen aan, dat het management expliciet 
zijn zienswijze hierop kenbaar maakt. Deze opvatting wordt door de 
Commissie gedeeld. 

Fraude en het naleven van wettelijke verplichtingen 

Het maatschappelijk verkeer verwacht dat accountants fraude ontdek-
ken. Accountants hebben tot onlangs geen accent op deze rot gelegd. Ms 
gevolg van overheidsbemoeienis in een aantal Europese landen is deze 
situatie gewijzigd. Thans tekent zich het volgende beeld af: het manage-
ment heeft terzake een primaire verantwoordelijkheid. Zij dient zorg te 
dragen voor een adequaat systeem van interne controle. Accountants 
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moeten hun controleplan zo opstellen, dat een redelijke zekerheid be-
staat dat materiele fraude, alsmede inbreuken op wet- en regelgeving, 
worden ontdekt. Aanwijzingen voor fraude, alsmede inbreuken op wet-
en regelgeving dienen gemeld te worden aan het management en/of de 
toezichthouder en in een aantal gevallen aan de overheid. Het komt de 
Commissie redelijk voor dat in de accountantsverklaring melding wordt 
gemaakt van een effectief systeem van interne controle, gericht op 
fraudepreventie en naleving van wet- en regelgeving. 

Houding onderneming met betrekking tot milieu- en sociale 
aspecten 

Het rapport werpt de vraag op in hoeverre hier een taak voor accoun-
tants ligt of voor andere deskundigen. Er wordt evenwel op gewezen dat 
de verantwoordelijkheid van de accountants op het gebied van milieu-
en sociale aspecten kan toenemen. 

In Nederland kennen wij de Commissie Corporate Governance (Com-
missie Peters). Hoewel in deze bijdrage niet op het rapport van deze 
commissie wordt ingegaan, geef ik toch een belcnopte toelichting op het 
begrip. De Commissie Corporate Governance formuleert kernachtig: go-
vernance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en 
zeggenschap en over verantwoording en toezicht. Integriteit en transpa-
rantie spelen hierbij een grote rol. Het gaat bij corporate governance om 
het vinden van een balans tussen het bereiken van de doelstellingen van 
de onderneming, de afstemming van de handelswijze van de onderne-
ming met de verwachtingen van de belanghebbenden en de verantwoor-
ding die hierover moet worden afgelegd. 

In de reactie van de Vereniging van Effectenbezitters op het rapport 
van de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters) wordt on-
der meer ingegaan op de informatieverschaffing. Met betrekking tot het 
jaarverslag wordt gesteld: de aandeelhouder/belegger heeft belang bij 
een goede informatieverschaffing die een goed beeld geeft van de opera-
tionele gang van zaken en de financiele toestand van de onderneming. 
Naast de informatieverschaffing over de (bedrijfsmatige) ontwikkeling 
van de onderneming dient ook duidelijke informatie te worden verschaft 
met betrekking tot doelstelling en strategie, alsmede de gevoeligheden 
voor externe factoren en de vooruitzichten van de onderneming. Deze 
informatie is noodzakelijk voor een goede koersvorming en voor de be-
oordeling van de prestaties van de onderneming. Voorts doet de Vereni-
ging aanbevelingen op het gebied van tussentijdse informatie-
verschaffing. Aandacht wordt onder meer gevraagd voor kwartaalcijfers 
en prospectieve informatie. Ook elders wordt de vraag naar tussentijdse 
en toekomstgerichte informatie duidelijk gehoord. 

Naast het jaarverslag zal met name naar deze vormen van verantwoor-
ding (ex ante en ex post) de belangstelling van de belanghebbenden uit-
gaan. In dit verband zijn de ontwildcelingen op het gebied van de infor- 
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matietechnologie relevant. Belanghebbenden kunnen rechtstreeks 
verbonden zijn met informatiebronnen van de huishouding en op deze 
wijze permanent op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen deze 
huishoudingen. Het zal duidelijk zijn dat het van belang is dat accoun-
tants geloofwaardigheid toevoegen aan deze informatie. 

De Commissie Corporate Govemance signaleert: internationale ont-
wildcelingen in corporate governance leiden ertoe dat interne en externe 
accountants in toenemende mate gevraagd worden een adviserende en 
signalerende rot te spelen bij het beoordelen van de opzet en het functio-
neren van systemen, die gericht zijn op het beheersen van risico's en de 
verantwoording die daarover wordt afgelegd. 

Bezien vanuit de huishouding (de client) bestaat er naast de controle 
van de jaarrekening eveneens behoefte aan diensten, die erop gericht 
zijn geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van informatie, een systeem, 
een proces, of gedrag te doen toenemen. Deze diensten worden assu-
rance services genoemd. In het hierna volgende zal daarop nader worden 
ingegaan. 

Naast assurance services hebben clienten behoefte aan adviesdiensten. 
Van accountants wordt niet alleen verwacht dat zij aangeven dat bij 
voorbeeld een object niet goed is, maar dat zij tevens met aanbevelingen 
ter verbetering komen. Deze, ook wel natuurlijke adviesfunctie ge-
noemde activiteit, is uitgegroeid naar een veel bredere uitoefening van 
de adviesfunctie. Factoren als toegenomen complexiteit van huishoudin-
gen en problemen, alsmede behoefte aan specialistisch advies (veelal 
zeer diepgaand) hebben eveneens tot deze ontwiklceling bijgedragen. 

Een belangrijke ontwildceling vormt de uitbestedingstendens bij huis-
houdingen. Organisaties waarbinnen accountants werlczaam zijn nemen 
een aantal activiteiten die eerst binnen de huishouding werden verricht 
over. Een bekend voorbeeld daarvan is de uitbesteding van de financiele 
administratie. 

Tot zover een aantal externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
toekomst van het accountantsberoep. Het zal duidelijk zijn dat deze ge-
signaleerde verwachtingen lijnrecht staan tegenover een van de aanbe-
velingen van de werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (MDW), namelijk de scheiding van de controle- van de 
adviesfunctie. Inmiddels heeft de Minister van Economische Zaken ex-
pliciet uitgesproken dat het kabinet geen scheiding wil maken tussen 
controle en advies, tenzij de resultaten van de internationale studie naar 
onafhankelfilcheid in een andere richting zullen wijzen. Aan de belang-
rijke aspecten onafhankelijkheid en objectiviteit wordt hierna kort aan-
dacht besteed. 

Productontwikkeling 

Teneinde aan de (toekomstige) verwachtingen te kunnen voldoen zullen 
naast de controle andere assurance services ontwikkeld moeten worden. 
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Voorts is op het gebied van de adviesfunctie uiteraard eveneens voortdu-
rend sprake van productontwilckeling. Twee onderwerpen zullen nader 
besproken worden: assurance services en corporate governance. 

Assurance services 

Assurance services zijn professionele diensten ten behoeve van degenen 
die beslissingen moeten nemen en die erop gericht zijn de 
geloofwaardigheid/betrouwbaarheid van informatie, een systeem of een 
proces te doen toenemen. Hiertoe dient een verantwoordelijke partij ten 
aanzien van de hiervoor genoemde objecten aanwezig te zijn en dienen 
criteria waaraan getoetst kan worden voorhanden te zijn. 

De assurance services kunnen zich richten op historische en toekomst-
gerichte financiele informatie, niet-financiele operationele gegevens, 
wet- en regelgeving, interne controlesystemen, corporate governance, 
statistische analyses, human resource-aangelegenheden, kwaliteits-
standaards en performance-indicatoren. Een belangrijk element in het 
proces zijn de criteria, waaraan getoetst moet worden. Hierbij valt te 
denken aan de internationale verslaggevingsstandaarden, een gezagheb-
bende interne controlestandaard (bij voorbeeld Coso), en in situaties van 
het naleven van wet- en regelgeving en contracten kunnen deze criteria 
in de betreffende stukken zelf besloten liggen. De wijze van rapportering 
is van groot belang. 

De mate van 'vermeerderde geloofwaardigheid' die hieruit voortvloeit 
is onder meer afhankelijk van de aard van het object, de criteria en het 
bewijsmateriaal. Concepten die bij accountantscontrole een belangrijke 
rol spelen zoals risico-analyse en materialiteit, zijn ook van waarde bij 
het proces van assurance services. Bij de uitvoering van de werkzaam-
heden zal blijken dat de accountant in veel gevallen de hulp van andere 
disciplines nodig zal hebben. 

Het is duidelijk dat deze nieuwe vormen van dienstverlening een ant-
woord kunnen geven op de eerdergenoemde verwachtingen van gebrui-
kers. Het is overigens de taak van management er voor zorg te dragen dat 
er goede beheersingssystemen zijn, gericht op de risico's die de huishou-
ding loopt. De accountant kan signaleren en adviseren bij de bouw van 
dergelijke systemen. Legt het management hieromtrent - intern en/of 
extern - verantwoording af, dan kan de accountant geloofwaardigheid 
(assurance) aan deze mededeling toevoegen. 

Corporate governance 

In de discussie omtrent corporate governance wordt een belangrijke rol 
toebedeeld aan interne beheersingssystemen. Accountants kunnen een 
rol vervullen bij het adviseren van adequate interne beheersings-
systemen. Voorbeelden van aspecten die hierbij in aanmerking worden 
genomen zijn: 
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Beheersingskader 
- Zijn de activiteiten, verantwoordelijkheden en doelstellingen afdoende 
op elkaar afgestemd? 
- Wat zijn de waarden en normen van de organisatie en wordt hiernaar 
gehandeld? 
- Hoe is het gesteld met de integriteit van het handelen van de medewer-
kers? 

Risicobeoordeling 
- Zijn de belangrijkste risico's die de organisatie loopt in de realisatie van 
haar doelstellingen, duidelijk geInventariseerd? Wanneer zijn deze voor 
het laatst geevalueerd? Zouden ze veranderd kunnen zijn? 
- Welke extra risico's loopt de organisatie tijdens belangrijke 
veranderingstrajecten? 

Interne beheersingsmaatregelen 
- Zijn de beheersingsmaatregelen afdoende afgestemd op de geklentifi-
ceerde risico's? 
- Zijn de beheersingssystemen in lijn met eventuele Icwaliteits-
programma's of bestaan ze naast en los van elkaar? 

Informa tie en communicatie 
- Is de Icwaliteit van de managementinformatie toereikend om de juiste 
beslissingen te kunnen nemen? 
- Bereiken signalen tilt de omgeving (klanten, leveranciers en medewer-
kers) indien nodig het hoogste niveau in de onderneming? 
- Maakt de managementinformatie voldoende onderscheid tussen 
hoofdzaken en bijzaken? 
- Wordt gebruik gemaakt van modeme en effectieve technieken in de 
inrichting van de managementinformatie? 
- Is de automatiseringsorganisatie toereikend ingericht? 

Bewaking 
- Is de risicobeheersing effectief zowel op afdelingsniveau als op het ni-
veau van (buitenlandse) dochtermaatschappijen? 
- Is de inteme accountantsdienst en/of interne controle-afdeling effec-
tief? 
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Naast de adviserende rol bij het opzetten van interne beheersings-
systemen kan de accountant rapporteren aan de Raad van Commissaris-
sen en de Raad van Bestuur omtrent het niveau en de werking van het 
controlesysteem. Indien management hieromtrent intern en/of extern 
verantwoording aflegt, dan kan de accountant aan deze verantwoording 
geloofwaardigheid (assurance) toevoegen. De betrokkenheid van ac-
countants bij interne beheersingssystemen geeft duidelijk invulling aan 
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gesignaleerde behoeften. Daarnaast wordt de advieskant en het assu-
rance aspect zichtbaar gemaakt. 

Schaalvergroting 

De clienten van de accountants (huishoudingen) breiden hun activitei-
ten steeds verder over de landsgrenzen heen uit (globalisering). De clien-
ten verwachten dat hun accountant lokaal sterk aanwezig is, maar dat hij 
ook wereldwijd eenzelfde niveau van dienstverlening weet te realiseren. 
Dit geldt eveneens voor het lcwaliteitsniveau in de snel opkomende 
nieuwe markten (waaronder Zuid-Oost-Azie, China, India). 

Naast assurance services bestaat behoefte aan veelal sterk gespeciali-
seerd advies. Hierbij gaat het niet alleen om het aanleveren van concep-
ten, maar ook het daadwerkelijk implementeren van het geadviseerde 
wordt veelal verlangd. Uitbesteding van activiteiten van clienten vindt in 
belangrijke mate plaats. Organisaties waarbinnen accountants werk-
zaam zijn spelen hierop in. 

Teneinde aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen zijn aanzien-
lijke investeringen nodig immensen en middelen. Het aantrekken en 
ontwikkelen van professionals vergt aanzienlijke bedragen. De investe-
ringen in informatietechnologie - automatisering van de professie en de 
kantoororganisatie - zijn bijzonder groot. Daarnaast moeten de organi-
saties waarin de accountants hun beroep uitoefenen zich realiseren dat 
nieuwe concurrenten zich aandienen. Een en ander heeft er mede toe 
geleid dat binnen het beroep een belangrijke schaalvergroting is opgetre-
den. De recent aangekondigde fusies moeten mede in het kader van het 
hiervoor geschetste beeld beoordeeld worden. 

Ter afsluiting van deze bijdrage nog enkele kanttekeningen bij deze 
organisaties die naast de accountantscontrole tevens adviesdiensten ver-
richten. Er zijn meerdere argumenten te noemen voor de combinatie van 
diensten. De clientorganisatie vraagt om deze diensten, waarbij het ove-
rigens geen vanzelfsprekendheid is dat de adviesdiensten geleverd wor-
den door dezelfde organisatie die de accountantscontrole verricht. De 
controle-opdrachten zijn veelal dermate complex, dat teams multidisci-
plinair moeten zijn samengesteld. 

Voorts bieden de meerdienstenorganisaties goede uitgangspunten 
voor de ontplooiing van de professionele staf. Ter beheersing van moge-
lijke negatieve effecten welke uitgaan van de combinatie controle en ad-
vies, dienen voorzieningen te worden getroffen. Dit krijgt extra betekenis 
indien de dienstverlening bij dezelfde client plaatsvindt. Adviesdiensten 
mogen het professionele beeld van de accountant niet aantasten, noch 
een bedreiging vormen voor diens onafhankelijkheid en objectiviteit. 
Gezien het specifieke karakter (publieke functie) van de accountants-
controle, dient het management van de meerdienstenorganisatie hierop 
de nodige aandacht te richten. 
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De maatschappij plaatst soms kanttekeningen bij de activiteiten van 
de hier bedoelde organisaties. Het is van belang dat laatstgenoemden en 
beroepsorganisaties aandacht geven aan deze signalen. Gedragscodes 
binnen het beroep en deze organisaties moeten dit proces in positieve 
zin beinvioeden. Een nadere uitwerking van dit belangrijke aspect valt 
buiten het kader van deze bijdrage. 

Slot 

Dit artikel richt zich op de toekomst van het openbare accountants-
beroep. Aandacht is geschonken aan een omgevingsanalyse, product-
ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisaties waarbinnen ac-
countants werlczaam zijn. Bij de omgevingsanalyse is stilgestaan bij de 
toekomstige verwachtingen van belanghebbenden en clienten. Deze ver-
wachtingen betreffen niet alleen de jaarrekeningcontrole maar ook an-
dere vormen van assurance services en de adviesfunctie. 

Onder het hoofd productontwiklceling is nader inhoud gegeven aan de 
nieuwe assurance services. De betrokkenheid van accountants bij corpo-
rate governance en vervolgens toegespitst op interne beheersings-
systemen, is nader toegelicht. Tenslotte is aandacht geschonken aan de 
beweegredenen die hebben geleid tot de schaalvergroting welke binnen 
de organisaties, waarin accountants werlczaam zijn, zijn opgetreden. 
Hierbij is tevens aandacht geschonken aan de combinatie controle/ 
assurance en advies. 
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De cijfer-cent 

Albert Verwey 

De koopman zit op zijn kantoor en somt 
Bij 't walmend licht der lamp de winst van 't jaar: 
Hij telt zijn posten preevlend bij elkaar 
En cijfert, tot zijn rug zicht dieper kromt, 

Ms de balans niet sluit. Hij peinst en gromt, 
Half-binnensmonds en met verstoord gebaar 
Telt hij opnieuw, ontstemd om 't zoeken naar 
Een cijfer-cent, die niet te voorschijn komt. 

En al zijn winst vergeet hij, niet tevree 
V66r 't vinden van het cijfer van een cent 
Zijn kast is vol met hopen klinkend goud: 

Ik ben bevreesd, dat ik soms 6ok zo dee, 
en centen-cijferend mij heb ontwend 
't Gouden geluk te zien dat 'k overhoud. 

tit Verzamelde gedichten - 1889 

47 



'De accountant bestaat niet 

Openbaar accountants en de 

overheid 

De verwachtingskloof bij de bestrijding van financiele criminaliteit 
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In dit artikel gaat de aandacht uit naar het verschil in verwachtingen dat 
bestaat tussen accountants enerzijds en de overheid anderzijds, met 
name daar waar het gaat om de bestrijding van financiele criminaliteit. 
Dit verschil, ook wel aangeduid als de verwachtingskloof, kan worden 
gedefinieerd als eon spanningsveld tussen wat accountants feitelijk 
(kunnen) doen en wat anderen verwachten dat ze (behoren) to doen. 

Het verwerven van inzicht in het accountantsberoep is niet gemalcke-
lijk. Zo opereren accountants bij voorbeeld steeds meer internationaal 
en heeft de toegenomen automatisering ook de nodige structurele ver-
anderingen teweeggebracht. Naast deze externe factoren speelt verder 
de toenemende diversiteit binnen het accountantsberoep eon rol. We 
zullen dan ook allereerst beginnen met een korte schets van eon aantal 
ontwikkelingen die ten aanzien van het beroep spelen. Vervolgens wor-
den - aan de hand van enige literatuur - de structuur en de inhoud van 
de verwachtingskloof beschreven. Daarna wordt aan de hand van eon 
tweetal rapporten, waarvan er een expliciet betrekking heeft op de be-
strijding van financiele criminaliteit, aangegeven in hoeverre de 

.verwachtingskloof naar onze mening nog steeds eon rol speelt bij de 
beoordeling van de positie van accountants als middelpunt van regel-
geving. Het artikel wordt afgerond met eon korte samenvatting. 

Openbaar accountants vervullen in ons economisch bestel de rol van 
'vertrouwensman van het maatschappelijk verkeef. Met name door hun 
bevoegdheid tot het afgeven van verklaringen bij financiele verantwoor-
dingen door ondernemingen wordt doze maatschappelfike verantwoor-
delijIcheid in de ogen van het publiek vormgegeven. De associatie tussen 
'accountants', 'controle' on 'waarborgen van juistheid on volledigheid' 
leek bij 'niet-accountants' heel sterk. 

Het gevolg daarvan is dater een onvolledig beeld over openbaar ac- 
countants bestaat. Er kan niet moor worden gesproken over 'de' accoun- 
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tant. Dit komt al naar voren in het onderscheid tussen registeraccoun-
tants en accountants-administratieconsulenten. ,  De laatste tientallen 
jaren zijn er daarnaast echter een aantal ontwikkelingen te constateren 
die 'de' accountant tot een welhaast fictieve figuur bestempelen. Het vol-
gende kan worden waargenomen: 
- De openbare accountant als individueel werkende deskundige die zelf 
verantwoording aflegt, is aan het verdwijnen. Een groot deel van de 
openbare accountants werkt vandaag de dag in grotere of kleinere orga-
nisatorische verbanden (Soeting, 1982). 
- Externe invloeden, zoals de toegenomen automatisering, hebben ook 
gevolgen gehad voor de inrichting van de controle zoals die door ac-
countants wordt uitgevoerd. Tegenwoordig wordt er immers gebruik ge-
maakt van risico-analyse. Dit betekent dat het idee van 'een accountant 
controleert alles' - een beeld dat nog steeds bij het grote publiek leeft - 
niet klopt (Porter, 1993). 
- Verder heeft de automatisering er mede toe geleid dat er sprake is van 
een toenemende vak- en sectorspecialisatie 2, die zowel voor individuele 
accountants als voor accountantskantoren geldt. 
- Een andere ontwikkeling die kan worden waargenomen, is de steeds 
verdergaande samenwerlcing tussen accountants en andere professio-
nele dienstverleners. Een voorbeeld: binnen de grote accountants-
kantoren zijn sinds 1993 afdelingen forensische accountancy in het leven 
geroepen. Werden deze in het begin vrijwel uitsluitend bemand door ac-
countants, tegenwoordig werken er vaak ook financieel rechercheurs, 
automatiseringsexperts, juristen en criminologen. Een en ander heeft tot • 
gevolg gehad dat er nu niet zozeer sprake is van forensische accountancy 
als wel van forensic expertise (Van Twist en'Elffers, 1998). 
- Bij de in het voorgaande voorbeeld geschetste ontwildceling heeft 'de 
markt' een grote invloed. Doordat de markt voor de verplichte controle 
gekenmerkt wordt door een grote concurrentie tussen accountants-
kantoren en een stabiele vraag, is er vanuit de accountantskantoren ge-
zocht naar wegen om bestaande clienten te behouden en nieuwe mark- 

1 Tegenwoordig kunnen zowel de RA's als de AA's certificeringsbevoegd zijn, lets dat tot 

1993 slechts voor de RA's gold. Wel bestaat er nog het onderscheid naar markt: AA's 

richten zich in de regel meer op het midden- en kleinbedrijf, terwijI RA's meer 'gefocust' 

zijn op de grote, controleplichtige ondernemingen. 

2 Voorbeelden van vakspecialisatie zijn bij voorbeeld de milieu-auditors, die als werkterrein 

de vraagstukken rondom de milieuverslaggeving hebben, EDP-auditors, die zich bezig 

houden met de thematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de forensische 

accountants die gericht zijn op de opsporing en de vaststelling van fraude. In geval van 

sector-specialisatie wordt van een accountant niet alleen een grote kennis van administra-

tieve zaken verwacht, hij dient ook volledig op de hoogte te zijn van de markt(en) waarop 

zijn client opereert, wie diens voornaamste concurrenten zijn, welke ontwikkelingen zich in 

de branche van zijn client voordoen, de relevante wetgeving binnen die sector, enzovoort. 

Kortom, binnen de sector waarin de accountant opereert, is de accountant een all-round 

specialist (Diekman, Van Twist & Elffers). 
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De verwachtingskloof 

Het onderzoek van Porter 
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ten aan te boren. Gaandeweg is daarbij de nadruk steeds meer komen te 
liggen op de adviserende taak van de accountant (Berendsen, 1990). 
- Hoewel er tegelijkertijd sprake is van een toenemende regelgeving - 
afkomstig van nationale en internationale overheidsorganen, zoals bij 
voorbeeld de EU, maar ook van de eigen finterinationale beroepsorgani-
satie - heeft deze uitsluitend betrelcking op openbare accountants in hun 
hoedanigheid van controleur. De adviserende kant blijft vrijwel onbe-
sproken. 

De toenemende belangstelling van overheidswege voor het doen en 
ten vanvan openbare accountants komt niet alleen tot uitdrukking in de toe-
genomen (internationale) regelgeving. Ook bij maatschappelijke vraag-
stukIcen zoals de bestrijding van financiele criminaliteit wordt er door de 
overheid een beroep gedaan op openbare accountants. Met name met 
de invoering van de Verordening op de fraudemelding in 1994 en het 
werk van de commissie-Van Traa in 1996 is dit naar voren gekomen. Dit 
beroep op de accountants is door hen echter niet als vanzelfsprekend 
aanvaard. Voor het eerst kon worden waargenomen hoe de 
verwachtingskloof, die zich voordien vrijwel uitsluitend tussen accoun-
tants en het bedrijfsleven manifesteerde, zich manifesteerde tussen de 
overheid enerzijds en de accountants en het bedrijfsleven anderzijds. 3  

Het begrip 'verwachtingskloof' of expectations gap wordt al bijna een 
kwart eeuw gebruikt. 4  Tot voor kort vond er echter relatief weinig onder-
zoek plaats. De laatste jaren is hierin echter verandering gekomen, zoals 
hi) voorbeeld blijkt uit de onderzoeken van Porter en Berendsen. 

Porter (1993) heeft de verwachtingen ten aanzien van de CPAs s in 
Nieuw-Zeeland beschreven. Zij heeft haar onderzoek uitgevoerd onder 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, accountants en het 'grote pu-
bliek'. Bij de beschrijving van de verwachtingsldoof maakt Porter een 
onderscheid tussen een prestatieldoof en een reasonableness gap. De 
prestatiekloof is weer onder te verdelen in een deel dat veroorzaakt 
wordt doordat accountants bun werk niet goed doen, en een deel dat 
ontstaat doordat adequate wetgeving op zich laat wachten. De reasonab-
leness gap wordt veroorzaakt door onredelijke verwachtingen die vanuit 

3 Het is daarom julster on to spreken van verwachtingskloven. In de bestaande literathur 

wordt echter veelal het enkelvoud gebruikt. 

4 Voorzover ons bekend is het begrip voor het eerst door Liggio gebruikt in 1974 (Liggio, 

1974). 

5 CPA sleet voor Certified Public Accountant. De registeraccountant (M) is het Nederlandse 

equivalent hiervan. 
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de samenleving aan accountants worden gesteld. Te denken valt daarbij 
bij voorbeeld aan de reeds gememoreerde verwachting dat een accoun-
tant elke post in de boekhouding controleert. 

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat er sprake is van 
een groot gebrek aan kennis over de wettelijke verplichtingen waaraan 
een accountant moet voldoen. Accountants 'scoren' - zoals mocht wor-
den verwacht - het beste, gevolgd door mensen uit het bedrijfsleven. Bij 
het gewone publiek heeft echter zestig procent van de respondenten vrij-
wel geen kennis over de taken die een accountant moet vervullen. Opval-
lend genoeg hebben accountants aangegeven dat sommige taken niet 
door hen hoefden te worden vervuld, terwijl dit in werkelijkheid wel het 
geval was. Het ging hierbij om verplichtingen die betrekking hebben op 
het opsporen en rapporteren van diefstal door management en em-
ployees en het opsporen en rapporteren van andere illegale activiteiten 
die gepleegd zijn door vertegenwoordigers van het bedrijf - activiteiten 
die direct op de jaarrekening van invloed zijn. Ondernemingen namen 
overigens grosso modo dezelfde standpunten in als accountants. Er 
openbaart zich derhalve een verschil in verwachtingen tussen accoun-
tants en het bedrijfsleven enerzijds en de wetshandhaver anderzijds. 

Verder komt Porter tot de conclusie dat de tegengestelde verwachtin-
gen voor de helft te wijten zijn aan het feit dat er vanuit de samenleving 
verplichtingen aan de accountant worden toegekend waaraan accoun-
tants op dit moment nog niet voldoen. Dit vanwege de omstandigheid 
dat zij daartoe nog niet (wettelijk) verplicht zijn. Het gaat daarbij dus om 
taken die in alle redelipcheid 6  van accountants gevraagd kunnen worden. 

Berendsen (1990) heeft getracht inzicht te verlcrijgen in de structuur van 
de verwachtingskloof in Nederland, gezien vanuit het perspectief van de 
accountant. Daartoe onderzocht hij een aantal maatschappelijke ont-
wikkelingen die aan het ontstaan van de kloof hebben bijgedragen. 
Berendsen stelt dat als er sprake is van redelijke verwichtingen en 
werkelijke tekortkomingen aan de kant van de accountant, er een 
verwachtingsldoof ontstaat doordat de accountant heeft gefaald: de 
prestatiekloof. Uitgaande van redelijke verwachtingen 7  heeft de accoun- 

6 Om vast te stellen of er sprake was van taken die in alle redelijkheid aan accountants 

konden worden opgelegd, maar nog niet wettelijk verplicht zijn onder het huidige regime, 

hanteert Porter een kosten/baten maatstaf. Dit criterium is gebaseerd op de meningen van 

het bedrijfsleven. Wanneer 20 procent van de respondenten uit deze groep van Mening is, 

dat een taak door accountants kon worden uitgevoerd, werd deze beschouwd als redelijk. 

7 Als redelijke verwachtingen worden door Berendsen aangemerkt: de vragen naar een 

oordeel over de administratieve organisatie en het stelsel van interne controlemaatregelen; 

de mogelijkheid van een meer genuanceerd oordeel van de accountant in zijn verklaring bij 

de jaarrekening. 
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tant niet die taken op zich genomen die hij op grond van zijn kennis en 
kunde kan vervullen. 

In het geval dat het gaat om onredelijke verwachtingen en een ver-
meend gebrek in de beroepsuitoefening door de openbare accountant, 
ontstaat de communicatiekloof. Door gebrek aan communicatie heeft de 
accountant niet afdoende duidelijk kunnen malcen waar de grenzen van 
zijn deskundigheid liggen. 

Hit het onderzoek van Berendsen komt verder naar voren dat open-
bare accountants de verwachtingskloof tussen hen en het maatschappe-
lijk verkeer niet ernstig nemen. De verwachtingsldoof wordt in hoofd-
zaak beschouwd als een communicatiekloof. Daarbij dient wel te worden 
opgemerkt dat communicatie hier wordt opgevat als voorlichting en niet 
als discussie. Een dergelijke teruggetrokken houding is volgens Berend-
sen historisch verklaarbaar, ten dele doordat het accountantsberoep in 
Nederland zich lange tijd zelfstandig heeft ontwiklceld. Accountants heb-
ben zelf invulling moeten geven aan het beroep en aan de maatschappe-
lijke positie van de beroepsgroep. 8  Daarnaast is or bij accountants sprake 
van een sterke gerichtheid op de eigen organisatie. 

Het Limperg-onderzoek uit 1987 (Limperg Instituut, 1987) had al laten 
zien dat er nogal wat verwachtingen bij het publiek !even. Zo is men van 
mening dat een accountant er primair is voor de ondernemers en dat hij 
daardoor blijkbaar geen brede maatschappelijke functie heeft. In tegen-
spraak met deze uitkomst is echter de bevinding dat vele respondenten 9  
positief staan tegenover een 'spreekplicht' voor accountants als hij ge-
confronteerd wordt met omkoping of belastingfraude. Ook wordt er, naar 
de mening van registeraccountants, ten onrechte in overgrote meerder-
heid van uitgegaan dat een accountant fraude kan voorkomen en dat hij 
uitspraken kan doen over ondernemingen die problemen met hun conti-
match hebben. Aangaande de verplichtingen van accountants komt op-
nieuw naar voren dater niet voldoende kennis aanwezig is bij het pu-
bliek. Verder blijkt ook dat de partijen die niet in de markt opereren meer 
verwachten van openbare accountants als het gaat om de bestrijding van 
financiele criminaliteit. 

flat 'niet-accountants' iets van accountants verwachten als het gaat 
om de bestrijding van fraude, is niet zo verwonderlijk. Vanuit het beroep 
zelf wordt echter aangegeven dat openbare accountants vandaag de dag 
niet meer deskundig genoeg zijn om eon effectieve rol te spelen bij de 
bestrijding van fraude (Dielcman, 1997). 

8 In dit verband dient Limpergs theode 'De leer van het gewekte vertrouwen te warden 

genoemd. In deze theorie wordt gesteld dal eon accountant zijn work zodanig verricht dat 

hij de verwachtingen die bestaan bij de verstandige leek, niet beschaamd en dat hij verder 

geen grotere verwachtingen opwekt dan door de verrichte arbeid kan worden gerechtvaar-

digd. In de praktijk betekent dit dal een accountant zelf bepaalt wat niet-accountants van 

hem kunnen verwachten. 

9 Het gaat hierbij dan met name on leden van de OR en directeuren van non-profit 

organisaties. 
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Accountants: ondernemers met een publieke opdracht? 

Openbare accountants zijn werkzaam in een grensgebied waar publieke 
en private belangen elkaar raken. Door de toegenomen belangstelling 
vanuit de overheid voor het accountantsberoep zijn de contouren van dit 
grensgebied scherper geworden. Daardoor kan ook de verwachtingskloof 
nadrukkelijker naar voren komen. Deze ontwildceling wordt hieronder 
gefilustreerd door een tweetal overheidsrapporten aangaande het func-
tioneren van accountants: het MDW-rapport en het evaluatierapport in-
zake de Verordening op de fraudemelding. 

Het MDW-rapport 

Bij het aantreden van het huidige kabinet is de operatie Marktwerking, 
Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) eind 1994 in gang gezet. 
Doelstelling van deze operatie is het elimineren van onnodige regelge-
ving, het versterken van de marktwerking en het verbeteren van de kwa-
liteit van wet- en regelgeving. In het kader daarvan is ook de beroeps-
groep der accountants onderzocht. In juni 1997 bracht de MDW-
werkgroep accountancy haar rapport uit. 

In essentie had de werkgroep opdracht om een antwoord te vinden op 
de vragen of: 
- de verplichte inschakeling van een openbare accountant in alle geval-
len moest blijven gelden; 
- de taken en regelgevende bevoegdheden van het Nivra en het NOvAA 
nog voldoen aan het vereiste dat het functioneren van PBO's strikt afge-
balcend en gelimiteerd dient te zijn ,o; 
- en of de combinatie van, wettelijk verplichte, controle niet tot versto-
ring van het systeem van vraag en aanbod leidt." 

10 Deze visie ontleent de werkgroep aan de rapportage van de Interdepartementale 

werkgroep domeinmonopolie advocatuur onder leiding van M.J. Cohen. In verband met dit 

onderwerp dient men ook rekening te houden met de ontwikkeling van het Zelfstandige 

Bestuursorgaan (ZBO). 

11 Daarbij moet gedacht worden aan: a) het hebben van een voorsprong als het gaat om het 

aanbieden van diensten omdat de accountant at als controleur contacten heeft binnen de 

organisatie van zijn client; b) de samenwerking met andere professionele dienstverleners 

zoals bij voorbeeld belastingadviseurs. (het creeren van one-stop shopping en het ontstaan 

van marktdominanties doordat hele segmenten van de markt voor financiele dienstverle-

ning door een paar conglomeraten worden beheerst. In geval van samenwerking speelt het 

gevaar van verlies van onafhankelijkheid van de accountant doordat (commerciele) 

afwegingen van anderen een rot kunnen gaan spelen bij de oordeelsvorming. Dit gevaar 

zou ook aanwezig kunnen zijn wanneer zowel de controlerende als de adviserende functie 

door een openbaar accountant wordt uitgeoefend (collusiegevaar). Gegeven het commer-

dieter optreden van de markten waarop accountants opereren, verdient deze vraagstelling 

zeker aandacht. 
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De belangrijkste bevindingen van de werkgroep, alsmede de reacties 
daarop van een aantal betrokken partijen, waren als volgt: 
- Er client een strikte scheiding te komen tussen controleren en advise-
ren door openbare accountants. 
- De wettelijke regeling van het beroep dient te worden beperkt tot de 
verplichte controle. 
- Er wordt ee'n nieuw zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in het leven ge-
roepen dat toezicht houdt op de controlerende functie van accountants. 

Hoewel de aanbeveling om de adviserende en control erende functie te 
scheiden, werd gedaan onder voorbehoudn, werd het vrijwel unaniem 
door het NOvAA, het Nivra en de diverse vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven afgewezen. Het kabinet volgde de opvatting van de werk-
groep. 

Aangaande de wettelijke regeling van het beroep doet de werkgroep de 
aanbeveling om het begrip 'accountantsverklaring' te vervangen door 
'certificeringsverklaring', aangezien een accountantsverklaring niet a!-
teen betrekking heeft op de wettelijke controle. Ook deze - door het kabi-
net onderschreven - aanbeveling is echter om diverse redenen niet in 
goede aarde gevallen. Zo zou het beperken van de wettelijke regeling on-
der meer tot gevolg hebben dat de keuzevrijheid van de ondernemers 
wordt beperkt en een efficiente marktwerking wordt belemmerd (Rot-
huizen, 1997). 

De oprichting van een ZBO zou tot gevolg hebben dat het Nivra en het 
NOvAA hun status als publiekrechtelijke bestuursorganisatie (PBO) ver-
liezen doordat tuchtrecht en verordenende bevoegdheid worden overge-
h eveld. Verder zou het ZBO verantwoordelijk zijn voor het theoretisch 
gedeelte van de opleiding. Universiteiten dan wel instellingen van een 
gelijkwaardig niveau zouden daarvoor moeten zorgen. De beide 
beroepsorganisaties Icrijgen een privaatrechtelijke status. De andere be-
trolcken partijen zijn opnieuw eensgezind in hun afwijzing van dit stand-
punt van de werkgroep. Op termijn zou deze aanbeveling tot gevolg heb-
ben dat het beroep van AA zal verdwijnen, aangezien er wordt gepleit 
voor een universitaire opleiding voor accountants. Volgens het NOvAA 
en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven betekent dit dat de spe-
cifieke expertise van de AA met betreldcing tot het MKB verloren zal gaan. 
Een RA zal dit niet zonder meer over kunnen nemen omdat de verschil-
len met de AA te groot zijn (zie hierover onder meer Vaandrager, 1997). 

Geconcludeerd kan worden dat de MDW-werkgroep nogal wat heeft 
losgemaakt. De vrijwel unanieme afwijzing van de belangrijkste aanbe-
velingen geeft aan dater voor het rapport geen draagvlak is. De legalisti-
sche benadering, hoe begrijpelijk ook vanuit de taakstelling van de werk- 

12 De werkgroep wil de resultaten afwachten van eon onderzoek dat op dit moment wordt 

uitgevoerd door de Federation des Experts Comptables Europeenne in opdracht van de 

Europese Commissie. 
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groep, gaat volledig voorbij aan de feitelijke situatie waarmee het 
accountantsberoep in Nederland wordt geconfronteerd. Afgaande op de 
werlcwijze van de werkgroep, is er geen spralce geweest van een dialoog. 

De Verordening op de fraudemelding 

Reeds in 1987 werd - bij de behandeling in de Tweede Kamer van het 
rapport van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk 
gebruik (ISMO) - de vraag opgeworpen of een openbaar accountant 'op-
gespoorde' fraude aan de overheid diende te melden. De periode van 
discussie tussen overheid en de beroepsorganisaties NOvAA en Konink-
lijk Nivra die daarop volgde, mondde in 1994 uiteindelijk uit in de Veror-
dening op de fraudemelding. 13  

De verordening geldt dwingend voor de wettelijk verplichte controle 
van de jaarrekening. Als een controleplichtige client (of het toezichthou-
dend orgaan van deze client) geen toereikende maatregelen treft om 
fraude, die van niet te verwaarlozen ('materiele') 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." Met het oog hierop werden de gedragsregels voor RAs 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) 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. 

Uit het evaluatie-onderzoek van Sabee en Bijl (1996) naar de werldng 
van de verordening blijkt dat de Cri anderhalf jaar na inwerkingtreding 
van de verordening nog geen meldingen had ontvangen. ,5  In essentie 
leverde het onderzoek een drietal constateringen op. De eerste constate- 

13 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. 

14 Zie ook Dubbeld en Van Schaik (1994). Voor de RAs en AA's geldt dat de verordening op 

21 juni werd aangenomen en dat deze in werking is 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 geheimhoudings- 

plicht 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. 

15 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 clienten of leveranciers. De 

accountants waren op deze gevallen door vertegenwoordigers van het gecontroleerde 

bedrijf zelf geattendeerd. 
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ring luidde dat slechts minder dan een derde van de geenqueteerde ac-
countants expliciet van mening was dat de eventuele melding bij de Cri 
de vertrouwensrelatie tussen client en opdrachtgever zou schaden. Het 
schenden van vertrouwen was nu juist een belangrijk argument voor de 
beroepsorganisaties om een meldplicht in eerste instantie af te wijzen. 
De accountants zelf waren echter van mening dat de melding bij de Cri 
geen vertrouwensbreuk inhoudt. Doordat de fraude niet wordt geredres-
seerd is de vertrouwensrelatie sowieso al beschadigd. De tweede conclu-
sie luidde dat de respondenten de verordening zagen als een 'stok-
achter-de-deur-instrument' en dat zij daarom zeker een preventief effect 
voor de verordening zagen weggelegd. Ten derde werd geconstateerd dat 
fraude geen eenduidig begrip is, wat ruimte overlaat voor interpretatie-
verschillen. Of iets als fraude dient te warden beschouwd, is afhankelijk 
van diverse factoren. 16  

Bij de uitkomsten van het evaluatie-rapport moet een aantal kantteke-
ningen worden gemaakt. Zo valt ten eerste op dat de jarenlange discussie 
omtrent een mogelijke meldplicht voornamelijk betrelcicing had op het 
middel zelf en dat de im- of expliciete doelstellingen van de verordening 
eigenlijk niet aan de orde zijn gekomen. 

Ten tweede komt - gezien het feit dat 'de' accountant niet bestaat - het 
wel zeer beperkte spectrum naar voren. De verordening heeft immers 
betrekking op wettelijk verplichte controles, waardoor vrijwillige 
controlewerlczaamheden en advieswerk buiten beschouwing blijven 
(Van Twist en Elffers, 1998). 

Gezien de beperkte reilcwijdte van de verordening en het feit dat de 
eventuele melding de plaats van een ultimum remedium heeft gekregen, 
dringt zich hier de vraag op of het wel reeel is om meldingen te mogen 
verwachten. De accountants zullen zeggen van niet, maar bij vele andere 
betrolckenen blijft toch het gevoel leven 'dat nul meldingen wel heel erg 
weinig is'. De laatsten vinden daarvoor onder meet een aanwijzing bij 
Moleveld (1992). In het artikel dat hij naar aanleiding van een enquete 
onder de accountantskantoren schreef, wordt aangegeven dat in acht-
tien gevallen door accountants een opdracht werd opgezegd omdat de 
leiding een geconstateerde fraude weigerde ongedaan te maken. In hoe-
verre dit aantal daadwerkelijk een aanwijzing vormt, is echter nog maar 
de vraag, aangezien het niet duidelijk is of deze opdrachtafzeggingen 
betrekking hadden op wettelijk verplichte controles. Desondanks roepen 
de verschillende uitkomsten van het evaluatie-onderzoek van Sabee en 
het onderzoek van Moleveld de vraag op, in hoeverre openbare accoun-
tants fraudebestrijding als een deel van hun taken beschouwen. Temeer 
daar door Diekman (1997) wordt aangegeven dat openbare accountants 
niet de vereiste deskundigheid bezitten. 

16 Zie nok Brants en Brants (1991). 
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Aan de hand van onderzoeken van Porter en Berendsen is de structuur 
van de verwachtingskloof beschreven. Uit deze onderzoeken - en dat van 
het Limperg Instituut - komt naar voren dat er sprake is van een gebrek 
aan kennis bij `niet-accountants' over het doen en laten van de beroeps-
groep. Dit blijkt ook uit het MDW-onderzoek. Tegelijkertijd geeft Berend-
sen aan dat er geen sprake is van echte dialoog en discussie tussen ac-
countants en de rest van de samenleving. Hij wijt dit aan de defensieve 
opstelling van de accountants. Desondanks schroomt Berendsen niet om 
de accountants zelf te laten bepalen wat in alle redelijIcheid van hen ver-
wacht mag worden. Dit in tegenstelling tot Porter, die de redelijlcheid van 
verwachtingen laat bepalen door het bedrijfsleven. Daardoor ontstaat er 
ruimte voor discussie. Deze discussie is dringend gewenst omdat vastge-
steld moet worden wat in alle redelijlcheid van openbare accountants 
verwacht kan en mag worden. Op dit moment is dat namelijk zeer on-
duidelijk. 

Enerzijds ondergaat het accountantsberoep een aantal drastische ver-
anderingen waarbij bij voorbeeld de nadruk veel meer op de dienstverle-
ning komt te liggen, terwijl anderzijds het `maatschappelijke beroep' op 
accountants eveneens toeneemt. Dit geldt met name voor de bestrijding 
van financiele criminaliteit. Het vraagstuk van fraudebestrijding wordt 
nog gecompliceerd door het feit dat fraude geen eenduidig omschreven 
begrip is. De vraag wat fraude nu precies is, wordt bij mensen die betrok-
ken zijn bij opsporingstalcen heel anders ingevuld dan door accountants. 

Daar komt nog bij dat door bij voorbeeld technologische ontwildcelin-
gen geheel nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Voor deze nieuwe 
criminaliteitsvormen dienen zowel de accountants als de overheid (in 
haar rot als opspoorder) antwoord te vinden. Een en ander heeft ook tot 
gevolg dat het moeilijker wordt om reele verwachtingen ten aanzien van 
de rot van de accountants bij de bestrijding van criminaliteit te formule-
ren. Er blijkt overigens sowieso geen sprake van een dialoog met de over-
heid, mede doordat accountants geneigd zijn communicatie te defi-
nieren in termen van voorlichting. Anderzijds wordt er echter vanuit de 
overheid nauwelijks moeite gedaan om kennis te nemen van de corn-
plexiteit van het accountantsberoep en de ontwikkelingen waarmee deze 
te maken lcrijgt. De reeds tekort schietende dialoog, het zich snel ontwik-
kelende accountantsberoep en het onduidelijk omschreven werkterrein, 
zullen er onzes inziens dan ook toe leiden dat de verwachtingsldoof zich 
in de komende jaren alleen maar scherper zal manifesteren. 
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'Het Femisbank-onderzoek in het begin van de negentig was een eerste 
vingeroefening in het financieel rechercheren. Wat destijds futuristisch 
leek, is nu al min of meer gemeengoed in de opsporingspraktijk geworden.' 
Minister W. Sorgdrager van Justitie l  

Justitie maakt gebruik van accountants; niet alleen ten behoeve van de • 
departementale accountantsdienst, de afdelingen financieel-
economische zaken van de diverse beheerseenheden, de accountants in 
een bedrijfseconomische, administratieve of beheersfunctie of de ac-
countants die toezicht houden op het notariaat, maar ook van accoun-
tants in de handhavingsketen; dat wil zeggen accountants die zijn be-
trokIcen bij de opsporing, vervolging en eventueel ontneming, ofwel de 
forensische accountants. 

Wat de overheid betreft moet worden gedacht aan accountants die res-
sorteren onder het Korps Landelijke Politie Diensten, Centrale Recherche 
Informatie, accountants verbonden aan het Bureau Ontnemings-
wetgeving Openbaar Ministerie, accountants verbonden aan de regio-
politie, vaak bij de divisie Georganiseerde criminaliteit en accountants 
verbonden aan de Algemene Inspectie Dienst en de Fiscale 
en Opsporingsdienst. 

Naast accountants in overheidsdienst is een andere groep accountants 
verbonden aan de openbare accountantskantoren, veelal aan de afdelin-
gen forensische accountancy (verder FA), integrity services of forensic 
services. 

In dit artikel wordt ingegaan op forensische accountancy en financieel 
rechercheren, de daarvoor benodigde deskundigheid en de grotere 
opleidingsbehoefte. Voorts wordt de werkwijze van forensische accoun-
tants onder de loep genomen, waaronder de onderzoek-faseringen en de 
controlemiddelen. Tenslotte komt de vraag aan de orde of accountants, 
zowel in de private sector als in de publieke (overheids)sector, een strate-
gische partner voor Justitie kunnen zijn. 
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Pour discuter ilfaut etre d'accord, oftewel: om van gedachten to kunnen 
wisselen moeten wij het eerst eens zijn over het begrippenapparaat. Re-
gisteraccountant is de wettelijke aanduiding voor een ingeschrevene in 
het accountantsregister ex artikel 55 lid I Wet op de registeraccountants. 
!De registeraccountant is bevoegd tot het afgeven van verklaringen om-
trent de getrouwheid van jaarrekeningen, de zogenoemde certificerende 
functie. Jaarrekeningcontroles vormen den van de soorten werlczaarnhe-
den van de registeraccountant, de zogenoemde algemene onderzoeken; 
daarnaast bestaan onderzoeken met een bijzonder doe!, de zogenoemde 
'investigations' of 'bijzondere onderzoeken'. Fraude-onderzoeken vor-
men hiervan een specifieke deelverzameling. 

Het begrip 'forensisch' verwijst naar 'forum', de plaats waar in het oude 
Rome recht word gesproken. Forensische expertise, aldus Nijboer, 'be-
treft kort gezegd het brede veld waarop deskundigen een rol kunnen spe-
len bij het onderzoek en bewijs van feiten in het recht' (Nijboer, 1990, p. 
16). Veelal wordt het terrein dan beperkt tot het strafrecht, maar dit is 
bepaald niet noodzakelijk, zeker niet waar het de dienstverlening van de 
accountantskantoren betreft. 

Forensische accountants kunnen in en buiten rechte worden geraad-
pleegd bij het onderzoek en bewijs van feiten waarop de financieel-
economische deskundigheid van de accountant (bedrijfseconomie, ad-
ministratieve organisatie en controleleer) betrelcking heeft. De voor deze 
raadpleging vereiste juridische kennis gaat die van de gemiddelde regis-
teraccountant zeker te boven. Athankelijk van de specifieke functie-
invulling van de forensisch accountant zal het accent soms meer liggen 
op het publieke recht, bij voorbeeld het strafrecht, en soms meer op het 
private recht, bij voorbeeld het overeenkomsten- en verbintenissenrecht. 
Een forensisch accountant werlczaam op het terrein van het strafrecht 
kan bij voorbeeld op zoek zijn naar bepaalde bancaire overboelcingen ten 
gunste van een nummerrekening. Zijn collega in de private rechtssfeer 
beoordeelt bij voorbeeld of de oplagecijfers van eon bepaald periodiek 
wel juist zijn weergegeven, omdat juist aan de hand van de oplagecijfers 
de honoraria worden bepaald. 

Len andere veelvuldig gebruikte term is financieel rechercheren (ver-
der: FR). Dit is te omschrijven als een vorm van onderzoek waarbij finan-
ciele deskundigheid wordt aangewend om - al dan niet financiele - gege-
yens te verzamelen, te controleren en te veredelen, te bewerken en te 
analyseren ten behoeve van de rechtshandhaving. Bij FR komen ook de 
'gewone' recherchewerkzaamheden, zoals het volgen en horen van ver-
dachten, tappen van telefoon enzovoort aan de orde. 

1 Reactie van de minister op het eindrappon van de Stuurgroep Financieel Rechercheren op 
17 maart 1998 to Ede. 



Forensische accountancy 61 

Stel er wordt aangifte van fraude gedaan, waarop een forensisch 
accountantsonderzoek wordt ingesteld. Allereerst zal de accountant zich 
dan bezig moeten houden met het verzamelen van het relevante materi-
aal waarbij hij moet controleren of dit materiaal wel juist en volledig is; 
vaak zal blijken dat bij aanvang van het onderzoek het materiaal nog niet 
volledig aanwezig is en dat nog meer relevante stukken moeten worden 
opgespoord. De forensisch accountant gaat vervolgens over tot het vere-
delen van het materiaal door het op relevantie voor het onderhavige on-
derzoek te beoordelen; er vindt een schiftingsproces plaats. De accoun-
tant beoordeelt het materiaal tevens marginaal op de mogelijlcheid om 
het tijdens het eventueel volgend strafproces als bewijsmiddel te kunnen 
hanteren, zulks ter voorkoming van onrechtmatig verkregen bewijs. Ter-
zijde zij opgemerkt dat dit laatste standpunt niet onomstreden is omdat 
de taak van toetsing van bewijsmiddelen uitsluitend de rechter zou toe-
vallen. 

Veredelen, bewerken en analyseren hebben betrelddng op de in het 
algemeen grote hoeveelheid, veelal ongestructureerde gegevens waarin 
de forensisch accountant patronen en relaties moet zien te ontdekken. 
Veredelen betreft het beter bruikbaar maken van het beschikbare en rele-
vant gebleken materiaal, het materiaal op een hoger plan of niveau bren-
gen; een helder schema zegt bij voorbeeld meer dan vijf pagina's tekst. 
Samenhangend met veredeling is het bewerken van het materiaal, bij 
voorbeeld het materiaal beter toegankelijk maken. Het analyseren ten-
slotte is een noodzakelijke fase voorafgaand aan de beantwoording van 
de bij aanvang van het forensisch accountantsonderzoek gestelde 
onderzoeksvraag. FR vereist daarom kennis van recherchemethoden en • 
-technieken waarover de gemiddelde registeraccountant in het algemeen 
niet beschikt. In de dagelijkse praktijk blijkt FR meer te liggen op het ter-
rein van het publieke (straf)recht, dan op het terrein van het privaat-
recht. 

Hoe verhouden FR, FA en publiek- en privaatrecht zich tot elkaar? FA is 
enerzijds een ruimer begrip dan FR. FA speelt zich immers zowel af bij de 
'publics', de openbare accountantskantoren, als bij de overheid (de 
rechtshandhaving). Bij de openbare kantoren heten de afdelingen dan 
ook niet financiele recherche maar FA of soms forensic services als men 
het accountancy aspect niet wil benadrukken. 

Anderzijds is FA een beperkter begrip dan financiele recherche; 
rechercheren bestrijkt immers een ruimer gebied dan financiele recher-
che. Concluderend kunnen wij stellen dat FR, FA en privaat- en publiek-
recht elkaar daar ontmoeten waar een financieel-economische deskun-
digheid wordt gepaard aan kennis van methoden en technieken van 
recherchewerkzaamheden en een juridische en criminologische achter-
grond. 
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Zowel bij de politic, de bijzondere opsporingsdiensten als bij het open-
baar ministerie zijn forensische accountants in dienst en wordt finan-
cieel gerechercheerd. Het eindrapport van de projectgroep Financieel 
Rechercheren onderscheidt vier deskundigheidsniveaus (Kolthoff en 
Spijers, 1997, p. 11). 2  

Niveau I richt zich op de basispolitiezorg, de gebiedsofficieren en de 
parketsecretarissen. Voor dit niveau is een zelfstudiepalcket ontwikkeld 
dat bestaat uit algemene informatie omtrent FR en basiskennis van ont-
neming. 

De niveaus 2 en 3 betreffen 'in meer of mindere mate gespecialiseerde 
functionarissen binnen de opsporings- en vervolgingsketen'. De project-
groep adviseert voor deze niveaus een modulair opleidingstraject te la-
ten ontwikicelen door het Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut Po-
litic en de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. 

Over niveau 4 (de hoog gespecialiseerde kennis) zegt het rapport dat 
deze in veel gevallen het gemalckelijkst binnen de organisaties is onder te 
brengen door specialistisch opgeleide functionarissen te werven. Deze 
moeten dan wel een algemene opleiding op het gebied van opsporing 
en/of vervolging aangeboden krijgen, die ook deel moet uitmaken van 
het aanbod van Landelijke Selectie en Opleidingsinstituut Politie/ 
Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Op deze opleidingsbehoefte 
komen wij hieronder nog terug. 

Hit deze niveau-indeling is af te leiden dat in alle niveaus sprake is van 
FR. In het hoog gespecialiseerde niveau 4 gaat FR gepaard met FA-
deskundigheid. 

Bij politic en justitie nemen de volgende instanties FA en FR-taken op 
zich: de Afdeling FA van het Korps Landelijke Politic Diensten, Divisie 
Centrale Recherche Informatie, de Bureau's Financiele Ondersteuning, 
het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie en de regio-
politie, divisie Georganiseerde criminaliteit. Raadpleging van de leden-
lijst van het Koninklijk Nivra leert dat van de ruim dertig registeraccoun-
tants ressorterend onder politie/justitie er zeventien wericzaam zijn in 
functies van de Departementale Accountantsdienst of van financieel 
economische zaken. Bij de Afdeling FA zijn zeven forensische accoun-
tants werlczaam, bij het Bureau Ontnemingswetging Openbaar Ministe-
rie twee, terwfil de regiopolitie acht registeraccountants kent, met een 
opvallende concentratie in twee politieregio's, te weten Brabant en 
Twente. 

Bij de bijzondere opsporingsdiensten moet men denken aan foren-
sisch personeel verbonden aan AID en Fiscale Inlichtingen- en 

2 Pheijffer ea. (1997, pp. 72 e.v.) onderscheiden zeven deskundigenniveaus. Los van het feit 

dal het vaststellen van het noodzakelijke aantal deskundigenniveaus een arbitraire zaak is, 

lijkt het gekozen annul van vier wel erg grote niveauverschillen met zich flee te brengen. 
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Opsporingdienst. In totaal goed voor circa vijf accountants! De Economi-
sche Controle Dienst heeft volgens mijn waarneming geen registerac-
countants in dienst. Van de onlangs genstalleerde Nederlandse 
Mededingsautoriteit heb ik geen recente cijfers beschikbaar. 

Ms het aantal accountants bepalend zou zijn voor de mate van imple-
mentatie van FR in Nederland dan ontstaat een bedroevend beeld, zowel 
qua aantal accountants als qua spreiding over het land. Waarom partici-
peren nog zo weinig accountants in opsporing, vervolging en ontneming 
en waarom is de FR over het algemeen stiefmoederlijk bedeeld? 

Ms eerste verklaring kan worden gewezen op het domein: financieel-
economische/fiscale delicten of ldassieke, commune delicten; politie en 
justitie hielden en houden zich van huis uit bezig met de klassieke en 
bekende criminaliteitsvormen. De 'dienders' worden niet vaak gecon-
fronteerd met financieel-economische delicten; deze vormen een terra 
incognita. Daarnaast kenmerken beide groepen delicten zich door hun 
eigen taal. 

Ten tweede schiet het opleidingsniveau tekort, zowel qua richting als 
diepgang. Financieel-economische criminaliteit vereist aanvullende op-
leidingen, op welke niveaus men ook wenst te functioneren. Voorts is 
sprake van een andere beloningsstructuur; de accountancy in het alge-
meen en de FA en FR bij de overheid in het bijzonder vereisen een ho-
gere beloning dan bij politie en justitie gebruikelijk is. Dit is mede het 
gevolg van een niet te veronachtzamen vraag naar forensisch personeel 
vanuit de particuliere sector. De Minister spreekt van 'heel schaarse ex-
pertise'. Hierdoor ontstaat de verleiding om 'steeds meer een beroep te 
doen op de private sector. Een dergelijke ontwikkeling is niet zonder ge-
vaar.' 

Tenslotte kan worden gewezen op andere belangen. Een korpschef in 
een kustprovincie vindt in de zomer de bestrijding van wildkamperen 
wellicht belangrijker dan het prioriteren van financieel-economische 
criminaliteit. 

Meer behoefte aan deskundigheid 

Nog even terug naar de opleidingen. De Minister merkt naar aanleiding 
van de opleidingstrajecten het volgende op: 'De ideale financieel recher-
cheur is wel eens omschreven als een jurist die tevens registeraccountant 
is'. Op het gevaar af de indruk te willen wekken dat ik het met de Minister 
oneens zou zijn, past bier toch een nuance. Want het opleidingstraject 
van meester/registeraccountant is met name voor het vierde 
deskundigheidsniveau geschikt. Maar dat er beter moet worden opgeleid 
is zeker. De forensisch accountant in de opsporing, vervolging en ontne-
ming heeft een grote dosis algemene en specifieke juridische kennis no-
dig die uitstijgt boven zijn eigen accountancydeskundigheid. Hetzelfde 
geldt mutatis mutandis voor de jurist die in de forensische sfeer werk-
zaam wit zijn; hij of zij heeft een grote dosis (bedrijfs)economische- en 
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accountancykennis nodig op het niveau van contactdeskundigheid: men 
moet elkaars taal spreken om elkaar te kunnen begrijpen en zinvol te 
kunnen discussieren. 

Wat de opleiding van meester/registeraccountant betreft kan relatief 
eenvoudig aansluiting worden gezocht bij de accountantsopleiding van 
het Koninklijk Nivra - waar alleen personen studeren die werk en studie 
combineren en derhalve reeds over veel werkervaring beschilcken - en bij 
een juridische faculteit, bij voorbeeld die in Leiden die reeds ervaring 
heeft opgedaan met intensieve, modulair opgebouwde 'post-experience' 
doctoraalprogramma's. Deze combinatie van opleidingen - die niet 
noodzakelijkerwijs in totaliteit behoeft te worden voltooid - moet wor-
den aangevuld met specifieke praktijkcursussen, te verzorgen door de 
geeigende politie- en justitie-organen. Nagegaan moet worden of deze 
praktijkcursussen in het reguliere onderwijs kunnen worden ingebracht 
als keuzevak. Vanzelfsprekend moet - zoals een van de aanbevelingen 
van het eindrapport luidt - een diplomerings- en certificeringsstructuur 
worden vastgesteld. Forensische accountants dienen over een minimum 
opleidingsniveau te beschilcken alvorens zij zich als zodanig mogen affi-
cheren. 

Aldus ontstaat een supermarktmodel. De registeraccountant of de 
meester in de rechten loopt rond met een mandje en de schappen zijn 
gevuld met verantwoord gekozen opleidingsmodules die in gezamenlijk-
heid met een of meer reguliere opleidingen voldoen aan de nader te defi-
nieren forensische eindtermen. Dat in deze context iemand geheel ge-
grepen raakt door het vakgebied en forensisch gespecialiseerd meester/ 
registeraccountant wil worden - een supermarktkar wordt dan 
aanbevolen - zal niet veel voorkomen, maar moet mogelijk blijven. 
Anderen vullen gewoon het mandje tot een bepaald (forensisch) 
deskundigheidsniveau. 

De werkwijze van de forensische accountant 

De faxes 
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Zoals opgemerkt behoren de forensische accountantsonderzoeken thuis 
in de categorie bijzondere onderzoeken. Kenmerk van deze categorie 
onderzoeken is dat deze, in tegenstelling tot de normale jaarrekening-
controles, niet continue maar incidenteel plaatsvinden. FA wordt 
daarom gekenmerkt als een exercitie in respectievelijk informatieverkrij-
ging, -vastlegging, -rangschildcing, -bewerking en -veredeling. 

Afhankelijk van de geformuleerde doelstelling van het onderzoek moet 
een plan worden doordacht en opgesteld om de voor het onderzoek rele-
vante informatie boven tafel te krfigen: de informatieverkrijging. Uiter-
aard is de specifieke administratie die object van onderzoek is, bij aan-
yang van het onderzoek onbekend terrein voor de forensisch accountant. 
Het is net als bij een bevalling: geen enkel kind is hetzelfde. Mocht een 



Forensische accountancy 65 

bepaalde administratie sprekend lijken op een andere, dan is die zeker 
frauduleus. Zekerheid over de integriteit van de administratie is moeilijk 
of niet te verkrijgen. Veelal is het aanvankelijk zoeken naar de bekende 
speld in de al even bekende hooiberg. Een goede vastlegging van de ver-
richte werkzaamheden is dringend geboden. Kenmerk van deze fase is 
ook dat een veelheid van bronnen moet worden beoordeeld op relevan-
tie, maar wat nu niet relevant lijkt kan later zeer belangrijk blijken te zijn. 

De informatierangschikking - bij de jaarrekeningcontroles sterk gefor-
maliseerd - verdient hier bijzondere aandacht. De rangschilddng moet 
zodanig plaatsvinden dat de voortgang van het onderzoek daarmee het 
meest wordt gediend. Het moet mogelijk zijn ieder moment terug te grij-
pen op reeds vastgelegde informatie omdat dit zeer belangrijk is voor het 
kunnen herkennen van patronen, tendensen en feiten. 

De volgende fase betreft de informatiebewerldng. Gegeven de doelstel-
ling van het onderzoek moet de informatie worden geordend en relatio-
neel inzichtelijk worden gemaakt zodat de volgende fase - de informatie-
veredeling - zodanig kan plaatsvinden dat de doelstelling van het 
onderzoek kan worden gerealiseerd. In de slotfase van het forensisch on-
derzoek worden de bevindingen vastgelegd in een proces-verbaal. 

De controlemiddelen 

In de FA worden niet alleen de traditionele controlemiddelen van de ac-
countant in hun geeigende vorm gehanteerd; soms vindt in een foren-
sisch onderzoek een aangepast of toegespitst gebruik van de controle-
middelen plaats. Enkele worden hieronder besproken. 
- Onderzoek naar het stelsel van administratieve organisatie en interne 
controle en vastlegging daarvan in schema's en organogrammen is in de 
FA te vergelijken met de werlczaamheden van misdaadanalisten die 
schema's opstellen naar aanleiding van telefoontaps, verhoren, open 
bronnen en dergelijke. Goed geleide criminele organisaties vertonen veel 
kenmerken van goed geleide ondernemingen. 
- Cijferbeoordelingen vinden bij voorbeeld plaats bij een ontnemings-
onderzoek waarbij het aangegeven vermogen conform aangifte vermo-
gensbelasting en het aangegeven inkomen conform aangifte inkomsten-
belasting tot de conclusie moeten voeren dat de aangegeven 
inkomstenbronnen onvolledig in de belastingaangifte zijn verwerkt. 
- Verbandscontroles vinden veelvuldig plaats door gebruilcmaldng van 
een bekende relatie tussen grootheden. De af te dragen omzetbelasting 
moet bij voorbeeld 17,5% van de omzet bedragen. Bij een omzet van 
fl 100.000 en een tarief van 17,5% moet voor een afdracht anders dan 
fl 17.500 een verklaring bestaan. Een belangrijke vorm van verbands-
controle betreft de zogenoemde waardenlcringloop die er op neer komt 
dat, tegengesteld aan de goederenstroom, een geldstroom door de on-
derneming loopt. Rekening houdend met saldogrootheden op de balans- 
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datum zoals debiteuren, crediteuren en voorraden, moet de geld- en 

goederenbeweging tot een sluitend geheel zijn te herleiden. 
- Bij externe bescheiden en interne vastleggingen moet worden gedacht 

aan bij voorbeeld bankafschriften en interne lcwitanties. De afdracht van 
de 'chef geld' aan de leider van een misdaadonderneming worth bij voor-

beeld als volgt in de agenda van de misdaadondernemer vastgelegd: 

331 1000 ct, hetgeen staat voor: op 31 maart fl 1.000.000 ontvangen als 
contante afrekening van de chef transport. 
- Ms normatieve gegevens doen bij voorbeeld dienst de bij een huiszoe-
king in een drugslaboratorium aangetroffen receptuur van geestverrui-
mende middelen. 
- Bij inventarisatie kan men denken aan het tijdens een huiszoeking in-

beslag nemen van een grote hoeveelheid vreemde valuta. Het geld wordt 

met een munt- en biljettenspecificatie vastgelegd in het proces-verbaal. 
- Inlichtingen vanwege de gecontroleerde. Hierbij kan worden gedacht 

aan bekentenissen zoals gedaan door Theo van K. in de beursfraudezaak. 
- Inlichtingen van derden kunnen betrelcicing hebben op processen-

verbaal van getuigen of deskundigen, maar ook op mede-bendeleden en 
uitgewerkte verslagen van telefoontaps. 

We kunnen nu enkele globale kemnerken van het forensische 
accountantsonderzoek geven. In het algemeen zijn steekproef-

technieken, behalve misschien in de eerste verkennende fase, niet toe-

pasbaar in verband met de eisen gesteld aan de bewijsvoering; waarne-
ming van het volledige proces is noodzakelijk voor het wettig en 
overtuigend bewijs. 

Er is een zeer gedisciplineerde, methodische werIcwftze nodig die ge-

paard moet gaan met de nodige creativiteit en ervaring. Deze laatste 
twee elementen zijn van belang omdat vaak sprake is van grote hoeveel-

heden ongestructureerde en uit verschillende bronnen aficomstige infor-
made die als stukjes van de legpuzzel met elkaar in verband moeten wor-
den gebracht. 

Voor de toegankelijkheid van de informatie is de vastlegging van het 
materiaal met behulp van indexen en trefwoorden noodzakelijk. Hier-

door kan met zoekinstructies in de opgebouwde databestanden warden 
gewerkt in de bewerkings- en veredelingsfase. 

Een belangrijk element is ook dat dit type onderzoeken vaak onder 
grote tijdsdruk moet plaatsvinden. Ook moet onderscheid worden ge-

maakt tussen de soorten informatie en de waarde ervan voor de bewijs-
voering. Een transcriptie van een 'gecodeerd' telefoongesprek kan wel-

licht blijken te passen als aanvullende bewijsvoering. Toch is het van een 

ander bewijsrechtelijk gewicht dan een dagafschrift van bank of giro 

waarop voor ieder zonneklaar het saldo en de mutatie is af te lezen. Het 
krachtigste middel binnen een forensisch accountantsonderzoek is ech-

ter de creatieve slaglcracht van het onderzoeksteam dat gebruik kan ma- 
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ken van specialistische software en, indien noodzakelijk, specialistische 
hulp kan inroepen. 

Inschakeling openbare accountants in strafzaken? 

3 Van die deskundigheid, zo stelt het eindrapport, hoeft zo weinig gebruik te worden 

gemaakt 'dat het niet mogelijk is die binnen de organisaties van politie en Openbaar 

Ministerie permanent aanwezig te hebben'. 
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In haar reactie op het rapport van de projectgroep stelt de Minister dat in 
strafzaken zeker een rol voor accountants en andere deskundigen is weg-
gelegd, maar dan wet in de eindfase van het onderzoek en in het bijzon-
der wanneer advisering en toetsing nodig zijn. Het betreft een second 
opinion of een lcwaliteitsoordeel. De externe accountant fungeert aldus 
als waakhond in de eindfase van een onderzoek. Inschalceling van ex-
terne deskundigen in de operationele fase zou de Minister zoveel moge-
lijk willen vermijden: 'De overheid moet zich niet afhankelijk maken als 
het gaat om de behandeling van at wat nodig is om tot aanhouding van 
verdachten te komen.' En: `I_J zult nu ook begrijpen dat een constructie 
waarin de commerciele aanbieder tijdelijk tot buitengewoon 
opsporingsambtenaar wordt benoemd, niet tegemoet komt aan mijn 
bezwaren. Integendeel, op dit punt ben ik het dan ook niet eens met de 
aanbeveling die het eindrapport hierover doet.' 

Op de vraag of het openbare accountantsberoep de bijzondere opspo-
ringsdiensten behulpzaam mag zijn, past mijns inziens een sterk geclau-
suleerd ja. We nemen als uitgangspunt dat opsporing en vervolging van 
strafbare feiten een primaire overheidstaak is. Indien de overheid om 
welke reden dan ook niet in staat is deze primaire taak geheel of gedeel-
telijk tot een goed einde te brengen, dan is ondersteuning noodzakelijk. 
Deze situatie kan ontstaan indien sprake is van zodanig grootschalige 
onderzoeken dat de personele capaciteit van het overheidsapparaat on-
toereikend is of het vereiste niveau van specialisatie of specifieke des-
kundigheid niet (in voldoende mate) voorhanden. Naar mijn mening 
kunnen de werkzaamheden, die overigens grootschalige vormen kunnen 
aannemen, alleen liggen op het terrein van de ondersteuning; specifieke 
opsporingstaken moeten aan beedigde opsporingsambtenaren worden 
overgelaten. 

Probleem is echter wet dat de deskundigheid op niveau 4, maar ook 
daaronder, in zo geringe mate aanwezig is dat aan de niet geexpliciteerde 
vooronderstelling van de Minister - een adequaat bezet apparaat - in het 
geheelniet is voldaan. 3  Dit komt nog eens tot uitdrukking in de inhaal-
vraag verwoord in de Integriteitsnota waarin in een personele uitbrei-
ding met 200 fte's (niet alleen op niveau 4) is voorzien. In termen van de 
Minister zelf: zij is op dit moment wet degelijk afhankelijk. Feitelijk wor-
den en kunnen op dit moment niet alle aangedragen zaken van een ze-
ker gewicht worden aangepakt. 
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Het groeiende werkterrein van de financieel-economische criminali-
telt voor Justine overziende, constateer ik nog veel witte vlekken. Zoals 
gezegd, in de 25 politieregio's zijn welgeteld 15 registeraccountants (bij 
de Afdeling Forensische Accountancy van het Cri en bij de regiokorpsen) 
werlczaam met een opvallende concentratie in Brabant en Twente. Op-
vallend veel korpsen, eigenlijk de meeste, hebben geen accountants in 
dienst. Het is naar mijn mening een illusie aan te nemen dat deze ac-
countants samen met de enkelingen bij de Algemene Inspectie Dienst, 
de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst en het Landelijke Recher-
che Team anders kunnen doen dan dweilen met de kraan open; anders 
gezegd: veel zaken zullen moeten blijven liggen. 

Daarnaast moet worden bedacht dat de fraudebestrijding ook een ver-
volg moet hebben bij de staande en zittende magistratuur. Het verdient 
aanbeveling in met name strafIcamers bij specifieke zaken naast de juri-
dische deskundigheid van de rechter ook te beschikken over 
accountancy-deskundigheid. En komt daar de meester/ register-
accountant weer niet in beeld? Wij hebben er echt geen honderden op 
jaarbasis nodig! 

In de tactische sfeer kunnen deze forensische accountants worden in-
gezet in de zware, complexe zaken met specifiek omschreven objecten 
en subjecten. In de strategische sfeer kan worden gelet op bepaalde ma-
terie en bepaalde complexe financiele informatiestromen. Zoals zo vaak 
moet ook hier worden bedacht dat de kost voor de baat - of is het soms 
buit - uitgaat. Of in bedrijfseconomische termen: eerst moet men inves-
teren om later te genieten van het rendement. 
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Wonder 

Anoniem 

Wie alles wil wat de oogen zien 
Die handel drijft op het woord misschien 
Die veel verteert op Ideine winste 
En zich ongaarne houdt 'de minste' 
Die onbepaald zijn goed vertrouwt 
En onnauwkeurig boeken houdt 
Die zelden rekent, zelden schrijft 
't Is wonder! zo hij koopman blijft 
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De accountant en het 

tuchtrecht 

dr. P.A.M. Diekman RA *  

Het tuchtrecht voor accountants vindt zijn basis in de Wet op de Regis-
teraccountants (WRA) van 1962, laatstelijk gewijzigd in 1997. Een wette-
lijke basis voor het tuchtrecht is niet uniek voor accountants. Het tucht-
recht voor advocaten is eveneens op de wet gebaseerd. Hiermee 
onderscheidt het tuchtrecht voor accountants en advocaten zich van het 
tuchtrecht zoals dat voorkomt bij sommige andere beroepsbeoefenaren. 
Het tuchtrecht voor belastingadviseurs is een vorm van verenigings-
tuchtrecht (Bovendeert-Bifi, 1996). 

In artikel 1, VVRA zijn de taken van het Koninldijk Nivra (de Orde) gere-
geld. Deze taken omvatten: 
- de bevordering van een goede beroepsuitoefening door registerac-
countants; 
- de behartiging van bun gemeenschappelijke belangen; 
- het zorgdragen voor de stand der registeraccountants; en 
- het verzorgen of doen verzorgen van een opleiding tot het theoretische 
gedeelte van het accountantsexamen als bedoeld in artikel 71 VVRA. 

De WRA stelt derhalve dat het een taak is van de Orde de goede beroeps-
uitoefening van haar leden te bevorderen. Hierin ligt het anker voor het 
tuchtrecht van accountants dat client als een van de middelen om de 
lcwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. Zoals uit de opsom-
ming van de titels van de WRA al blijkt, is het tuchtrecht in de genoemde 
wet specifiek uitgewerkt. 

Het tuchtrecht van accountants is het onderwerp van dit artikel. Op de 
verschillende facetten van het tuchtrecht zal in het verloop van dit artikel 
nader worden ingegaan. In de eerste plaats zal een uiteenzetting worden 
gegeven van de structuur van het tuchtrecht van accountants. Ingegaan 
zal worden op de procedurele aspecten, de aard van het van toepassing 
zijnde recht, de aard van de zaken die voor de Raden van Tucht in behan-
deling kunnen worden genomen en de mogelificheden om tegen de uit-
spraken van de Raad van Tucht in beroep te gaan. 

Vervolgens zal een globaal overzicht worden gegeven van de ontwildce-
ling van het tuchtrecht in de periode 1980-1999. Niet alleen zal stilge-
staan worden bij een louter statistische weergave van deze ontwildceling, 
maar ook zal aandacht worden besteed aan de ontwiklceling op het ge- 

- De auteur is partner bij Coopers & Lybrand NV in Amsterdam en docent controleleer aan 

de Erasmus Uniyersiteit Rotterdam. 
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bied van de inhoudelijke zaken van het tuchtrecht. Tenslotte wordt een 
korte beschouwing gewijd aan de relatie tussen het tuchtrecht en het 
civiele recht. 

De structuur van het tuchtrecht 

De basis 
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Tuchtrecht is een vorm van klachtrecht. Dit betekent dat een tuchtzaalc 
tegen een accountant op basis van een gedeponeerde klacht in behande-
ling kan worden genomen. In beginsel kan iedereen een klacht tegen een 
registeraccountant indienen bij de Raad van Tucht. In een recente tucht-
zaak (JT 1998-5) is dit aspect aan de orde geweest. Aanvankelijk heeft de 
Raad van Tucht geoordeeld dat de klager zonder voldoende motief een 
klacht had ingediend en dat daarmee sprake was van `misbruik van 
recht', hetgeen tot niet-ontvankelijkheid van de klacht leidde. 

In beroep heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) 
echter geoordeeld dat ingevolge artikel 40 WRA een tegen een register-
accountant gerezen bezwaar in behandeling wordt genomen op onder 
meer een bij de Raad van Tucht ingediende klacht. Dit wettelijke stelsel 
brengt met zich mee dat de ontvankelijicheid van een klacht niet afhan-
kelijk is van het individuele belang van de klager. Indien tijdens de tucht-
zaalc feiten naar voren komen waarvan de tuchtrechter van oordeel is dat 
deze nader moeten worden onderzocht, kan het voorkomen dat ook der-
gelijke feiten aan de orde komen, al zijn deze niet in de klacht tot uit-
drukking gekomen. Ook het bestuur van de Orde kan qualitate qua een 
klacht indienen tegen een registeraccountant, indien het van oordeel is 
dat het handelen van de betrokken registeraccountant aanleiding geeft 
om nader door de Raad van Tucht te worden getoetst. 

Zoals reeds is gesteld vindt het tuchtrecht zijn basis in de WRA. In arti-
kel 33, lid 2 WRA is geregeld dat er een of meer Raden van Tucht voor re-
gisteraccountants en Accountants-Administratieconsulenten bestaan. 
Bovendien is in het genoemde artikel geregeld dat beroep tegen de uit-
spraken van de Raad van Tucht kan worden ingesteld bij het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven. Dit is een beroep in hoogste ressort. 
Nederland kent momenteel twee Raden van Tucht, in Amsterdam en in 
's Gravenhage. 

De procedure 
Een klacht tegen een registeraccountant kan worden ingediend bij de 
secretaris van de Raad van Tucht. De vraag bij welke Raad van Tucht de 
klacht moet worden ingediend wordt beantwoord aan de hand van de 
plaats van vestiging van de betroldcen registeraccountant of de plaats 
waar het kantoor is gevestigd waar deze werkt. Indien de vestigingsplaats 
zich bevindt in het gebied dat wordt bestreken door de gerechtshoven 
van Amsterdam, Arnhem of Leeuwarden, dan is de Raad van Tucht in 
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Amsterdam competent om de klacht te behandelen. Voor de overige res-
sorten en voor de in het buitenland gevestigde registeraccountants is de 
Raad van Tucht in 's Gravenhage competent. 

In de procedures zijn enkele basisrechten opgenomen voor zowel de 
Hager als de betrokken registeraccountant. De rechten zijn: 
- het recht van wraking, hetgeen wit zeggen dat een lid van de Raad van 
Tucht als ongeschikt of onbevoegd wordt verklaard voor de behandeling 
van een bepaalde zaak; 
- het recht op een openbare zitting; 
- het recht om mondeling te worden gehoord; 
- het recht op toezending van een gemotiveerde beslissing; 
- het recht van beroep. 

De toepassing van de procedures voor de beide Raden van Tucht is niet 
altijd gelijk. Er zijn geen (financiele) drempels opgeworpen aan klagers, 
noch kwaliteitseisen gesteld aan de inhoud van de klacht en er is geen 
sprake van een systeem van kostenveroordeling. Er worden geen griffie-
kosten aan klagers of betrokkenen in rekening gebracht. Op deze wijze 
tracht men de drempel voor het indienen van klachten tegen register-
accountants zo laag mogelijk re houden. 

Daar staat tegenover dat registeraccountants overigens wel hoge kos-
ten moeten maken voor hun verdediging. Dergelijke aspecten hebben 
geleid tot lcritische kanttekeningen van de zijde van accountants (Ize-
boud, 1996). Diverse elementen van de geuite kritiek zijn niet onterecht. 
Uit recent onderzoek is gebleken dat in de periode 1980-1994 in 43% van 
het aantal tuchtzaken een of meer ldachten is afgedaan als ongegrond 
(Diekman, 1997, pp. 165 ex.). 

De Raad van Tucht neemt een klacht in behandeling hetzij op grond 
van een bij de Raad ingediende Idacht, hetzij op verzoek van het bestuur 
van de Orde, hetzij ambtshalve. De zitting van de Raad van Tucht is in 
beginsel openbaar, maar kan om gewichtige redenen achter gesloten 
deuren plaats hebben. De Raad doet te allen tijde in het openbaar en met 
redenen omldeed uitspraak. 

Beroep 
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Tegen de uitspraak van de Raad van Tucht kan binnen twee maanden na 
de uitspraak van de Raad van Tucht beroep worden aangetekend bij het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De beroepsprocedure voor 
het CBB is geregeld in paragraaf 6, Titel 2 van de WRA. 

Beroep kan worden aangetekend door de betrolcken registeraccoun-
tant, door de Hager of door het bestuur van de Orde. Net  CBB kan op 
goede gronden een beroep niet-ontvankelijk verklaren, waartegen overi-
gens door degene die beroep heeft aangetekend verzet kan worden aan-
getekend dat gegrond of ongegrond kan worden verldaard. Indien het 
verzet gegrond wordt verklaard zal de beroepsprocedure starten. 
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Het CBB is in de behandeling van het beroep niet gebonden aan de 
uitspraak van de Raad van Tucht. Het CBB kan zelf tot een nieuwe uit-
spraak komen of de zaak terugverwijzen naar een andere Raad van 
Tucht. Indien het CBB zelf een uitspraak doet kan dat inhouden dat 
sprake is van zowel strafvermindering, strafvermeerdering of een uit-
spraak die conform de uitspraak van de Raad van Tucht is. 

Maatregelen 

Op grond van artikel 34 WRA kan de Raad van Tucht, indien deze van 
oordeel is dat een gerezen bezwaar gegrbnd is, een der volgende tucht-
rechtelijke maatregelen opleggen: 
- schriftelijke waarschuwing; 
- schriftelijke berisping; 
- schorsing als registeraccountant, voor ten hoogste zes maanden; 
- doorhaling van de inschrijving in het in artikel 55 WRA bedoelde 
accountantsregister. 

Het doel 
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Dezelfde maatregelen kunnen door het CBB in beroep worden opgelegd. 
Het is mogelijk dat de Raad van Tucht overweegt dat een klacht ge-

grond is, maar dat de ernst van de klacht van dien aard is dat geen maat-
regel wordt opgelegd. De ernst van de klacht kan ook zodanig zijn dat de 
Raad beslist tot openbaar- making van de uitspraak in geanonimiseerde 
vorm of met vermelding van de naam van de betroldcen registeraccoun-
tant. Doorgaans wordt de uitspraak dan gepubliceerd in een landelijk 
dagblad en in De accountant. 

Het doel van het tuchtrecht is volgens artikel 33, lid 1 VVRA: 'het weren en 
beteugelen van misslagen van registeraccountants in de uitoefening van 
hun beroep en inbreuken op verordeningen van de Orde en op de eer 
van de stand der registeraccountants'. In deze wettelijke doelstelling van 
het tuchtrecht draait het om de volgende begrippen: misslagen in de 
beroepsuitoefening; inbreuken op verordeningen van de Orde; inbreu-
ken op de eer van de stand der registeraccountants. 

Een belangrijk aspect van het tuchtrecht is dat het een toetssteen 
vormt voor het gedrag en het professionele handelen van de register-
accountant. De reikwijdte van het tuchtrecht strekt zich uit tot het pro-
fessioneel handelen en het gedrag van elke registeraccountant, ongeacht 
of deze al dan niet een controlerende functie heeft of al dan niet actief 
aan het arbeidsproces deelneemt. Op grond van de WRA is elke register-
accountant die is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 55 
WRA, onderworpen aan het tuchtrecht. 



Justgiele verkenningen, jrg. 24, nr. 3, 1998 

Misslagen in de beroepsuitoefening 
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Onder misslagen in de beroepsuitoefening kan globaal worden verstaan 
het op onjuiste wijze uitoefenen van de controletaak of overige taken die 
aan de accountant is (zijn) opgedragen. De algemene functie van de ac-
countant is het uitvoeren van controles die veelal een financieel karakter 
dragen. De behoefte aan controle vloeit rechtstreelcs voort uit de schei-
ding tussen kapitaalverschaffing aan en besturing van huishoudingen. 
Deze scheiding leidt tot een behoefte aan het afleggen van verantwoor-
ding en een behoefte aan een onafhankelijke controle op de verantwoor-
ding. 

De algemene functie van de accountant mondt uit in verschillende 
specifieke functies. De meest bekende specifieke functie is controleur 
van de jaarrekening ofwel van de financiele verantwoording. Vanuit deze 
specifieke functie zijn veel overige functies voortgekomen die alle in 
meerdere of mindere mate een controlekarakter hebben. Op grond van 
zijn deskundigheid heeft de accountant naast de controlefunctie nog 
andere specifieke functies. De accountant treedt dan op als adviseur op 
verschillende terreinen. 

Misslagen in de beroepsuitoefening betreffen in de meeste gevallen 
situaties waarin de accountant te weinig deugdelijke grondslag heeft 
voor de mededeling die hij heeft gedaan omtrent zijn arbeid, met andere 
woorden: de feiten blijken anders te zijn dan ze zijn voorgesteld. Het ge-
volg is dat derden ten onrechte op de mededeling van de accountant 
hebben vertrouwd, hetgeen tot gevolg kan hebben dat deze derden 
schade lijden of zich anderszins benadeeld voelen. 

Bij een tuchtrechtelijke toetsing wordt de professionele praktijk-
uitoefening van de betrolcken registeraccountant vergeleken met nor-
men. De vraag is derhalve welke normen van toepassing zijn op de werk-
zaamheden van registeraccountants. In het algemeen kan worden 
gesteld dat de registeraccountant gehouden is aan de wet, in het bijzon-
der de WRA, aan verordeningen en aan richtlijnen. De belangrijkste ver-
ordening waaraan hij is gehouden zijn de Gedrags- en Beroepsregels 
voor Accountants (GM). De officiele verordeningen zijn de Gedrags- en 
Beroepsregels Registeraccountants (GBR) van het Koninklijk Nivra en de 
Gedrags- en Beroepsregels Accountants- en Administratieconsulenten 
(GBAA) van de NOvAA. 

De strekking van de GBR en GBAA is gelijk. In de GBA is slechts een 
gedragsregel opgenomen. Alle andere regels in de GBA, met uitzondering 
van enige algemene en overgangsbepalingen, betreffen beroepsregels. 
Het zijn regels die volgens een bepaald stramien zijn ingedeeld. De GBA 
begint met enige begripsbepalingen, waarna in het tweede hoofdstuk 
regels volgen die gelden voor alle registeraccountants ongeacht bun 
functie. In het derde hoofdstuk volgen de regels die gelden voor register-
accountants die optreden als accountant. Optreden als accountant bete-
kent volgens de GBA dat: de registeraccountant zich als accountant be- 
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kend maakt, of beroepshalve verklaringen afgeeft, of optreedt onder 
gemeenschappelijke naam met een andere accountant. 

Het vierde hoofdstuk van de GBA is gewijd aan beroepsregels voor 
openbaar accountants. Een openbaar accountant is volgens de GBA een 
als accountant optredende registeraccountant die het gedoogt dat een 
door hem afgegeven verklaring openbaar wordt gemaakt. De bekendste 
regel die in dit hoofdstuk is opgenomen betreft de eis van onaffiankelijk-
heid van de openbaar accountant. Tenslotte volgen in het laatste hoofd-
stuk enige slot- en overgangsbepalingen. 

Voor de professionele beroepsuitoefening vormen de richtlijnen voor 
de accountantscontrole een norm. In deze richtlijnen worden praktische 
aanwijzingen gegeven die dienen als leidraad bij de beroepsuitoefening. 
Formeel is de status van een richtlijn ongelijk aan (lager dan) de status 
van een verordening, maar de feitelijke status van de richtlijnen voor de 
accountantscontrole is hoog. Slechts bij zeer hoge uitzondering zou een 
accountant kunnen afwijken van de in de richtlijnen voorgeschreven 
norm. Dit komt in de normale praktijkuitoefening echter nauwelijks 
voor. 

De huidige, in Nederland vigerende richtlijnen, zijn ontleend aan de 
internationaal geldende richtlijnen voor de accountantscontrole. De in-
ternationale richtlijnen zijn uitgevaardigd door het International Audi-
ting Practices Committee (IAPC) namens de council van de International 
Federation of Accountants (Ifac), waarvan het Koninklijk Nivra lid is. De 
leden van de Ifac hebben zich verbonden te bevorderen dat de lokale 
normen in lijn gebracht worden met de internationale normen, hetgeen 
moet leiden tot een internationale harmonisatie van de uitvoering van 
accountantscontrole. 

Inbreuken op verordeningen van de Orde 

Een tweede reden voor een tuchtrechtelijke toetsing wordt gevormd door 
inbreuken op verordeningen van de Orde. Hiervoor is de belangrijkste 
verordening, de GBA, reeds genoemd. Twee andere belangrijke verorde-
ningen die ingaan op de controlepraktijk van de registeraccountant zijn 
de verordening op de fraudemelding en de verordening op de collegiale 
toetsing. 

De verordening op de fraudemelding regelt de verplichting van de 
openbaar accountant om een melding te doen bij het centrale meldpunt 
betreffende de teruggave van een wettelijke controle-opdracht na con-
statering van materiele fraude die niet voldoende is geredresseerd. 

De verordening op de collegiale toetsing regelt de toetsing van de kwa-
liteit van de beroepsuitoefening van de registeraccountant door en op 
last van het College Collegiale Toetsing dat door het bestuur van de Orde 
bij deze verordening is ingesteld. Bij een herhaald constateren van on-
voldoende kwaliteit van de beroepsuitoefening adviseert het College Col-
legiale Toetsing aan het bestuur van de Orde tot het instellen van een 
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tuchtrechtelijke toetsing van de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
door de registeraccountant. 

Inbreuken op de eer van de stand der registeraccountants 

Een inbreuk op de eer van de stand der registeraccountants betreft een 
gedragsuiting van een registeraccountant die ingaat op de enige gedrags-
regel die in de GBA is opgenomen. Artikel 5 van de GBA stelt: De regis-
teraccountant onthoudt zich van al hetgeen schadelijk is voor de eer van 
de stand der registeraccountants'. Deze gedragsregel geldt voor alle regis-
teraccountants, ongeacht of zij optreden als accountant. 

De jurisprudentie van de Raad van Tucht laat zien dat dit artikel in de 
GBA vaak onderwerp van toetsing is. Met de 'eer van de stand' wordt vol-
gens Schilder (Schilder e.a., 1995) bedoeld dat accountants zekere ver-
plichtingen hebben ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen. 
Met elkaar, en vooral door hun houding en gedrag, dienen zij de reputa-
tie van het beroep als geheel hoog te houden. Het blijkt dat het gedrag 
van registeraccountants onderling en jegens derden regelmatig door Ida-
gers aan de orde wordt gesteld. Het blijkt ook dat de Raad van Tucht zich 
regelmatig genoodzaakt ziet registeraccountants een maatregel op te 
leggen wegens een overtreding van het genoemde artikel in de GBA. 

Gesteld zou kunnen worden dat artikel 5 GBA een bredere werking 
geeft aan de beroepsregels. Ook al zou de registeraccountant vaktech-
nisch conform de normen hebben gehandeld, dan kan hij toch door zijn 
wijze van optreden, zijn manier van communiceren, zijn houding, 
kortom: zijn sociale omgang, in strijd hebben gehandeld met de eer van 
de stand der registeraccountants. De door Schilder e.a. bedoelde ver-
plichting ten opzichte van elkaar en jegens anderen moet derhalve 
vooral in sociaal maatschappelijke zin worden opgevat. 

Ontwikkelingen in het tuchtrecht 

Enige statistische gegevens 

Het aantal tuchtzaken is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. In 
de periode 1980-1994 werden in totaal 279 tuchtzaken aanhangig ge-
maakt tegen registeraccountants, waarin 837 klachten werden geuit. In 
tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toename van het aantal 
tuchtzaken en klachten over drie onderscheiden perioden van vijfjaren. 
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Tabel 1: Overzicht aantal tuchtzaken en klachten 1980-1994 (Diekman, 

1997) 

1980-1984 	1985-1989 	1990-1994 	Totaal 

Aantal tuchtzaken 	40 	 79 	 148 	 279 
Aantal klachten 	134 	 220 	 483 	 837 
Gemiddeld aantal 
klachten per zaak 	2,7 	 2,8 	 3,3 	 3,0 

label 2: Overzicht aantal beroepszaken en klachten 1980-1994 (Diekman, 

1997) 

1980-1984 	1985-1989 	1990-1994 	Totaal 

Aantal tuchtzaken 	22 	 25 	 72 	 119 
Aantal klachten 	58 	 60 	 181 	 299 
Gemiddeld aantal 
klachten per zaak 	2,6 	 2,4 	 2,5 	 2,5 

label 3: Overzicht uitspraken Raad van Tucht 1980-1994 (Diekman, 1997) 

Periode 	1980-1984 	1985-1989 	1990-1994 	Totaal 
Maatregel 	aantal % 	aantal % 	aantal % 	aantal % 

Niet 
ontvankelijk 	21 	43 	30 	38 	69 	47 	120 	43 
Ontvankelijk, 
geen 
maatregel 	6 	12 	16 	21 	20 	13 	42 	15 
Waarschu- 
wing 	 15 	31 	16 	21 	37 	25 	68 	25 
Berisping 	5 	10 	13 	16 	14 	9 	32 	12 
Schorsing 	2 	4 	2 	3 	6 	4 	10 	4 
Doorhaling 	0 	0 	1 	1 	3 	2 	4 	1 

Totaal 	 49 	100 	78 	100 	149 	100 	276 	100 
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Tabel 4: Ovenicht uitspraken Raad van Bemep 1980-1994 in relatie tot 
uitspraken Raad van Tucht (Diekman, 1997) 

Periode 	 1980-1984 	1985-1989 	1990-1994 	Totaal 
Maatregel 	aantal % 	aantal % 	aantal % 	aantal % 

Lager den RvT 	2 	9 	8 	30 	12 	16 	22 	18 
Relijk aan FtvT 	17 	77 	16 	59 	51 	70 	84 	69 
Zwaarder dan 
RvT 	 3 	14 	3 	11 	10 	14 	16 	13 

Totaal 	 22 	100 	27 	100 	73 	100 	122 	100 
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Inzake 119 tuchtzaken is beroep aangetekend bij de Raad van Beroep 
(later vervangen door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven). De 
Raad van Beroep heeft in de periode 122 keer uitspraalc gedaan. Het ver-
schil met 119 beroepszaken wordt verklaard door het felt dat de Raad van 
Beroep in een enkel geval meer uitspraken heeft gedaan met betrekking 
tot meer dan den betrokken registeraccountant. Het verloop in de tijd 
wordt in tabel 2 weergegeven. De markante toename van het aantal 
tucht- en beroepszaken in de tijd is niet direct een indicatie voor een af-
name van de lcwaliteit van de beroepsuitoefening. Hulshoff Pol geeft aan 
dat ook het aantal accountants in de genoemde periode sterk is toegeno-
men hetgeen mede een verklaring is voor de toename van het aantal 
tuchtzaken (Hulshoff Pot, 1996). 

In tabel 3 is te zien welke maatregelen door de Raad van Tucht en de 
Raad van Beroep aan registeraccountants zijn opgelegd in de periode 
1980-1994. Voor de zaken die in beroep zijn behandeld kan een overzicht 
worden gegeven in hoeverre de Raad van Beroep de uitspraak van de 
Raad van Tucht al dan niet heeft gevolgd (zie tabel 4). Uit tabel 4 volgt dat 
de Raad van Beroep in het merendeel van de gevallen tot een uitspraak 
komt die gelijk is aan de uitspraak van de Raad van Tucht. Een nadere 
analyse van de uitspraken van de Raad van Beroep leert dat in geval de 
registeraccountant is opgetreden als controleur van de jaarrekening en 
hij in die functie wordt aangeklaagd bij de Raad van Tucht er een tendens 
is dat de Raad van Beroep in een beroepszaak zwaardere maatregelen 
oplegt dan de Raad van Tucht in eerste aanleg heeft opgelegd (Diekman, 
1997, p. 166). De controle van de jaarrekening wordt nog altijd als de 
kerntaak van de accountant gezien en misslagen in de beroeps-
uitoefening terzake van de kerntaak worden de accountant zwaar aange-
rekend. 

Hulshoff Pot (1996) geeft aan dat de zwaarste maatregelen, i.c. doorha-
ling van de inschrijving in het accountantsregister en schorsing voor 
maximaal zes maanden, worden opgelegd voor overtredingen die te ma-
ken hebben met een ernstige inbreuk tegen de stand der registeraccoun-
tants en schending van de vertrouwenspositie van de 
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accountants(beroeps-groep). Te denken is aan ernstige belangen-
verstrengeling tussen de accountant en de client, het plegen van fraude 
door de accountant of het ontduiken van belastingen door de accoun-
tant. 

Inhoudelijke ontwikkeling van het tuchtrecht 
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De hiervoor genoemde en aan het dissertatie-onderzoek (Diekman, 
1997) ontleende periode 1980-1994 overziende kan een zekere ontwildce-
ling in de inhoudelijke aspecten van de behandelde tuchtzaken worden 
waargenomen. 

In de eerste onderscheiden periode, 1980-1984, werden door de Raad 
van Tucht een aantal zaken behandeld waarbij de betrokken register-
accountant werd verweten de naleving van de wetgeving inzake de jaar-
rekening onjuist te hebben gecontroleerd. De wetgeving inzake de jaar-
rekening is in Nederland van recente datum. De eerste wet dateert van 
1969 en is in werldng getreden in 1971. De eerste klachten over de con-
trole van jaarrekeningen die aan deze wet moesten voldoen dateren van 
medio jaren zeventig en werden tot in het begin van de jaren tachtig door 
de Raad van Tucht behandeld. 

Analyse van de uitspraken maalct duidelijk dat de Raad van Tucht reke-
ning heeft gehouden met een ruime interpretatieruimte van de Wet op 
de Jaarrekening van Ondernemingen van 1969 wegens het feit dat de wet 
nieuw was en er nog weinig of geen jurisprudentie bestond. In deze 
periode heeft het bestuur van de Orde duidelijk gemaakt van zijn recht 
gebruik te zullen maken qualitate qua een tuchtzaak tegen een register-
accountant te zullen beginnen indien een door die registeraccountant 
gecontroleerde jaarrekening die van een goedkeurende verklaring is 
voorzien door de Ondernemingskamer van het Hof te Amsterdam zou 
worden vernietigd. 

Het q.q. starten van een tuchtzaak of het instellen van een beroeps-
procedure door het bestuur van de Orde is overigens geen automatisme. 
Er moeten zwaarwegende motieven zijn om een tuchtzaak of beroeps-
procedure q.q. te starten. Recent heeft het bestuur van de Orde q.q. 
beroep ingesteld tegen een uitspraak van de Raad van Tucht (JT 1998-5) 
tegen de, hierboven besproken, uitspraak dat de klager `misbruik van 
recht' zou hebben toegepast hetwelk reden was de klacht niet-
ontvankelijk te verklaren. 

De tweede periode, 1985-1989, bevat een aantal zaken tegen register-
accountants die werden gedaagd voor de Raad van Tucht omdat de door 
hen opgestelde jaarrekening, naar achteraf bleek, materiele onjuistheden 
bevatte. De Raad van Tucht heeft in deze periode belangrijke jurispru-
dentie gegeven omtrent de verantwoordelijkheid van de registeraccoun-
tant voor de detectie van materiele onjuistheden, al dan niet als gevolg 
van fraude, in het geval de jaarrekening niet wordt gecontroleerd, maar 
alleen wordt opgesteld. Deze jurisprudentie komt erop neer dat het 
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maatschappelijk verkeer nu eenmaal hoge verwachtingen heeft van het 
werk van een registeraccountant wat ertoe leidt dat deze zich niet zo-
maar kan exonereren voor materiele gebreken in de door hem opge-
stelde, maar niet gecontroleerde, jaarrekening. Gelet op deze maatschap-
pelijke verwachtingen zou de registeraccountant terughoudend moeten 
zijn bij de aanvaarding van compilatie-opdrachten. 

De derde periode, 1990-1994, toont een aantal tuchtzaken waarin 
klachten werden behandeld tegen registeraccountants die controle-
opdrachten of bijzonder onderzoek hadden uitgevoerd in het kader of in 
het zicht van buitengewone omstandigheden of gebeurtenissen zoals bij 
voorbeeld een op handen zijnde fusie of verkoop van de onderneming, 
een echtscheidingsprocedure of een faillissement. De jurisprudentie uit 
deze periode laat zien dat de tolerantie die in de controle of andere werk-
zaamheden wordt gehanteerd in dergelijke bijzondere omstandigheden 
dient te worden verlaagd. Dit betekent dat de marges die de accountant 
in dergelijke situaties mag hanteren erg smal zijn of soms zelfs naderen 
tot nihil. Accountants die gewend zijn aan een controlepraktijk waar 
relatief ruime toleranties worden gehanteerd dienen dus een andere atti-
tude aan te wenden, in casu veel lagere toleranties te hanteren, in bijzon-
dere omstandigheden en bij bijzondere opdrachten om te voorkomen 
dat zij bij gebleken fouten niet tuchtrechtelijk venviffbaar hebben gehan-
deld. 

Tuchtrecht en curie( recht 
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Het tuchtrecht voor accountants wordt wel gezien als het voorportaal 
van het civiele recht. De gedachte bestaat dat een civiele procedure tegen 
een registeraccountant wegens vermeende wanprestatie een betere kans 
van slagen heeft indien de registeraccountant in eerste instantie tucht-
rechtelijk en vervolgens, in hoogste ressort, door het CBB is veroordeeld 
wegens een misslag in de beroepsuitoefening. Ondanks de op het eerste 
gezicht niet geheel onlogische gedachte kan uit de Iiteratuur en de juris-
prudentie van de Hoge Raad worden afgeleid dater geen automatische 
causale relatie bestaat tussen het tuchtrecht en het civiele recht 
(Waardenburg, 1996; Joling en Van Rijswijk, 1997). In de uitspraak van de 
Hoge Raad (HR, 15 november 1996, NJ 1997, 151 - Leutscher/P&H) is 
door de Raad gesteld dat: 'Vooropgesteld moet worden dat een ontken-
nend antwoord van de tuchtrechter op de vraag of overeenkomstig een 
voor het desbetreffende beroep geldende norm is gehandeld, de burger-
lijke rechter niet dwingt tot het oordeel dat sprake is van wanprestatie of 
een onrechtmatige daad' (Vetter, 1997). 

Deze uitspraak van de Hoge Raad impliceert dat een onderscheid in 
normstelling tussen de normen die binnen een beroepsgroep enerzijds 
en in de samenleving anderzijds worden gehanteerd wordt onderkend. 
Anders gesteld: de normen in het tuchtrecht zijn niet gelijk aan de nor-
men in het civiele recht. De normen binnen de beroepsgroep zijn over 
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het algemeen hoger dan de normen die gelden in het burgerlijke verkeer. 
Dit geldt zeker voor vaktechnische normen. Daarom kan het voorkomen 
dat een registeraccountant wel tuchtrechtelijk wordt veroordeeld, maar 
dat in civielrechtelijke zin geen sprake is van wanprestatie noch van on-
rechtmatige daad. De uitspraak van de Hoge Raad geeft ook aan dat de 
burgerlijke rechter niet wordt gedwongen tot een oordeel op basis van 
een tuchtrechtelijke uitspraak, hetgeen betekent dat een relatie tussen 
een tuchtrechtelijke veroordeling en een civielrechtelijke veroordeling 
ook niet moet worden uitgesloten. 
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De boekhouder 

Maurits Mok 

Het kille cijfermateriaal, 
naar scha of winst gespreid, 
wordt tot een diep bewogen taal 
die nu eens juicht, dan schreit. 

Maar is het jaar ten eind gespoed, 
dan komt de cijferdans 
tot rust in een met vast gemoed 
vervaardigde balans 

Uit: Spiegel van het Menselijk Bedrijf (onder pseudoniem Jan Luyken jr.), 1979 
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Morele oordelen van 

registeraccountants 

dr. D. Brugman en drs. M.E.W. Weisfelt *  

Registeraccountants (ra's) moeten functioneren in een maatschappelijk 
overeengekomen context van gedrags- en beroepsregels, een stelsel van 
ver- en gebodsbepalingen. Een voorbeeld van zo'n verbodsbepaling is: 
`Het is de registeraccountant verboden een oordeel te geven omtrent de 
arbeid van een andere accountant alvorens hem in de gelegenheid te 
hebben gesteld inlichtingen te geven' (artikel 33 van Gedrags- en be-
roepsregels registeraccountants). Gebodsregels zijn richtinggevend voor 
gedrag, bij voorbeeld: 'De registeraccountant is onathankelijk van zijn 
opdrachtgever en van degene omtrent wiens aangelegenheden hij ver-
klaringen geeft, alsmede van degene die belangen heeft bij of athankelijk 
is van een van hen of van beiden' (artikel 24 eerste lid). Het gaat hier met 
name om het voorkomen van een belangenverstrengeling van functies. 

Het vastleggen van waarden als onathankelijkheid en onpartijdigheid 
in beroepsregels wil nog niet zeggen dat accountants in de praktijk ook 
in de geest van deze waarden oordelen. Er kunnen meer of minder ge-
gronde redenen zijn om van de gedrags- en beroepsregels af te wijken, 
bij voorbeeld omdat deze in een concreet geval meervoudig interpreta-
bel en onderling tegenstrijdig zijn. Idealiter moet men zich in zo'n geval 
kunnen verplaatsen in de oorspronkelijke bedoeling die aan het tot 
stand komen van de gedrags- en beroepsregels ten grondslag heeft gele-
gen. Die regels opgesteld op basis van principes die tot doel hebben de 
integriteit te verzekeren van de financiele informatie waarop onze eco-
nomie berust. Dit principiele perspectief ligt ten grondslag aan wet- en 
regelgeving. In hoeverre maken ra's gebruik van dit perspectief als zij 
moeten oordelen in professionele dilemma's? In hoeverre stellen zij zich 
onathankelijk op? 

Morele oordelen in professionele dilemma's 
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De vraag rijst vanuit welk gezichtspunt accountants belangen die met 
elkaar in strijd zijn, tegen elkaar afwegen in een professioneel oordeel. 
Een voorbeeld van een dilemma uit de beroepspraktijk is het volgende. U 
wordt benaderd door een mogelijk toekomstige client. Deze toekomstige 
client is nu nog werlcnemer bij een huidige client van u en bekleedt in 

* De auteurs zijn respectievelijk werkzaam aan de Vakgroep ontwikkelingspsychologie van de 

Universiteit Utrecht en het Limperg Instituut (Interuniversitair onderzoeksinstituut voor 

accountancy) te Amsterdam. 
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dat bedrijf een belangrijke positie. De werknemer vertrouwt u onge-
vraagd toe dat hij van plan is een eigen onderneming op te zetten in con-
currentie met zijn huidige werkgever en dat hij in de afrondende fase van 
onderhandeling is met ander sleutelpersoneel van het bedrijf. lioewel 
dat bedrijf opereert op een groeimarkt, zou de continuIteit van het be-
drijf in gevaar kunnen komen als de plannen van de werknemer door-
gaan. Maakt u deze plannen kenbaar aan uw huidige client? Waarom wel 
of niet? 

Er worden op basis van Kohlbergs theorie over de ontwikkeling van het 
moreel oordelen (Colby en Kohlberg, 1987; zie voor een beschrijving van 
deze theorie Olthof en Brugman, 1994) vier perspectieven onderschei-
den die ten grondslag liggen aan oordelen om tegengestelde belangen te 
reguleren. Deze perspectieven leggen achtereenvolgens de nadruk op: 
- het individueel eigenbelang; 
- de verwachtingen van de informele groep waarvan men deel uit-
maakt; 
- het volgen van wetten en regels: de huidige wet- en regelgeving in de 
samenleving met haar instituties; 
- principes die wetten en regels doen voortbrengen: procedurele prin-
cipes van wet- en regelgeving en de universele morele principes ter be-
scherming van het individueel leven. 

We lichten deze vier perspectieven toe met een voorbeeld van een moti-
vering voor een beslissing in het hierboven beschreven dilemma. 
- Het egocentrische perspectief. Binnen dit perspectief mag een ieder, 
als op een markt, het eigen voordeel nastreven. Op basis van dit perspec-
tief werd de volgende overweging geformuleerd voor het nemen van een 
beslissing in het dilemma: 'De kans dat men een goede client verliest 
en/of geen nieuwe client verwerft?' Wordt deze overweging van zeer 
groot belang gevonden, dan gebruikt men een egocentrisch perspectief. 
- Het perspectief van de groep of het netwerk van persoonlijke relaties. 
Vanuit dit perspectief probeert men te voldoen aan de verwachtingen 
van anderen. Dit perspectief komt tot uitdrulddng in de overweging dat 
de werkgever het u achteraf erg lcwalijk neemt dat u, hoewel op de 
hoogte, toch heeft gezwegen. 
- Het perspectief van de bestaande wet- en regelgeving, zoals bij voor-
beeld tot uitdrukking komt in de overweging: 'Bent u als accountant ge-
heimhouding verplicht over zaken die u ongevraagd worden toever-
trouwd?' 
- Het principiele perspectief van sociaal contract in een democratische 
samenleving waarin afspraken in vrijheid tot stand komen en waarin 
universele morele waarden worden gerespecteerd. Een voorbeeld van dit 
perspectief is de overweging: 'Weegt het algemeen belang zwaarder dan 
uw plicht om deze informatie geheim te houden?' 
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Voor het adequaat oplossen van complexe problemen waar professio-
nele beroepsbeoefenaars regelmatig mee te maken hebben, zou het ge-
bruik van het laatste perspectief van belang zijn (Rest en Narvaez, 1994). 
Dit geldt niet alleen voor accountants (Armstrong, 1987; Emanuels, 1995; 
Ponemon, 1992), maar bij voorbeeld ook voor managers (Elm en Nichols, 
1993), tandartsen, artsen en verpleegsters (Rybash en Roodin, 1989), en 
bestuurderen (Stewart en Sprinthall, 1991). In een enkel geval werd een 
positieve samenhang vastgesteld tussen het gebruik van dit perspectief 
en de lcwaliteit van het professioneel handelen, zoals bij voorbeeld be-
oordeeld door supervisoren. 

Een onafhankelijk oordeel 

Ms ra's een besluit nemen op grond van een egocentrisch perspectief, 
waarbinnen alles gericht is op het behalen van het eigen voordeel, dan is 
er geen sprake van een onafhankelijk oordeel. Hetzelfde geldt voor be-
sluiten die gericht zijn op de belangen van direct betrokkenen (de client, 
de eigen maatschap), het tweede perspectief. Ook deze kunnen direct 
bedreigend voor de onafhankelijkheid zijn, hetgeen wordt onderkend in 
de gedrags- en beroepsregels: 'De registeraccountant draagt er zorg voor 
dat de onafhankelijkheid van zijn optreden niet door financiele of andere 
belangen van derden kan worden aangetast' (artikel 24, tweede lid). 

OnafhankelijIcheid en onpartijdigheid als gedeeld perspectief van de 
beroepsgroep komen tot uitdrulcking in het zich conformeren aan de 
geldende gedrags- en beroepsregels (het derde perspectief). Echter, het 
risico hierbij is dat het in het algemeen mogelijk blijkt te zijn om regels 
zo te interpreteren, dat deze tegemoet komen aan de belangen van de 
direct betrolckenen. Dit gedrag wordt wel aangeduid met 'het zoeken 
naar de mazen in de wet'. Zo kan een bedrijfscultuur ontstaan waarin de 
onafhankelijke oordeelsvorming van de ra erodeert (Commons, Fayer 
e.a., 1993). 

Het vierde en laatste gezichtspunt, tenslotte, lijkt de beste buffer tegen 
erosie van een onafhankelijk gezichtspunt. Dit perspectief komt tot uit-
drukking in de procedure die is voorgesteld door Rawls (1971) volgens 
welke men een besluit moet nemen in het denkbeeldige geval dat men 
niet weet welke rol men in het dilemma krijgt toegewezen (huidige of 
toekomstige client, werknemer of aandeelhouder) en waarmee men het 
beste zou kunnen !even in welke positie ook. Volgens dit gezichtspunt 
staat, als grond van de beroepsuitoefening, dienstbaarheid aan de sa-
menleving in brede zin voorop. Dit gezichtspunt ligt ten grondslag aan 
de gedrags- en beroepsregels. 

We zullen vooral aandacht besteden aan dit 'meest volwassen' ge-
zichtspunt. Een empirisch argument daarvoor is dat mensen bij wie dit 
perspectief in hun moreel besef domineerde, het beste bestand bleken te 
zijn tegen druk die op hen werd uitgeoefend door een gezagsfiguur of 
een meerderheid (Blasi, 1980). 
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De morele perspectieven nader onderzocht 

We hebben een empirisch onderzoek uitgevoerdl om na te gaan of er 

verschillen zijn tussen ra's in de mate waarin ze gebruik maken van deze 
perspectieven in hun professioneel handelen en zo ja, hoe die verschil-

len zijn te verklaren. Specifieker gezegd: is er een samenhang tussen het 

gebruik van de perspectieven voor het motiveren van beslissingen in 
morele dilemma's uit de beroepspraktijk en het algemeen ontwiklcelings-

niveau van moreel besef van ra's? Onder dit algemeen ontwikkelingsni-
veau wordt het niveau van moreel overwegen van een individu verstaan 

in niet-professionele dilemma's. In de ontwikkeling van het moreel besef 

vinden we ook de vier perspectieven terug. 

Steekproef 

Er werd een steekproef getrokken van tweehonderd personen uit het 
Nivra-bestand van openbare registeraccountants, gestratificeerd naar 

grootte van de maatschap (zeven grote, internationale maatschappen 

versus de overige) en functie (medewerkers en vennoten). In totaal 121 
personen (respons 60%) voldeden aan ons verzoek tot deelname, zeven 

vrouwen en 114 mannen. De gemiddelde leeftijd was 42 jaar. De jongste 

deelnemer was 29 en de oudste 62 jaar. Er was geen selectieve opkomst 
voor grootte van de maatschap, functie, of streek van het land. Van 105 

van de 121 personen voldeden de vragenlijsten aan de criteria van voile-

digheid en zorgvuldigheid. 

Onderzoeksinstrumen ten 

Om het ontwikkelingsniveau van moreel redeneren vast te stellen is ge-
bruik gemaakt van de Nederlandstalige versie van de Defining Issues Test 

(Rest, 1979): de Overwegingen bij Sociale Beslissingen (OSB) (Hoeks, 

Dudink e.a., 1984). Dit schriftelijke instrument kan worden afgenomen 

bij volwassenen en wordt in de Verenigde Staten het meest gebruikt om 
het moreel ontwiklcelingsniveau vast te stellen bij beroepsbeoefenaars, 

waaronder accountants (zie Rest en Narvaez, 1994). Het instrument be-

vat denkbeeldige morele dilemma's en daarbij behorende overwegingen 

die zijn afgestemd op de onderscheiden perspectieven. 2  

Om de perspectieven bij de professionele oordeelsvorming vast te stel-
len hebben wij, in nauwe samenwerking met een panel van ervaren ra's, 

een instrument geconstrueerd: Overwegingen bij Sociale Beslissingen 

1 De rapportage van het hier beschreven onderzoek is verkrijgbaar bij het Limperg Instituut, 

Van Leijenberghlaan 197, 1082 GG Amsterdam. 

2 Uit onderzoek blijkt dat bij dit meetinstrument het ontwikkelingsniveau van moreel beset 

vooral samenhangt met opleiding. Een samenhang tussen ontwikkelingsniveau van moreel 

. beset en sociale wenselijkheid ontbreekt of is negatief. 
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van Accountants (Osba) (Brugman en Weisfelt, 1992). Hierin wordt ac-
countants naar een professioneel oordeel gevraagd in vijf eenvoudige, 
maar heel verschillende morele dilemma's die kunnen voorkomen in de 
beroepspraktijk. In zo'n dilemma is sprake van conflicterende belangen 
van verschillende partijen. Het instrument bevat ook vragen naar de 
'instantie' waar tegenover de accountant zich primair verantwoordelijk 
acht bij een besluit: de client, de werlcnemers van de client, de eigen 
maatschap, de maatschappIj als geheel, de gedrag- en beroepscode. 

Resultaten 

Het derde perspectief werd verreweg het meest gebruikt door de ra's in 
onze steekproef bij het beantwoorden van de professionele dilemma's. 
Bij 75 To's was dit perspectief dominant. Om het praktisch belang van de 
perspectieven te onderzoeken hebben we een scheiding gemaakt tussen 
ra's bij wie de twee eerste perspectieven gezamenlijk domineerden en ra's 
bij wie dat het geval was voor de twee laatste twee perspectieven. Priori-
tering van de twee eerstgenoemde perspectieven kan een onathankelijke 
oordeelsvorming het meest direct bedreigen. Bij 27 ra's domineerden de 
twee eerstgenoemde perspectieven gezamenlijk bij het nemen van be-
slissingen in de aangeboden dilemma's en bij 78 de twee laatstgenoemde 
gezamenlijk (van twee personen ontbraken voldoende gegevens). 

Een vraag was of de accountants bij wie de perspectieven 1 en 2 domi-
neerden boven 3 en 4 ook verschilden van de collega's bij wie de perspec-
tieven 3 en 4 domineerden. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De ra's 
uit de tweede groep (met nadruk op perspectieven 3 en 4) scoorden ge-
middeld hoger op het ontwikkelingsniveau van moreel besef dan die uit 
de eerste groep (p<.01). Dit niveau werd vastgesteld met behulp van de 
OSB. De ontwikkeling van dit besef blijkt dus van belang te zijn voor de 
mate waarin gebruik wordt gemaakt van de perspectieven in de profes-
sionele dilemma's. Daarnaast verschilde de tweede groep niet alleen van 
de eerste groep in het perspectief voor het motiveren van de beslissin-
gen, maar ook in de beslissingen zelf over de vijf dilemma's. 

In hun besluitvorming rapporteerden de To's uit de tweede groep ver-
der een sterker gevoel van verantwoordelijlcheid tegenover de samenle-
ving en tegenover de werlcnemers van het bedrijf van de client, en een 
minder sterk gevoel van verantwoordelijkheid tegenover het eigen kan-
toor. Overigens was bij beide groepen dit laatstgenoemde gevoel van ver-
antwoordelijkheid sterker aanwezig dan dat ten aanzien van de werkne-
mers of de samenleving als geheel. Tussen de beide groepen werd geen 
verschil gevonden in hun gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien 
van eer van de stand, die in het algemeen de hoogste gemiddelde score 
lcreeg. Op deze verantwoordelijkheid deden zich echter interessante uit-
zonderingen voor. Ra's die langer dan twintig jaar geregistreerd stonden 
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hechtten groter belang aan hun verantwoordelijkheid tegenover het ei-
gen kantoor dan tegenover de eer van de stand. 3  

De ra's die Langer dan twintig jaar stonden ingeschreven gebruikten 
ook minder overwegingen van het perspectief van sociaal contract en 
morele principes dan accountants die korter stonden ingeschreven. Ver-
der bleken ra's die werkten bij grote kantoren minder overwegingen van 
dit perspectief te gebruiken dan ra's van Ideine kantoren (minder dan 
tien re's); ze richtten zich daarentegen sterker 'op overwegingen kenmer-
kend voor de geldende regels. Ook ra's met hoofdzakelijk non-profit 
clienten gebruikten vaker overwegingen van het perspectief van sociaal 
contract en morele principes dan die met hoofdzakelijk profit-clienten. 
De ra's die werlczaam zijn in het noorden van het land gebruikten het 
meest vaak overwegingen van dit perspectief; ra's werkzaam in het wes-
ten van het land het minst vaak. Ra's die werlczaam zijn in grotere organi-
saties of in bepaalde omstandigheden werken (hoofdzakelijk profit-
clienten) hanteren vaker een formeel perspectief van geldende wet- en 
regelgeving. De reden hiervan zou kunnen zijn dat zij te malcen hebben 
met een bureaucratischer zakencultuur (Weber, 1990). 

Ben verklaring: socialisa tie op het kantoor 

Een mogelijke verklaring voor de hierboven weergegeven resultaten 
biedt de socialisatie die plaatsvindt tijdens de beroepsuitoefening. Onder 
socialisatie verstaan wij hier het proces van aanpassing aan de normen 
en waarden die binnen de arbeidsomgeving als passend worden be-
schouwd. Gezien de resultaten verschillen die normen en waarden al 
naar gelang de grootte van het kantoor, de regio van het land, de aard 
van de clientele (profit versus non-profit) en de inschrijfduur. We veron-
derstellen derhalve een zekere lokale cultuur. 

Gezien de gemiddelde score op de OSB en Osba denken we dat het 
derde perspectief kenmerkend is voor de beroepsgroep als geheel. De 
profilering van een perspectief in een beroepsgroep kan consequenties 
hebben voor de selectie van accountants voor hogere functies. Ponemon 
(1992) beschrijft een selectie-socialisatie effect: individuen die hoog sco-
ren op het derde perspectief (met de nadruk op huidige wet- en regelge-
ving) zouden volgens de resultaten van zijn onderzoek betere carriere-
kansen hebben. Op de weg naar de top vallen diegenen af met een 
relatief laag of met een relatief hoog moreel ontwikkelingsniveau. In ons 
onderzoek kwam het derde perspectief sterker naar voren bij degenen 
die een bestuursfunctie vervulden in de grote internationale maatschap-
pen dan bij andere accountants, terwijI het vierde perspectief zwakker 
was. 

3 Loyaliteit ten aanzien van het eigen kantoor geldt bij managers als risico voor een 

verantwoordelgke beslujtvorming (Weber, 1990). 
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Mede om na te gaan in hoeverre de antwoorden op een vragenlijst daad-
werkelijk door de ra's actief werden gebruikt, hebben we in aansluiting 
op het vragenlijstonderzoek 32 ra's uitgenodigd om in tweetallen onder-
ling over dilemma's te discussieren. Elk tweetal bestond uit ra's die een 
verschillende beslissing hadden genomen in het eerder gegeven profes-
sionele dilemma. Zij moesten nu in een cooperatieve sfeer hun beslis-
sing beargumenteren en proberen tot overeenstemming te komen. Er 
was geen discussieleider aanwezig. Na afloop van de discussie werd op-
nieuw het bediscussieerde dilemma op de vragenlijst ingevuld. Van de 
zestien tweetallen bereikten er elf overeenstemming. De elf ra's die hun 
opponenten wisten te overtuigen hadden alien een hogere score op het 
vierde, meest volwassen perspectief. De perspectieven en overwegingen 
van ra's die deel uitmaakten van het professionele dilemma in de vragen-
lijst bleken ook tijdens de discussie te worden gebruikt. 4  

De bedoeling van de discussies was verder om na te gaan of het, ten 
eerste, voor de discussie ook uitmaakte of er sprake was van een groot 
dan wel Mein verschil tussen discussiepartners in de mate waarin ge-
bruik werd gemaakt van het vierde perspectief (sociaal contract en mo-
rele principes), en, ten tweede, of er een samenhang was tussen de mate 
van gebruik van overwegingen van dit perspectief en de wijze van discus-
sieren. De wijze van discussieren werd beoordeeld met behulp van een 
observatie-instrument (Berkowitz, User e.a., 1987). Aan dit instrument 
ligt de gedachte ten grondslag dat discussiepartners door hun wijze van 
argumenteren elkaars gedachtengang als het ware kunnen openbreken. 
Dit vindt in het bijzonder plaats door een wijze van argumenteren die 
niet-competitief is, herkenbaar is voor de ander, de tekortkomingen van 
de wijze van redeneren van de ander signaleert en een redenering voor-
stelt die deze tekortkomingen ondervangt. 

Teneinde het eerste punt te onderzoeken werden twee groepen sa-
mengesteld van elk acht tweetallen om na te gaan of er verschillen optra-
den tussen tweetallen met een relatief groot verschil in de mate waarin 
het vierde perspectief werd gebruikt bij de professionele dilemma's en 
tweetallen met een relatief klein verschil. 

De groep met het klein verschil liet een toename zien in het gebruik 
van het tweede perspectief; de andere perspectieven werden minder ge-
bruikt. De groep met het grote verschil liet weinig verschil zien in het ge-
bruik van de perspectieven: een (niet significante) toename van het 
derde perspectief en afname van het eerste perspectief. Geconcludeerd 
werd dat de discussie niet had gestimuleerd tot gebruik van het meest 

4 Verder bleek er een goede mate van samenhang te zijn tussen het gebruik van de 

perspectieven in de vragenlijst voor en na de discussie, met andere woorden het gebruik 

van de perspectieven is tamelijk stabiel. 
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volwassen perspectief. Mogelijk spelen in deze eenmalige, ongesuper-
viseerde discussie vooral socialisatie-effecten een rol. 

Ten aanzien van het tweede punt werden tussen beide discussiegroe-
pen geen verschillen gevonden in argumentatiestrategieen. Het meest 
volwassen, onafhankelijke perspectief bleek sterk positief samen te han-
gen met een niet-competitieve discussiestijI, waarin geredeneerd werd 
over de redenering van de ander (transactief redeneren) en actief op deze 
redenering werd ingegaan. Daarmee werd een eerste aanwijzing verkre-
gen voor de wijze van argumenteren die in discussies zinvol geoefend 
kan worden. 

Discussie 

Betoogd is dat het voor een onafhankelijke oordeelsvorming gewenst is 
dat ra's een normatief perspectief innemen dat is gebaseerd op de hui-
dige wet- en regelgeving. In bepaalde gevallen, zoals bij het beslissen in 
morele dilemma's in de beroepspraktijk, is dit perspectief ontoereikend 
en is een principieel perspectief gewenst dat ten grondslag ligt aan wet-
en regelgeving. La's gebruiken echter in de professionele dilemma's veel-
vuldig perspectieven waarin het eigenbelang voorop staat dan wel het 
belang van degenen met wie men persoonlijk contact onderhoudt. Bij 
een kwart van de respondenten zijn deze perspectieven dominant. Deze 
perspectieven vormen een risico voor een onafhankelijk oordeel. 

Het gebruik van risicovolle perspectieven kan worden verminderd 
door selectie en/of educatie. Voor de versterking van het individueel mo-
reel ontwikkelingsniveau worden cursussen met discussies gehouden 
over morele dilemma's in aanwezigheid van een gespreksleider (Arm-
strong, 1987; Ponemon en Glazer, 1990). Het verwerpen van de twee 
eerstgenoemde perspectieven als grondslag voor overwegingen om te 
beslissen is een van de effecten van deze interventieprogramma's (Rest, 
Thoma e.a., 1997). 

Len ander effect bestaat uit een toename van overwegingen die zijn 
gebaseerd op het perspectief van sociaal contract en morele principes. 
De discussies vinden een maal per week plaats gedurende een periode 
van gemiddeld drie maanden. Het mechanisme van de ontwikkeling van 
het moreel besef tijdens zo'n cursus is waarschijnlijk dat individuen ge-
voeliger worden voor overwegingen die tot rechtvaardiger beslissingen 
leiden en zich voor die beslissingen moeten verantwoorden. De overwe-
gingen die zijn gebaseerd op het onafhankelijke perspectief zullen het in 
het algemeen winnen van de overwegingen die deelbelangen vertegen-
woordigen. 

In de VS is vanuit de accountancy een nadruldcelijk pleidooi gehouden 
voor het bevorderen van het perspectief van sociaal contract en morele 
waarden, dat het beste een onafhankelijk perspectief lijkt te waarborgen. 
Gezien onze onderzoeksresultaten zou die bevordering plaats moeten 
vinden in zowel de opleiding als in de permanente educatie met gebruik- 
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making van beroepsgebonden dilemma's. Verder zou aandacht besteed 
moeten worden aan een niet-competitieve wijze van argumenteren en 
het leren ingaan op elkaars argumenten. 

Ons onderzoek kent een aantal beperkingen, waarvan we er een uit-
lichten. Met een dilemma lcrijgt de accountant expliciet een probleem 
voorgelegd, zodat hij of zij weloverwogen de beweegredenen voor ver-
schillende scenario's van handelen kan toetsen aan zijn of haar kennis 
van de gedrags- en beroepsregels. In de actuele praktijk hoeft de accoun-
tant niet altijd een dilemma op te merken en is de kans reeel dat een be-
slissing minder weloverwogen plaatsvindt dan in een vragenlijst. Een 
cursus voor het bevorderen van het ontwilckelingsniveau van moreel 
overwegen omvat ook het waarnemen en interpreteren van zulke risico-
volle situaties in de beroepspraktijk. 
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Justitiele verkenningen (Judicial exploration) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint By. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the internationally most relevant articles of each issue. The central 
theme of this issue is (vol. 24, no. 3, 1998): Public accountants. 

One century of public accountants work in The Netherlands 
PE. de Hen 
Chartered Public Accountants started to appear in The Netherlands ' 
from ca. 1890, in 1895 the predecessor of the present Nivra was 
founded, with acquiring a legal status for chartered accountants as one 
of its aims. It took 77 years before (in 1967) this legal status was granted. 
Soon afterwards certification of the annual statements of bigger public 
companies became a legal obligation. In the meantime, the profession 
had already acquired a high status in The Netherlands and virtually all 
important companies had their annual statements audited. The 
independence of the CPA was at first assumed, later on based upon a 
theory developed by the highly influential Amsterdam professor of 
accountancy and pioneering CPA, Theodore Limperg jr. After the 
Second World War the Institute tried to define in a more precise way 
what this independence meant. One of its conclusions was that CPA's 
could not be allowed to cooperate with a single firm with other 
professionals. This ban was abolished hesitatingly in the sixties and 
seventies. 

The future of the public accountant's profession 
IC.A. Gortemaker 
This article describes the future of the profession of the public 
accountant. An environmental analysis, product development and 
changes occurring in the organization in which accountants operate, 
are successively treated. The environmental analysis focuses on the 
future expectations of both stakeholders and clients. These expectations 
not only concern the auditing of the financial statements, but also other 
forms of assurance services and the advisory function. In the section on 
product development, new assurance services are explained in detail. 
The involvement of accountants in Corporate Governance and 
subsequently in in-control systems is set out. Finally, the reasons 
leading to the increase in scale of activities within the organization in 
which accountants operate, are explained. In this respect, attention is 
also paid to the combination of audit/assurance and advisory services. 
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Public accountants and the expectations gap in relation to the 
detection of financial crimes 
Rd van Twist and V Sabee 
Due to the increased public and political attention for (organized) 
crime, questions were asked about the role of certified public accoun-
tants (RA's) and Account and Management consultants (AA's). As 
specialists in the field of accounting and the reporting of financial data, 
these groups were asked to cooperate with the government in the 'fight 
against crime'. The article describes a few current developments with 
which the accounting profession is confronted these days. Because of 
these developments in combination with the circumstance that other 
groups in society have little knowledge about accounting practices, the 
expectations gap grows and widenes. This gap does exist between the 
government on the one hand and the accountants on the other. Several 
factors play a role in its foundation and maintenance. First, due to a 
lack of knowledge about the profession and the fundamental changes it 
is undergoing right now, the government has no clear picture of what 
reasonably can be expected from accountants. Secondly, the accounting 
profession itself is not realy committed to closing the gap. Communica-
tion in terms of public relations does not start a real discussion about 
the future of the profession. Thirdly, a complicating factor is the lack of 
consensus about the meaning and contents of fraud. While it is used as 
a point of reference to formulate expectations towards public accoun-
tants, it only makes the situation less clear. All in all it is to be expected 
that the expectations gap will manifest itself more clearly in the years to 
come. 

The public accountant and disciplinary litigation 
RAM. Dickman 
The basis of the Dutch disciplinary litigation is in the 1962 Law on 
Registered Accountants. There are virtually no constraints to file a 
complaint against an auditor. Complaints have to be filed at the 
Secretary of the two Disciplinary Committees. Upon receipt of a 
complaint, the Disciplinary Committee will start a disciplinary 
investigation, the result of which is always a public judgment. Based on 
the investigation, the Disciplinary Committee may judge that a 
complaint is not justified or that it is justified, but that no further 
judgment against the auditor will be passed. The following judgments 
against auditors may be passed: a written warning; a reprimand; 
suspension for a maximum period of six months; deletion of the 
registration as a registered accountant from the register. In addition, the 
Disciplinary Committee may rule that the judgment be made public, 
sometimes including the name of the auditor, by way of publication in a 
national newspaper and in the professional magazine De Accountant. 
Complaints against auditors may be filed at the Disciplinary Committee 
for the following reasons: improper execution of the profession; 
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non-compliance with by-laws of the Institute and misbehaviour of the 
auditor. In the past decades, the number of disciplinary cases against 
auditors has increased. The increase of this number, however is in line 
with the increase of the number of registered accountants in The 
Netherlands. The jurisprudence of the Disciplinary Committee shows 
that the auditor's responsibilities have increased over time. Particularly 
in cases where auditors perform a compilation of annual accounts 
without auditing these accounts and in cases where auditors perform 
investigations under special circumstances such as the client's 
bankruptcy or its protection under the bankruptcy law, divorce 
accounting, merger and acquisition accounting. Judgments passed in 
these respects show that the tolerable error used by auditors should be 
lowered. Finally, there is a certain relationship between disciplinary 
litigation and civil law. However, the standards applied in disciplinary 
litigation are usually higher than those applied in a civil courts of law. 
Therefor, there is no automatic link between a judgment passed by the 
Disciplinary Committee and the one passed by a judge in a civil court of 
law. 

Moral judgements by public accountants 
D. Brugman and M.E.W Weisfelt 
In an empirical study with 105 Dutch auditors working in public 
practice, the relationships were investigated between auditors' 
individual and job-related characteristics and their way of moral 
reasoning to justify their decisions in professional dilemmas. The 
dilemmas were administered in a paper-and-pencil instrument and in a 
diadic discussion between auditors who disagreed with each other on 
the decision taken in the dilemma. Four strategies of moral reasoning in 
justifying professional decisions were distinguished, of which two are 
viewed as hazardous for an independent professional judgement. One 
risky strategy focuses on self-interest, the other on conforming to the 
expectations of the informal group in which one is involved. Two other 
strategies are viewed as a resource for an independent professional 
judgement: a strategy that focuses on institutional rules and norms, and 
a strategy that focuses on social contract and moral principles. On 
average, the strategy that focuses on institutional rules and norms 
dominates in the sample. In a quarter of the auditors, however, the 
strategies dominate that are considered to be risky. Characteristics 
positively related to the resourceful perspectives were: a mature moral 
competence, a high sense of responsibility toward society and a 
relatively low sense of responsibility toward the own firm. The use of 
the resourceful strategy with its focus on social contract increased with 
a higher percentage of non-profit clients, shorter than twenty years of 
registration as an auditor, small size of audit firm, and working in the 
northern region of The Netherlands. 
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Het WODC op Internet: www.minjustml/wodc 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum (WODC) van 	(overzichten van congressen en 
het Ministerie van Justitie is onlangs 	studiedagen). 
via Internet bereikbaar geworden. Het 
WODC is eon kenniscentrum op 	 In de toekomst wordt de aangeboden 
justitieel terrein dat een wetenschap- 	informatie uitgebreid met specifieke 
pelijk bijdrage !evert aan de 	 producten als databases aopend 
ontwikkeling en de evaluatie van 	ondetzoekbestand en literatuur- 
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 	bestand) en aan producten en 
de volgende informatie te vinden: 	diensten gekoppelde bestel- 

mogelijkheden (via e-mail) en/of 
1. Doelstelling en organisatie (ca. 	aanvraagformulieren. Voor vragen over 
organigram, beschrijvingen van de 	producten en diensten van het WODC 
verschillende afdelingen en de namen 	en voor het snel en efficient leveren 
van de medewerkers): 	 van statistische en literatuur-informatie 

kunt u terecht bij de WODC 
2. Producten en diensten: 	 informatiedesk 
- oveizicht en uitgebreide samenvat- 	(e-mail: informatiedeskwodc.min- 
tingen van de nieuwste rapporten; 	just.n1). 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Wij hopen op deze wijze bij te dragon 
korte samenvattingen van artikelen in 	aan de verspreiding van relevante 
het tijdschrift Justinele verkenningen; 	kennis en informatie buiten het 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 	Ministerie van Justitie. 
korte samenvattingen van artikelen in 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
het engelstalige tijdschrift European 	tel. 070-3706553 
Journal on Criminal Policy and 	 fax. 070 -3707948 
Research; 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1  
- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Doze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteitsvraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologia victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis- 

wezen en reclassering. Na het 
uitkomen van de eerste uitgave van de 
WODC-thesaurus in 1993 is deze met 
succes toegepast als instrument bij het 
toegankelijk maken van publicaties op 
het gebied van het criminaliteits- 
vraagstuk. Niet alleen bij de Afdeling 
Documentaire Inforamtievoiniening 
van het WODC maar ook op andere 
afdelingen binnen het Ministerie van 
Justitie wordt de WODC-thesaurus 
gebruikt. Daarnaast maken andere 
organisaties waaronder politie- 
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bibliotheken, het openbaar ministerie, 
gevangenisbibliotheken en de 
rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 

officiele lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706553 
Email: c.netburg@wodc.minjust.n1  

bestelwijze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 
Bestelwijze: 
Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjust.n1  

Themanummers Justitiele 
verkenningen 

JV4, 1998, mei: Het verhoor 
JV5, 1998, juni: Daders 
JV6, 1998, juli/augustus: Straftoe-
meting 
JV7, 1998, september: Onderzoeks-
nummer 

Congressen 

Second world conference on new 
trends in criminal investigation and 
evidence 
After the tremendous succes of the 
First world conference in december 
1995 in The Hague (under the 
auspices of IN REP, The royal 
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Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
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Netherlands Academy of Arts and 
Sciences, the Dutch Academy of the 
Judiciary and the Dutch Ministry of 
Justice) it has been decided to 
organise a Second world conference, 
december 1999, in Amsterdam. During 
this conference plenaries and 
workshops will be held about, inter 
alia: strategies of investigation; the 
nature of human inference; compara-
tive criminal law, procedure, evidence; 
new techniques in criminal investiga-
tion, for instance DNA comparison & 
voice print comparison; evidence in 
organized crime cases; reliability of 
personal evidence (confessions, 
testimony, expert's opinions); witness 
protection; vulnerable witnesses; 
theories on evidence; criminalistics of 
today; forensic accountancy; proof or 
risk; argumentation theorie. If you are 
interested in obtaining in due course 
(1998) the first announcement, please 
send your name, address, phone and 
fax number to: INREP, Universiteit 
Leiden, Vakgroep criminologie, t.a.v. 
mw. J. Holthuis en mw. R.K. Rustige, 
Postbus 9520, 2300 RA Leiden, Tel: 
071-5227531/528/518. 

Landelijk congres zwerfjongeren in 
Nederland 
Waar moet in de hulpverlening aan 
zwerfjongeren de nadruk op liggen: 
preventie danwel nazorg? Wat speelt 
er landelijk, waar moet actie op 
worden ondernomen? Hoe kan in de 
media een realistisch beeld worden 
neergezet van dak- en thuisloze 
jongeren? Hoe kan de problematiek 
van dak- en thuisloze jongeren het 
best op de politieke agenda gekregen 
worden en hoe kan bewerkstellligd 
worden dat het bredere publiek zich 
meer betrokken gaat voelen bij de 
problematiek (als vrijwilligers bij 
voorbeeld)? 
Datum: 27 april 1998 
Pleats: Jaarbeurs, Utrecht 

Inechtingen: St. Martinusstichting te 
Baarn, tel.: 035-6023602. 
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Injury prevention and control 
The fourth world Conference will 
stress the need for building an 
international community for injury 
control management, sharing 
experiences in the different countries 
and regions all over the world. It will 
also encompass a rich variety of 
knowledge and experience in the 
various sectors concerned, such as: 
road traffic injury control; safety at 
work; home and leisure safety; sports 
injury prevention; prevention of 
intentional violence; Prevention of 
suicide. The conference theme Building 
partnerships for safety promotion and 
accident prevention provides a 
framework for participants throughout 
the world to share experiences in 
developing, promoting and evaluating 
national and local policy programmes 
and their implementation in legislation 
and enforcement, in standards and 
regulations, and in education and 
information campaigns. Throughout 
the conference programme, 
intersectoral and interdisciplinary 
synergy will be ensured in the various 
dimensions and angles of perspecti-
ves, in order to: connect science with 
policies and injury prevention; learn 
from experiences in the various areas 
of interest, such as injuries related to 
violence, traffic, work, sports and 
products; connect various disciplines 
involved: behavioral sciences, 
engineering, ergonomics, statistics, 
public health, etc.: link together the 
relevant instruments for prevention: 
surveillance and monitoring, legal 
interventions, enforcement and control, 
environmental changes, education and 
information. 
Datum: 17-20 mei 1998 
Pleats: RAI, Amsterdam 
Inlichtingen: Van Namen & Westerlaken 
Congress Organization Services, Pb. 
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1558, 6501 BN Nijmegen, Fax: 
024-3234471. 

De beinvloeding van agressief gedrag in 
de kinderleeftijd; interventies binnen de 
hulpverlening en op school 
De doelgroep voor dit symposium 
bestaat uit (ortho)paedadogen, 
Riagg-medewerkers, (kinder- en 
jeugd)psychiaters, psychologen, 
leerkrachten speciaal onderwijs, 
psychotherapeuten, maatschappelijk 
werkers, schoolartsen, GGZ, 
jeugdhulpverlening. 
Datum: 5 juni 1998 
Plaats: Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Congresbureau SCEM, 
Postbus 21, 4196 ZG Tricht, tel.: 
0345-576642. 

The shah international conference on 
ethics in the public service; integrity at 
the public-private interface 
Datum: 8-11 juni 1998 
Plaats: Congrescentrum De Leeuwen-
horst, Noordwijkerhout 
lnlichtingen: Secretariaat EPS, Postbus 
392, 7400 AJ Deventer, tel.: 0570- 
667468. 

Fraudeseminars van Nivra/Vera 
De Vera (Voortgezette educatie 
Registeraccountants) van het 
Koninklijk Nivra heeft 1998 uitgeroe-
pen tot Vera-fraudebestrijdingsjaar. En 
dat is niet zo maar gebeurd. Tal van 
ontwikkelingen in onze maatschappij 
maken dat (forensische) accountants 
meer dan voorheen worden betrokken 
bij het bestrijden van criminaliteit, 
fraude, misbruik en andere vormen 
van ongewenst gedrag. Rond deze 
thematiek worden twee seminars 
georganiseerd. Vera-Fraudestream, het 
eerste seminar, wordt gehouden in vier 
sessies van 17.00u. tot 20.00u. op 23 
september 1998 (inleider: A.H.M. de 
Groot RA RI), 7 oktober 1998 (inleiders 
mr. H.J. de Graaf en mr. M. Pheijffer 
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RA), 14 oktober 1998 (inleider: J. de 
Wit RA) en 4 november 1998 (inleiders 
dr. P.A.M. Diekman RA en mr. M. 
Pheijffer RA). De deelnemersprijs voor 
de 4 sessies bedraagt 1.750 gulden. 
Ervaren forensische accountants zullen 
onder meer hun licht laten schijnen 
over zaken als: nieuwe fraudevormen 
en gelegenheidsstructuren; IT en 
fraude; beursfraude en witwas-
praktijken; fraude en de rol van de 
traditionele en de forensische 
accountant; de accountant en 
bewijsvoering; forensische accoun-
tancy en financieel rechercheren; 
forensische accountancy en digitaal 
rechercheren. De fraudestream heeft 
het karakter van kennisoverdracht 
door middel van casuIstiek en een 
actieve interactie tussen inleiders en 
deelnemers. De inleiders zullen onder 
meer recente ontwikkelingen belichten 
die voor financiele dienstverleners, 
advocatuur, rechterlijke macht, 
onderzoeks- en opsporingsdiensten 
van belang kunnen zijn. Het tweede 
seminar is getiteld: Vera-Indepth 
workshop fraude en wordt gehouden 
op 10-12 november 1998 in Apeldoorn 
(deelnemersprijs 3.000). Key-note 
speaker is Edward Burke (USA). Naast 
hem zullen Nederlandse specialisten 
van het eerste uur (dr. P.A.M. Diekman 
RA, A.H.M. de Groot RA RI, prof. dr. 
mr. R.N.J. Kamerling RA, prof. dr. J.G. 
Kuijl RA, mr. M. Pheijffer RA, R. 
Rozekrans RA en G.P. Vermeulen RA) 
indringend ingaan op de vraag hoe 
forensische accountancy in het 
aanstaande millennium in Nederland 
uitgevoerd gaat worden. Burke laat 
zien hoe vanuit het Angelsaksische 
toedrachtsonderzoek forensische 
accountancy en financieel recherche-
ren zich hebben ontwikkeld. Hij zal de 
fijne kneepjes vanuit de praktijk laten 
zien. Voor aanmeldingen en informatie: 
Bureau Vera, t.a.v. dhr. W. Verhoog, 
postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, 
tel.: 020-3010331. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Slachtofferstudies 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen warden aange-
vraagd. INij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling warden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, warden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuudijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen warden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de Informatiedesk van het WODC, 
Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53. 

Algemeen 

1 
Carrington, K., R Watson 
Policing sexual violence; feminism, 
criminal justice and govemmentality 
International journal of the sociology of 
law, 24e jrg., ft. 3, 1996, pp. 253-272 

In kringen van feministen is sexueel 
geweld een bron van conceptuele 
controversen. De auteurs willen met 
hun artikel deze tegenstellingen 
overstijgen door de conceptuele 
discussies to laten voor wat ze zijn. In 
pleats van in te gaan op ondeiwerpen 
als de aard van de mannelijke 
sexualiteit, 'fallocentrisme', of de 
masculiene maatschappit nemen zij 
hover eon pragmatisch standpunt in. 
Zij definieren allereerst geweld als eon 
probleem van de overheid. Want de 
problematisering van sexualiteit kan 
niet gevonden worden in de structuur 
van man/vrouw-relaties, ook niet in de 
biologie van mannen, maar binnen de 
context van het overheidsbeleid. 
Vervolgens gaan zij in op hoe binnen 
deze context de overheidsinstrumenten 
van wetgeving en politie tot no toe 
hebben gefunctioneerd. Zij constate-
ren dat beide instrumenten te kort 
schieten. Bovendien wordt slechts een 
klein percentage van gevallen van 
verkrachting en incest aangegeven. De 
strategie die de auteurs aanreiken om 
het probleem van sexueel geweld aan 
to pakken, richt zich vooral op jongens 
en jong volwassen mannen. Dat wil 
zeggen dat voor de overheid de 
jeugdcultuur het object moet worden 
van pedagogische interventie. Dat 
betekent dat voorlichtingsprogramma's 
tot doel moeten hebben op to voeden 
tot eon ethische cultuur van 
'citizenship and civil resposibilities'. Bij 
het opvoeden tot moreel burgerschap 
met de daarbij behorende verantwoor-
delijkheden moot vooral aandacht 
gegeven worden aan de manlijke 
sexualiteit. 
Met literatuuropgave. 

2 
Groot, A.H.M. de 
De (forensische) accountant en 
financieel rechercheren 
Tijdschrift voor financieel management 
16e jig., nr. 5, 1996, pp. 24-34 
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In dit artikel geeft de auteur een 
overzicht van de geschiedenis van de 
forensische accountancy in Nederland. 
Als gevolg van het groeiende aantal 
fraudegevallen en de claims die 
daaruit voort kunnen vloeien, mag de 
forensische accountancy zich in een 
toenemende belangstelling verheugen. 
Ook als het gaat om het voorkomen 
van toekomstige fraude, worden 
forensische accountants ingeschakeld, 
bij voorbeeld door het uitvoeren van 
een integriteitsonderzoek. Aanvankelijk 
(tot 1992) opereerden forensische 
accountants voornamelijk binnen de 
Centrale Recherche en Informatie-
dienst (Cri) en de Fiscale inlichtingen 
en opsporingsdienst (Fiod). Vanaf 1992 
deed ook de private forensiSche 
accountancy zijn intrede in Nederland 
als gevolg van de volgende ontwikke-
lingen: toenemende fraude bij 
organisaties in combinatie met 
afnemende politiele en justitiele 
belangstelling, de ontwikkeling van 
nieuwe produkten en diensten 
(criminele audits en integriteits-
onderzoek), toenemende vraag naar 
contra-expertise in fraude-zaken. De 
auteur pleit ervoor dat financieel 
rechercheren onderdeel gaat uitmaken 
van het instrumentarium van de 
accountant teneinde mogelijke 
signalen van misbruik, fraude of 
criminaliteit vroegtijdig op te vangen 
en door te geven aan de recherche. 
De grootste uitdaging voor de 
forensische accountancy is volgens de 
auteur echter gelegen in de 
preventieve sfeer door middel van het 
doorlichten van ondernemingen op 
fraude-risico's, het opstellen van 
gedragscodes en het uitvoeren van 
integriteitsonderzoeken. Onderdeel van 
een integriteitsonderzoek vormt ook 
het opzetten en controleren van een 
'compliance programma'. Een dergelijk 
programma kan opgezet worden 
binnen een bedrijf om een adequate 
naleving van relevante wet- en 

regelgeving en een (bedrijfs)ethisch 
normbesef te bevorderen. 
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3 
Pavlich, G. 
The power of community mediation; 
government and formation of 
self-identity 
Law and society review, 30e jrg., nr. 4, 
1996, pp. 707-733 
'Community mediation', ook wel 
bekend als 'neighborhood dispute 
resolution' of 'informal justice', heeft 
als uitgangspunt het idee dat 
bemiddeling effectiever is bij het 
bereiken van conflictoplossing dan 
procesvoering. Voorstanders menen 
dat door gemeenschapsbemiddeling 
het individu en de lokale gemeen-
schap als machten boven de staat 
worden geplaatst. Volgens tegenstan-
ders is gemeenschapsbemiddeling een 
vorm van verkapte staatscontrole. 
Deze strikte scheiding der geesten is 
volgens de auteur weinig vruchtbaar 
omdat de begrippen staatsmacht en 
staatscontrole niet goed te definieren 
zijn. Zijn visie op gemeenschaps-
bemiddeling en de relatie tussen staat 
en individu is gebasserd op de ideeen 
van de filosoof Michel Foucault. 
Volgens Foucault hanteert de staat 
'techniques of discipline' en 
'techniques of self' (het zelf staat bij 
Foucault voor het individu als produkt 
van sociale, maatschappelijke en 
historische ontwikkelingen). Beide 
technieken vormen de essentie van 
'the art of government' en beogen 
handhaving van de sociale orde door 
het individu op vreedzame wijze in te 
passen in de hedendaagse liberale 
maatschappij. Door gemeenschaps-
bemiddeling lossen burgers hun 
onderlinge conflicten buiten de 
rechtszaal op informele wijze zelf op. 
Hoe daarbij hun zelf-identiteit wordt 
gevormd, toont de auteur met een 
verslag van bemiddeling tussen een 
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middenstander en een ontevreden 
klant. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Baron, S.W., IF. Hartnagel 
Lock 'ern up'; attitudes toward 

punishing juvenile offenders 
Canadian journal of criminology, 38e 
jrg., nr. 2, 1996, pp. 191-212 
Ook in Canada staat jeugdcriminaliteit 
sterk in de belangstelling, en net als in 
ons land komt van tijd tot tijd de vraag 
op of het langzamerhand niet tijd 
wordt voor strengere straffen. De 
discussie rond de Young Offenders Act 
uit 1984 is in Canada nooit verstomd. 
Aan de hand van een telefonische 
bevraging van eon kleine vijihonderd 
huishoudens, onderzoeken de auteurs 
de punitieve houding onder burgers 
tegenover jeugddelinquenten. De 
respondenten werd gevraagd te 
reageren op drie statements. De 
antwoorden bleken nogal straf van 
toon: 55% was het Cr in sterke mate 
moo eens dat een avondklok voor 
kinderen onder de 16 jaar een good 
idee is; ruim 50% was van mening dat 
jeugdige daders die voor de tweede 
keer in de foot gam. standaard onder 
het volwassen-strafrecht zouden 
moeten vallen; en maar liefst 65% dat 
kinderrechters te slap zijn geworden 
tegenaver de jeugddelinquenten. In 
totaal vindt zelfs 78% dat kinderrech-
ters te slap zijn. Afgezet tegen eon 
eerdere bevinding dat 62% van de 
Canadezen dit oordeel uitsprak over 
de rechtspraak in het algemeen, blijkt 
dus in het geval van jeugdcriminaliteit 
de mop am strengere straffen nog 
luider. De auteurs noemen het 
verrassend dat eon dergelijke punitieve 
heading ander de bevolking niet 
gerelateerd blijkt te zijn met 
slachtofferschap: als men zelf (recent) 
slachtoffer van eon delict is geweest, 
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klinkt de roep om strenge straiten niet 
speciaal !alder. Oak een direct verband 
met de mate van onveiligheids-
gevoelens can niet worden gelegd. De 
enige factor die eon consistente 
voorspeller kon warden genoemd voor 
eon sterke punitieve opstelling 
tegenover jeugdige daders, was het 
aanhangen van conservatieve 
sociaal-culturele waarden. Daarbij lijkt 
de mate waarin en de manier waarop 
de media aandacht schenken aan het 
fenomeen, op zich zelf al eon sterke 
samenhang to vertonen met de roep 
om strengere straffen, juist in het geval 
van jeugddelinquentie. Het antwoord-
patroon in deze studie leek duidelijk 
gekleurd door uitgebreide lokale 
berichtgeving over enkele schokkende 
zaken. De auteurs nemen zich dan ook 
voor om in een volgende studio de 
invloed van de media als een 
afzonderlijke verklarende variabele in 
hun model op to nemen. 
Met literatuuropgave. 

5 
Gross, J., H. Hayne 
Eyewitness identification by 5- to 
6-year-old children 
Law and human behavior, 20e jrg., nr. 
3, 1996, pp. 359-373 
hit onderzoek blijkt dat onder 
bepaalde omstandigheden zelfs heel 
jonge kinderen een nauwkeurige 
beschrijving kunnen geven van 
eerdere gebeurtenissen. Dit gegeven is 
belangrijk, aangezien kinderen telkens 
meer geconfronteerd worden met 
sexueel misbruik en ontvoering en 
daarvoor ook vaker zullen moeten 
getuigen voor de rechtbank. In dit 
artikel worth verslag gedaan van een 
experiment met betrekking tot 
ooggetuige-identificatie, waaraan 
kinderen van vijf tot zes jaar 
deelnamen. Alle kinderen maakten een 
uitstapje naar eon brandweerkazerne, 
waarbij ze vier volwassenen 
ontmoetten. Met twee personen 
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trokken ze langere tijd op, de 
ontmoetingen met de andere twee 
waren slechts van korte duur. De 
kinderen werden een tot twee dagen 
later geInterviewd. Het doel van dit 
experiment was tweeledig: ten eerste 
werd de nauwkeurigheid van de 
kinderen vergeleken bij de beoordeling 
van een reeks foto's, waarbij op een 
daman een van de meespelende 
volwassenen stond en van een reeks 
foto's, waarbij dit niet het geval was. 
Ten tweede werd bepaald of de 
nauwkeurigheid verband hield met de 
tijdsduur dat ze met de volwassenen 
geconfronteerd waren. De kinderen 
identificeerden de personen waarmee 
ze langere tijd optrokken en de 
mensen die ze slechts even, maar op 
een indringende wijze, zagen, heel 
nauwkeurig. Daarentegen was hun 
resultaat bij de presentatie van foto's, 
waarop geen van de medewerkers 
voorkwamen slecht. Er werden te vaak 
onjuiste identificaties gegeven. 
Met literatuuropgave. 

6 
Pratt, J. 
Reflections on recent trends towards 
the punishment of persistence 
Crime, law & social change, 25e jrg., 
nr. 3, 1996, pp. 243-264 
In verschillende Angelsaksische landen 
tekent zich een trend af om bij het 
herhaald plegen van ernstige sexuele 
en geweldsmisdrijven zeer lange 
gevangenisstraffen op te leggen. De 
'three-strikes-and-you're-out'- 
wetgeving in de Verenigde Staten is 
daarvan een voorbeeld. Deze trend is 
een direct gevolg van het recht op 
bescherming dat de samenleving van 
de overheid eist. Het recht op 
bescherming tegen het risico om 
slachtoffer te worden van een delict, is 
al vanaf het begin van deze eeuw een 
factor geweest bij de vormgeving van 
het strafrechtelijk beleid. De laatste 
decennia is deze invloed alleen maar 
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sterker geworden als gevolg van de 
toenemende aandacht die de 
massamedia aan criminaliteit geven. 
Gevoelens van onveiligheid worden 
daardoor versterkt. Deze gevoelens 
versterken vervolgens de roep om 
bescherming door de overheid. Dit is 
opvallend, omdat in dit neo-liberale 
tijdsgewricht de overheid juist op 
allerlei fronten terugtreedt. De manier 
waarop de overheid tegemoet komt 
aan de toenemende roep om 
bescherming tegen onveiligheid, 
vertoont in verschillende Angelsaksi-
sche landen overeenkomsten. Vrijwel 
steeds wordt de rol van de rechterlijke 
macht teruggedrongen. De overheid 
definieert zelf tevoren wat en wie zij 
gevaarlijk acht en welke sancties 
daarbij passen. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

7 
Boyd, E.A., K.M. Hammer e.a. 
'Motivated by hatred or prejudice'; 
categorization of hate-motivated crimes 
in two police divisions 
Law & society review, 30e jig., nr. 4, 
1996, pp. 819-850 
In dit artikel gaan de auteurs in op de 
praktische problemen bij het 
herkennen, identificeren, en 
categoriseren van zogenaamde hate 

crimes. Dit zijn delicten gepleegd 
tegen personen of goederen waarbij 
de dader gemotiveerd wordt door haat 
tegenover de raciale, etnische, 
religieuze of sexuele identiteit van het 
slachtoffer. Als gevolg van een recente 
toename van het aantal waargenomen 
hate crimes wordt de roep om 
wettelijke maatregelen steeds groter. 
Deze wettelijke maatregelen kunnen 
alleen effect sorteren als het precieze 
aantal gepleegde hate crimes bepaald 
kan worden. De vraag die de auteurs 
opwerpen is hoe politie-
functionarissen bepalen of een delict 
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gemotiveerd wordt door haat (hate 
crime). Op grand van onderzoek in 
twee politie-districten in een grate 
Amerikaanse stad komen de auteurs 
tot de conclusie dat de beslissing van 
eon politie-functionaris of een delict 
gekarakteriseerd kan warden als eon 
hate crime mede afhankelijk is van de 
institutionele context. Doze institutio-
nele context varieert per district. In het 
ene district werden stringentere 
criteria gehanteerd met betrekking tot 
het bepalen of eon delict gekarakteri-
seerd km worden als een hate crime 
dan in het andere district, waardoor 
het aantal waargenomen hate crimes 
in het eerste district veel lager lag dan 
in het tweede. Doze verschillen roepen 
vraagtekens op over de betrouwbaar-
heid en validiteit van de officiele 
gegevens over hate crimes. De auteurs 
besluiten met de opmerking dat het 
interpreteren van delicten als zijnde 
hate crimes onderdeel vormt van eon 
sociaal proces. Het begrijpen van deze 
sociale processen is essentieel voor 
het begrip van het verschijnsel hate 
crime als sociaal probleem. 

8 
Clarke, M. 
Fraudulent arson; a war of position 
Crime, law and social change, 25e jrg., 
nr. 2,1996, pp. 107-131 
Frauduleuze brandstichting is eon zeer 
ernstig misdrijf. De auteur laat met de 
resultaten van eon Brits onderzoek 
onder schade-experts zien hoe 
verzekeraars omgaan met verdachte 
claims en fraudeurs. Vanwege de 
risico's voor zowel verzekemars als 
fraudeurs (reputatie, financieel verfies) 
wordt slechts een klein aantal gevallen 
uitgevochten tot in de rechtszaal. 
Liever onderhandelt men met elkaar, 
maar het zijn veelal wel onderhande-
lingen die veel weg hebben van 
oorlogsvoering. Partijen graven zich in 
en bestoken de vijandelijke stellingen 
met het bewijs - op grand waarvan 

wel of niet uitbetaald moot worden - 
als inzet, en (link bluffen hoort daarbij. 
De verzekeraars blijken in de overgrote 
meerderheid van de gevallen als 
winnaar uit de strijd to komen 
ondanks de problemen met indirecte 
bewijzen. Sams delven zij het 
onderspit: er zijn aanwijzingen dat er 
eon elite van professionele, door 
fraudeurs ingehuurde brandstichters 
bestaat, die slim genoeg is am niet 
tegen de lamp te !open. Vaak wint de 
verzekeraar door de hoge kwaliteit van 
zijn forensische onderzoekstechnieken. 
Of door verklaringen van getuigen en 
brandweerlieden of door het klassieke 
anonieme telefoontje. En niet te 
vergeten doordat menig fraudeur zich 
vastpraat in tegenstrijdige beweringen. 
Voor veel fraudeurs is de noodzaak het 
inbraak- on brandalarm to neutralise-
ren eon probleem dat hun inventiviteit 
te haven gaat. Jammer voor de 
verzekeraars dal de politie haar eigen 
prioriteiten on doelen heeft. 
Met literatuuropgave. 

9 
Dean, Ch.W., R. Brame ea. 
Criminal propensities, discrete groups of 
offenders, and persistence in crime 
Criminology, 34e jrg., nr. 4, 1996, pp. 
547-574 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar twee theoretische 
benaderingen van de oorzaken van 
verschillen in delinquent en crimineel 
gedrag. Degenen die uitgaan van 
criminele geneigdheid denken dat de 
oorzaken van verschillen in crimineel 
gedrag kunnen warden verklaard door 
verschillen in eon of meer oorzakelijke 
eigenschappen van de daders. 
Anderen menen dat or meerdere 
soorten wetsovertreders zijn en dat er 
oak meerdere oorzakelijke mechanis-
men zip) die ten grondslag liggen aan 
crimineel gedrag. Beide standpunten 
worden getoetst aan de hand van 
recidivegegevens van een groep 
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ex-gedetineerden die ouder zijn dan 
16 jaar. Meer specifiek wordt 
nagegaan of de factoren die 
samenhangen met persistentie in 
crimineel gedrag gelijk zijn bij twee 
categorieen: zij die al op jonge leeftijd 
voor het eerst in aanraking kwamen 
met justitie en zij van wie het eerste 
justitie-contact op een latere leeftijd 
plaatsvond. Uit de onderzoekgegevens 
blijkt dat eerdere justitie-contacten 
een matigend effect hebben op later 
crimineel gedrag bij hen die op zeer 
jonge leeftijd (voor hun twaalfde jaar) 
hun eerste justitie-contact hadden. Het 
is denkbaar dat vroege beginners een 
zekere handigheid krijgen in het 
voorkomen van ontdekking en 
opsporing. Verder blijkt dat kinder-
misbruik een sterk criminogeen effect 
heeft op de vroege beginners. De 
auteurs pleiten voor vroegtijdig 
ingrijpen in het gezin. 
Met literatuuropgave. 

10 
Grubin, D., S. Wingate 
Sexual offence recidivism; prediction 
versus understanding 
Criminal behaviour and mental health, 
6e jrg., nr. 4, 1996, pp. 349-359 
Hoewel een minderheid van sexuele 
delinquenten recidiveert, is het van 
groot belang deze minderheid te 
kunnen identificeren. Vaak wordt dat 
gedaan met statistische voorspellings-
technieken. Na enige kritische 
kanttekeningen te hebben geplaatst bij 
deze technieken, gaan de auteurs in 
op de gangbare wijze waarop men 
deze technieken hanteert: verzamel 
een voldoende aantal van de juiste 
variabelen, stop ze in een wiskundige 
vergelijking, en de voorspelling rolt er 
als vanzelf uit. 'Desk top prediction' 
noemen de auteus dat, dus voorspel-
len vanachter het bureau. Waar het bij 
deze handelswijze aan mankeert, is 
niet alleen dat de gebruikte 
statistische methoden slechts een 

uitspraak doen over groepen en niet 
over individuen. Veel kwalijker is dat 
sexuele delinquenten zo gezien 
worden als bundels variabelen. Maar 
statistische verbanden, zeggen de 
auteurs, worden pas bruikbaar voor 
het begrijpen van recidive wanneer 
hun betekenis in bepaalde individuen 
duidelijk wordt, dus verklaard wordt. 
Pas als men verder gaat dan 
voorspellen door de variabelen te 
verklaren door duidelijk te maken hoe 
ze 'werken' in specifieke individuen, 
pas dan zullen verbeteringen in 
statistische technieken zich vertalen in 
klinische relevantie. De auteurs 
merken tot slot op dat de zogeheten 
dynamische variabelen van grote 
waarde zijn. Niet alleen voor het 
begrijpen van oorzaken, maar ook voor 
het vaststellen van therapeutische 
doeleinden. 
Met literatuuropgave. 

11 
Hahn, K. 
Soziale Kontrolle als soziologischer 
Grundbegriff; klassische und neuere 
Theorien revisited 
Kriminologisches journal, 28e jrg., nr. 4, 
1996, pp. 261-280 
Hoewel het begrip sociale controle 
wordt beschouwd als een sociologisch 
basisbegrip is het gebruik ervan, in 
tegenstelling tot andere basisbegrip-
pen, niet onomstreden. Een actueel 
theoretisch concept ontbreekt omdat 
empirisch onderzoek, dat concrete 
vormen van sociale controle behandelt, 
niet geschikt is om een algemene 
begripsomschrijving van de term 
'sociale controle' uit te werken. In dit 
artikel wordt getracht zo'n theoretisch 
concept, gebruik makend van 
klassieke concepten van sociale 
controle en van moderne maatschap-
pijtheorieen, op te stellen. De vormen 
van sociale controle worden door de 
sociaal-structurele constellatie 
bepaald. Door de toenemende 
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maatschappelijke complexiteit 
tenderen zij naar abstracte vormen van 
controle en veranderen daardoor, zoals 
Elias het reeds noemde, 'kwalitatief. 
Simmel (1989) beschreef reeds dit 
proces van de abstracte, onpersoonlijk 
wordende controle, die echter 
samengaat met sociaal-culturele 
gevolgen. Deze gevolgen zijn oak in 
het actuele proces van sociaal-
structurele veranderingen to 
onderkennen. Universele communica-
tie vereist onder andere door 
grensoverschrijdende culturen en de 
grotere rol van de media bijzonder 
gedrag respectievelijk communicatieve 
en sociale vaardigheden. 
Met literatuuropgave. 

12 
Maher, L., K. Daly 
Women in the street-level drug 
economy; continuity or change? 
Criminology, 34e jrg., nr. 4, 1996, pp. 
465-491 
Sinds de jaren zestig is het aandeel 
van vrouwen/meisjes in bepaalde 
vornnen van criminaliteit licht 
toegenomen, hetgeen doorgaans 
wordt beschouwd als eon token van 
emancipatie. De auteurs veronderstel-
den dal dit juist in de straathandel in 
drugs zoo moeten blijken, immers eon 
type delict waarin vrouwen op het 
eerste gezicht relatief good uit de 
voeten moeten kunnen. Biedt de 
cocathe/crack-handel in het New York 
van de beginjaren negentig aan 
vrouwen inderdaad moor, en meer 
interessante, mogelijkheden tot 
inkomstenverwerving dan de 
heroinehandel uit de jaren zestig? Een 
etnografische studio onder 45 vrouwen 
in Brooklyn !evert eon duidelijk 
antwoord: nee. De lokale handel in 
cocaine/crack blijkt nog steeds in 
handen van mannen. Slechts bij 
uitzondering valt aan vrouwen eon rol 
toe, maar dan alleen in de laagste 
echelons als runner of 'uitkijkl on zeker 

106 

niet in een leidinggevende rol als 
'manager ploegbaas of beheerder van 
eon drugspand. Fysieke factoren zoals 
lichaamskracht en culturele factoren 
versterken de traditionele man/vrouw-
verhoudingen in de informele 
drugs-economie: de zwarte on Latino 
mannen om wie het gaat, blijken de 
recrutering van nieuwe hulpkrachten 
bij cooptatie vast in eigen beheer to 
houden. Sterker nog, als het om 
posities op de drugs-arbeidsmarkt 
gaat blijken vrouwen zich onvermin-
derd to moeten schikken in de rol van 
prostituee. De werkomstandigheden 
daar blijken or de laatste tientallen 
jaren joist op achteruit to zijn gegaan: 
Hiv-virus, verminderde hygiene bij 
klantenkring on uitbaters, toegenomen 
geweld in de drugscene al dan niet in 
relatie met crackgebruik. Met andere 
woorden: in plaats van emancipatie 
volt eerder een verslechtering van de 
positie van de vrouw to constateren. 
De onderzoekers concluderen, op 
grand van hun intensieve participe-
rende observatie, dat de theoretische 
on ietwat romantische notie van de 
nieuwe lokale drugs-economie met 
haar 'gelijke kansen voor vrouwen' 
bepaald niet opgaat. Van eon 
compensatie voor ontbrekende kansen 
in de formele, institutionele, economie 
- eveneens eon notie uit verschillende 
criminologische theorieen - blijkt 
althans voor vrouwen goon sprake to 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

13 
Meer, T. van der 
Potenrammen; eon rite de passage 
Psychologie en maatschappij, 20e jrg„ 
nr. 4, 1996, pp. 363-373 
Antihomosexueel geweld wordt 
voornamelijk gepleegd in groepsver-
band door jongens van 14 tot 22 jaar, 
vaak op openbare ontmoetingsplekken 
voor homosexuelen ('de baan'). In 
aansluiting op zijn eerdere studio 
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(1987) naar slachtoffers startte van 
den Boogaard een onderzoek naar 
daders van homosexueel geweld. Hij 
voerde in het kader hiervan gesprek-
ken met een dertigtal daders. 
Respondenten werden voornamelijk 
via de politie geworven. Van den 
Boogaard was niet in staat zijn 
onderzoek zelf af te ronden. Op 
verzoek heeft de auteur dit gedaan 
aan de hand van de beschikbare 
daderinterviews. Het blijkt dat de 
meeste geInterviewden, ongeacht hun 
ethnische achtergrond, eenzelfde 
psychologische- en culturele ontologie 
delen. Dat wil zeggen: ze beleven en 
kennen de wereld op eenzelfde 
manier. Bij alien is sprake van een 
gebrekkige individuatie, nauwelijks 
geIntegreerde polariteiten in hun 
emotionele huishouding en vaak is 
hun zelfrespect laag of juist 
overdreven hoog, of beide. Ze blijken 
het meest bang een lustobject voor 
homosexuele mannen te worden, 
mannen die ze eerloos, zwak en 
verwijfd vinden. Het geweld blijkt voor 
de daders een vorm van zingeving te 
zijn, waardoor ze zich een plaats in de 
cultuuur denken te verwerven: een 
mannelijke status. Op de grens van 
pubertijd en volwassenheid kan 
'potenrammen' zo gezien worden als 
rite de passage. 
Met literatuuropgave. 

14 
Swanson, J.W, R. Borum e.a. 
Psychotic symptoms and disorders and 
the risk of violent behaviour in the 
community 
Criminal behaviour and mental health, 
6e jrg., 1996, pp. 309-329 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het verband tussen 
psychotische symptomen enerzijds en 
gewelddadig gedrag anderzijds. 
Daarbij wordt de invloed van de 
onderliggende mentale stoornis 
uitgeschakeld, evenals druggebruik, 
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sociaal-demografische factoren en de 
mate waarin gebruik wordt gemaakt 
van instanties voor geestelijke 
volksgezondheid. De onderzoeksgroep 
bestaat uit een representatieve 
steekproef van 3000 huishoudens. Uit 
de gegevens bleek dat een specifiek 
samenstelsel van psychotische 
symptomen - de mate waarin men zich 
bedreigd voelde en het doorbreken 
van de interne controle - leidde tot 
een verhoogde kans op gewelddadig 
gedrag. Die kans was twee keer zo 
groot als bij respondenten die leden 
aan hallucinaties of aan andere 
psychotische symptomen en vijf keer 
zo groot als bij respondenten die geen 
psychische stoornissen vertoonden. De 
kans op gewelddadig gedrag bij 
aanwezigheid van de riskante 
psychotische symptomen werd 
merkbaar verhoogd bij druggebruik. 
Ook degenen die vaak gebruik hadden 
gemaakt van de diensten van 
instanties voor geestelijke volksge-
zondheid hadden een hogere kans op 
gewelddadig gedrag. De auteurs 
veronderstellen dat deze relatie 
samenhangt met de neiging van die 
instanties om ernstiger gevallen in 
behandeling te nemen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Thony, J.-F 
Les mecanismes de traitement de 
l'information financiere en matiere de 
blanchiment de l'argent 
Revue de droit penal et de criminolo-
gie, 76e jrg., nr. 11, 1996, pp. 
1031-1062 
Het witwassen van geld kan slechts 
effectief worden bestreden indien 
informatie wordt verstrekt over 
financiele transacties en internationale 
geldbewegingen. Tot voor kort vormde 
het bankgeheim een ernstig obstakel 
bij de strijd tegen de economische 
macht van criminele organisaties. Toen 
de internationale gemeenschap het 
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belang van informatieverstrekking 
onderkende is in diverse landen 
gezocht naar legale middelen om dit te 
bewerkstelligen. De auteur beschrijft 
de in verschillende landen gekozen 
opties. De optie voor informatie langs 
administratieve weg werd gekozen 
door Australia Belgie, de Verenigde 
Staten, Frankrijk en Nederland. Voor 
eon politiele optie kozen Duitsland, 
Oostenrijk, Canada, het Verenigd 
Koninkrijk en Zweden. Luxemburg en 
Portugal tenslotte opteerden voor 
informatieverstrekking langs de 
juridische weg. Geconcludeerd kan 
warden dat geen van de gekozen 
opties universeel gebruikt kan worden. 
De door eon staat gekozen optie hangt 
mode at van de wijze waarop zijn 
instituties functioneren en van de 
juridische cultuur van het bewuste 
land. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

18 
Baerveldt, C., H. Bunkers 
Limits to growth; the case of Dutch 
prison capacity 
Crime, law and social change, 25e jrg., 
nr. 2, 1996, pp. 153-172 
Het Nederlandse gevangeniswezen is 
uitgebreid van 3.200 cellen in 1982 tot 
11.835 cellen in 1995. De auteurs 
zoeken een verklaring voor deze groei 
door systematisch de schakels in de 
strafrechtsketen te doorlopen. 
Uiteindelijk resteren drie mogelijke 
verklaringen. De eerste is dat het 
aantal ernstige delicten is toegeno-
men. De (on)juistheid van doze stelling 
kan echter niet warden aangetoond. 
De tweede verklaring is dat een 
reactief expansiebeleid is gevoerd. Dat 
wil zeggen dat de detentiecapaciteit 
keer op keer is aangepast aan 
ontwikkelingen in de strafrechtsketen. 
De derde verklaring is de druk van de 
maatschappelijke en politieke 

108 

buitenwacht am zwaarder te straffen. 
Omdat niet is uitgesloten dat een 
grotere hoeveelheid beschikbare cellen 
de staande en ziffende magistratuur 
uitnodigt am zwaarder te straffen, 
bestaat het risico van eon opwaartse 
spiraal van zwaardere straffen, die 
leiden tot meer detentiecapaciteit, 
hetgeen veivolgens weer uitnodigt tot 
zwaardere straffen. Indien het systeem 
zo bhjft functioneren zoals nu, 
verwachten de auteurs dat voorlopig 
geen einde komt aan de groei van de 
gevangeniscapaciteit De enige uitweg 
is een pro-actieve politiek, waarbij 
evenals in de Verenigde Staten de 
cellencapaciteit als een gegeven wordt 
beschouwd waarmee bij de straftoe-
meting rekening wordt gehouden. Eon 
andere uitweg is decriminalisering van 
Opiumwet-misdrijven. Deze verklaren 
immers in hoge mate de sterk 
toegenomen behoefte aan cel-
capaciteit in de jaren tachtig. 
Met literatuuropgave. 

17 
Klein, S.R., SJ. Bahr 
An evaluation of a family-centered 
cognitive skills program for prison 
inmates 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
40e jrg., nr. 4. 1996, pp. 334-346 
In Utah is een landelijk project van 
start gegaan met het doel om de 
recidive van ex-gedetineerden terug te 
brengen. Dit project Horizons omvat 
verschillende initiatieven, onder meet 
een programma am de gezinsrelaties 
van gedetineerden te verbeteren. Het 
versterken van de gezinsbanden blijkt 
namelijk een belangrijke factor te zijn 
your het succes na de detentie. Bij dit 
op het gezin gerichte programma 
wordt de nadruk gelegd op het 
vebeteren van de cognitieve 
vaardigheden van gedetineerden. Hen 
wordt geleerd cm problemen binnen 
het gezin te identificeren alsmede 
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rationele oplossingsmethoden en 
alternatieve denkpatronen te 
ontwikkelen om op die problemen te 
reageren. De effectiviteit van deze 
benadering is onderzocht door 91 
deelnemers aan het programma in een 
gevangenis Utah te interviewen. Dit 
gebeurde voorafgaande aan het 
programma en na afloop daarvan. De 
evaluatie toonde de effectiviteit van het 
programma aan. De deelnemers 
verbeterden hun vermogen am 
problemen binnen het gezin rationeler 
aan te pakken. Opvallend was dat de 
gedetineerden niet zozeer genteres-
seerd waren in meer praktische 
onderdelen van de cursus, zoals het 
oplossen van problemen met voeding, 
huisvesting, financien enzovoort. Hun 
interesse ging veel meer uit naar meer 
abstracte ideeen over doelen, waarden 
en relaties binnen het gezin. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

18 
Kinzie, J.D, J. Hancey e.a. 
Paroxetine and offenders; a pilot study 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
40e jrg., nr. 4, 1996, pp. 285-292 
Verslag wordt gedaan van een poging 
om het recidivecijfer van 
ex-gedetineerden te verlagen door hun 
paroxetine toe te dienen in het kader 
van een resocialisatie-programma dat 
in de gemeenschap wordt uitgevoerd. 
Paroxetine is een stof die de 
heropname door zenuwcellen 
blokkeert, waardoor de hoeveelheid 
serotonine die beschikbaar is voor 
neurotransmissie toeneemt. Ze heeft 
een antidepressieve werking en dempt 
obsessionele neigingen. Stoornissen in 
de overdracht van serotonine voor 
neurotransmissie zijn in de 
onderzoeksliteratuur in verband 
gebracht met psychiatrische 
stoornissen, agressie, zelfmoordpogin- 

gen, angst en impulsiviteit. Medicijnen 
die de heropname van serotonine door 
zenuwcellen blokkeren zijn effectief 
gebleken bij de behandeling van onder 
meer verschillende vormen van 
depressie, dwangmatig gokken en 
obsessief-dwangmatige stoornissen. 
Het onderhavige experiment had 
betrekking op 27 gedetineerden, onder 
wie een vrouw, met een gemiddelde 
leeftijd van 32 jaar. Hiervan voltooiden 
er 14 het experiment dat drie maanden 
duurde. Deze 14 vertoonden een 
vermindering van depressieve en 
dwangmatige stoornissen. De invloed 
van paroxetine op het volledige 
resocialisatie-programma is moeilijk te 
bepalen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
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19 
Graves, R.B, D. K. Openshaw e.a. 
Demographic and parental characteris-
tics of youthful sexual offenders 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
40e jrg., nr. 4, 1996, pp. 300-317 
Verslag wordt gedaan van een 
meta-analyse van de empirische 
gegevens die tussen 1973 en 1993 zijn 
gevonden betreffende de demografi-
sche en gezinsfactoren die samenhan-
gen met jeugdige seksuele delinquen-
ten. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen drie soorten seksuele 
delinquentie van jeugdigen: pedofilie, 
seksuele mishandeling en 'gemengde' 
delicten. Uit de resultaten van de 
analyse blijkt dat pedofiele jeugdigen 
hoofdzakelijk blank zijn, in pleeggezin-
nen wonen en geen hogere opleiding 
hebben dan lagere school. Ze zijn 
afkomstig uit slecht functionerende 
gezinnen met een lage of gemiddelde 
sociaal-economische status. De 
moeders van deze jongeren zijn als 
kind lichamelijk misbruikt en hun 
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vaders gebruiken drugs. Jeugdigen die 
zich schuldig hebben gemaakt aan 
seksuele mishandeling komen uit 
disfunctionerende eenoudergezinnen 
met een laag of gemiddeld sociaal-
economisch niveau. De vader is vaak 
alcoholist. Deze jeugdigen zijn meestal 
blank. Jeugdigen die zich schuldig 
hebben gemaakt aan 'gemengde' 
seksuele delicten komen uit arme 
gezinnen en zijn blank, protestant en 
hebben maximaal een 'high 
school'-opleiding. Ook hun ouderlijke 
gezinnen functioneren slecht. De 
ouders gebruiken vaak drugs, de 
vaders zijn als kind vaak verwaarloosd 
en de moeders lichamelijk misbruikt. 
Met literatuuropgave. 

20 
Grisso, T. 
Society's retributive response to juvenile 
violence; a developmental perspective 
Law and human behavior, 20e jig., nr. 
3, 1996, pp. 229-247 
Oak in de Verenigde Staten klinkt de 
laatste jaren de roep am strengere 
straffen tegen jeugdcriminelen, met 
name in het geval van zware 
geweldsmisdrijven zoals moord en 
doodslag. In het strafrecht speelt de 
discussie over de wenselijkheid van 
het standaard overdragen naar het 
volwassenen-strafrecht van de 
afhandeling van moord en andere 
zware geweldsmisdrijven door 
jeugdige daders. Volgens de auteur 
heeft het jeugdstrafrecht beslist 
behoefte aan de keuzemogelijkheid, 
zoals die nu oak bestaat, cm sommige 
jeugddelinquenten onder het 
volwassenen-strafrecht te berechten: 
bijzonder zware zaken immers vragen 
am eon zwaardere straf, langere 
opsluiting on bescherming van andere 
jeugddelinquenten in de inrichtingen 
tegen bepaalde extreem gevaarlijke 
individuen. De recente roep om 
strengere bestraffing van jeugd-
criminelen echter, bergt het risico in 
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zich van eon torso net-widening. Het 
standaard overdragen van jeugd-
delinquenten naar het volwassenen-
strafrecht, touter en alleen gebaseerd 
op het feit van eon zwaar gewelds-
delict (of moord/doodslag), lijkt zijn 
doel voorbij te schieten. Hetzelfde 
geldt voor de introductie van nieuwe 
wetgeving die voorziet in langdurige 
vrijheidsstraffen, bij het bereiken van 
de meerderjarigheid automatisch voort 
te zetten in volwassenen-inrichtingen 
voor langgestraften. De risico's zijn dat 
hiermee veel jeugddelinquenten 
worden getroffen zonder eon hoge 
recidive-verwachting, evenals 
jeugdigen die zelf het slachtoffer 
waren van mishandeling en dergelijke, 
en bij wie het jeugdbeschermings-
belang moor nadruk verdient. Ook valt 
uit ontwikkelingspsychologisch 
oogpunt nog maar to bezien in 
hoeverre or bij eon aantal van deze 
jeugdige daders, hoe gewelddadig 
oak, niet primair sprake was van een 
onrijpe oordeelsvorming in een 
riskante situatie, eerder dan dat zij 
antisociaal van aard moeten warden 
genoemd. De auteur stelt voor am 
goon ingrijpende wijzigingen in het 
jeugdstrafrecht door to voeren, voordat 
er op zijn minst op doe punten 
nauwgezet onderzoek is verricht: het 
gedrag van jeugdigen in risicovolle 
situaties on hun vermogen tot 
risicovermindering; onrijpheid in 
ontwikkelingspsychologische zin 
versus veronderstelde rationale-
keuzemogelijkheden in het licht van de 
vraag naar de toerekenings-
vatbaarheid; en de werkelijke invloed 
van publieke opinie on media op de 
oordeelsvorming juist bij de roep am 
strengere straffen tegen jeugd-
delinquenten. 
Met literatuuropgave. 



Literatuuroverzicht 

21 
Katz, R.C., J. Marquette 
Psychological characteristics of young 
violent offenders; a comparative study 
Criminal behaviour and mental health, 
6e jrg., nr. 4, 1996, pp. 339-348 
Uit een Amerikaans onderzoek naar de 
psychologische kenmerken van 
jongeren die werden veroordeeld 
wegens moord, blijkt dat er onder 
deze groep niet meer woede, 
vijandelijkheid of parandide beeldvor-
ming voorkomt dan in een groep 
niet-gewelddadige delinquenten of in 
een groep middelbare scholieren. 
Tegen de verwachting in werd tussen 
deze drie groepen op de gebruikte 
gestandaardiseerde psychometrische 
tests geen enkel verschil gevonden. 
De moordenaars bleken wel vaker lid 
te zijn van een jeugdbende en hadden 
ook vaker een reeks van gewelds-
delicten op hun naam staan. De 
auteurs concluderen dan ook dat niet 
zozeer psychologische alswel 
sociaal-culturele factoren en 
omgevingskenmerken het verschil 
uitmaken tussen de groepen jongeren. 
Met literatuuropgave. 

22 
Vitelli, R. 
Prevalence of childhood conduct and 
attention-deficit hyperactivity disorders 
in adult maximum-security inmates 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
40e jrg., nr. 4, 1996, pp. 263-271 
Uit zowel prospectieve als retrospec-
tieve onderzoeken is een significant 
verband gevonden tussen gedrags-
stoornissen in de kindertijd (CD) en 
stoornissen in de aandacht en 
hyperactiviteit (ADHD) enerzijds en 
antisociaal gedrag op jeugdige leeftijd 
anderzijds. Ondanks methodologische 
problemen is gebleken dat deze 
stoornissen op jonge leeftijd ook 
gerelateerd zijn aan crimineel gedrag 
op volwassen leeftijd. In dit onderzoek 

wordt nagegaan of en in welke mate 
deze stoornissen aanwezig waren in 
de kindertijd van een steekproef van 
100 volwassenen die gedetineerd 
waren in een inrichting met maximale 
beveiliging. Daartoe werd gebruik 
gemaakt van interviews en registraties, 
alsmede van de Wender Utah Rating 
Scale (ter vaststelling van ADHD in de 
kindertijd). Uit de analyses bleek dat 
63% van de gedetineerden in hun 
kindertijd gedragsstoornissen hadden 
vertoond, terwijI bij 41% ADHD was 
geconstateerd. Er bleek een 
significante relatie te bestaan tussen 
gedragsstoornissen en ADHD, maar 
gedragsstoornissen vormden de enige 
significante voorspellende factor voor 
crimineel gedrag op volwassen leeftijd. 
Gedetineerden die wel en die geen 
gedragsstoornissen als kind hadden 
vertoond verschilden wat betreft hun 
criminele gedrag op jeugdige en 
volwassen leeftijd, de leeftijd van 
eerste aanhouding door de politie, 
druggebruik en gewelddadigheid. Op 
al deze factoren hadden de gedeti-
neerden met een verleden van 
gedragsstoornissen een negatievere 
score. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 
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23 
Dutton, D.G., A. Starzomski e.a. 
Antecedents of abusive personality and 
abusive behavior in wife assaulters 
Journal of family violence, 11e jrg., nr. 
2,1996, pp. 113-132 
Na uitvoerige literatuurstudie naar de 
oorzaak van vrouwenmishandeling 
vond Dutton (1988) op het eerste 
gezicht bewijzen voor het bestaan van 
een subgroep van mannen die hun 
vrouwen mishandelen, met een trauma 
opgelopen als kind en een afwijkend 
persoonlijkheidsprofiel. Deze 
zogenaamde dubieuze 
persoonlijkheidsstructuur ('Borderline 
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Personality Organization; BPO) is 
mogelijk een belangrijk kenmerk van 
deze mannen. In deze studie wordt het 
verband onderzocht tussen 'BPO' en 
herinneringen met betrekking tot de 
behandeling door hun ouders, bij 
mannen die hun vrouwen mishande-
len. Bij 140 mannen die verwezen 
waren voor mishandeling van hun 
vrouw en een controlegroep van 45 
mannen die demografisch gezien 
overeen kwamen werd bepaald welke 
psychologische variabelen aanwezig 
waren, samenhangend met een 
mishandelende persoonlijkheid 
(woede, cyclische (dubieuze 
persoonlijkheidsstructuur @PO)), 
chronische beleving van trauma-
symptomen en mishandeling (zawel 
fysiek als psychisch) zoals werd 
gemeld door hun vrouwelijke partners. 
Voorspellende variabelen voor deze 
metingen waren afkomstig van de 
EMBU (een oorspronkelijk Zweedse 
schaal) waarmee bepaald wordt war 
de herinneringn zijn aan warmte of 
afwijzing door ouders, en de Conflict 
Tactics Scale' waarmee de mate van 
fysieke mishandeling in het ouderlijke 
gezin bepaald wordt. Uit de resultaten 
blijkt dat er een significant verband 
bestaat tussen een mishandelende 
persoonlijkheid (abusive personalityc 
ABP), mishandeling en herinnering van 
vroege ervaringen met mishandeling. 
Met literatuuropgave. 

24 
Zuravin, SJ., F.A. di Blasio 
The correlates of child physical abuse 
and neglect by adolescent mothers 
Journal of family violence, lie jrg., nr. 
2, 1996, pp. 149-166 
Uit een studie onder 119 jonge, 
alleenstaande moeders van al dan niet 
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verwaarloosde of mishandelde 
kinderen kornt naar voren dat de 
factoren die samenhangen met 
verwaarlozing verschillen met de 
factoren die geassocieerd zijn met 
kindermishandeling. Verwaarlozing 

bfijkt onder meer samen te hangen 
met het aantal kinderen dal aan tie 
zorg van de moeder is toevertrouwd, 
de schoolopleiding van de moeder, het 
voorkomen van post-natale depressie 
en een historie van abortus en 
miskramen. Mishandeling daarentegen 
houdt veeleer verband met het 
bestaan van emotionele problemen en 
het hebben van een bijstandsuitkering. 
De auteurs hebben geen inhoudelijke 
verklaring voor doze uitkomsten. Zij 
constateren dat moeders met 
mishandelde kinderen minder 
verschillen van de moeders uit de 
controlegroep dan moeders met 
verwaarloasde kinderen. Dit zou 
verklaard kunnen warden door het feit 
dat er binnen de studie geen 
onderscheid kon worden gemaakt 
tussen maeders die zelf en moeders 
die niet zelf verantwoordelijk waren 
voor de mishandeling van hun 
kind eren. 
Met literatuurapgave. 
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te informeren over de onderzoeksre-
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