
  

 

 

 

 

 

 

 

Zoetermeer , 24 oktober 2017 

BETREFT: RECHTSGELIJKHEID VOOR ALLE ACCOUNTANTS  

 

Geacht Bestuur, 

 

Wij waarderen uw snelle reactie d.d. 6-10-2017 op onze brief. d.d.  3-10-2017 . Wel vragen wij ons af 

of de inhoud niet heeft geleden onder de spoed. U bevestigt in feite het onderscheid in benadering 

tussen accountants in OOB-kantoren en die in MKB-kantoren, waarvoor u als verontschuldiging 

aanvoert dat de AFM voor het toepassen van sancties over een breder instrumentarium  beschikt.  

Opvallend , waar juist de grote kantoren een desastreuze rol hebben gespeeld in de aantasting van 

het vertrouwen in het beroep! Een toetsing van de ongunstige resultaten van de AFM bij de 

tuchtrechter is derhalve noodzakelijk. Anders kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat 

er kennelijk sprake is van klassenjustitie, bevorderd door de overmatige vertegenwoordiging van 

OOB-kantoren in het bestuur van de NBA. 

De WAB art. 3 verplicht u er toe een goede beroepsuitoefening te bevorderen.  Bij  MKB-kantoren 

doet u dat repressief door klachten in te dienen bij de Accountantskamer, vaak gevolgd door zware 

sancties.  Voor de OOB-kantoren verwijst uw brief alleen naar de AFM en onderneemt de NBA zelf 

niets. Geen toetsingen van de Accountantskamer die kan leiden tot het opleggen van vergelijkbare 

sancties.  Voor de goede orde verwijzen wij nog naar uw beginselen van goed bestuur. Dat spreekt 

over een voorbeeldrol die voor de NBA is weggelegd. 

Zelfs de schijn moet worden vermeden dat in uw bestuur de grote kantoren het voor het zeggen 

hebben, waardoor tegen hen geen actie wordt ondernomen als zij falen in de beroepsuitoefening.  In 

uw brief beroept u zich op een noodzakelijke terughoudendheid bij het indienen van tuchtklachten, 

maar uitsluitend als het gaat over de OOB-kantoren. Toch  speelden volgens deze link  liefst 189 

toetsingszaken bij MKB kantoren en werden in de afgelopen 5 jaar 82 tuchtmaatregelen 

uitgesproken door de Accountantskamer op aangeven van de NBA.  Bij OOB- kantoren niet één. Uw 

maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt u o.i. niet beter dienen dan de partijdigheid ten gunste 

van de grote kantoren te vermijden in alle NBA-organen en de Accountantskamer. 
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Cultuurverandering is noodzakelijk. De juridische  procedures van de twee grootste kantoren tegen 

de door de AFM opgelegde sancties staan echter haaks op zelfreflectie en cultuurverandering.  Die  

combinatie van gebrek aan zelfreflectie en de taaiheid van cultuur maakt het onwaarschijnlijk dat de 

noodzakelijke cultuurverandering zonder harde aanpak vorm krijgt en tot resultaten leidt.  Daarvoor 

zijn andere maatregelen nodig dan alsmaar begripvol in gesprek blijven met de OOB-kantoren.  

 

Naar onze mening handelt uw bestuur in strijd met o.a. art 3 WAB  indien u uw beleid van 

onderscheid in aangifte tussen OOB-kantoren en MKB-kantoren bij de Accountantskamer handhaaft 

en de OOB-kantoren als niet functionele organisaties blijft ontzien. En zelfs nalaat een tuchtklacht in 

te dienen tegen bijvoorbeeld Grant Thornton, dat kennelijk zelfs geen voortgang maakt met vereiste 

verbetermaatregelen. Terwijl  u als bestuur wel MKB kantoren voor de tuchtrechter brengt die  

zwaar straft.  

Art. 5 VGBA verlangt van iedere accountant “een redelijkerwijs te nemen maatregel  bij vermoeden 

dat de organisatie waar hij bij werkt dan wel verbonden, wet en regelgeving niet naleeft”. Wanneer u 

als bestuur in strijd handelt met art. 3 en art. 12.6 WAB en bovendien uw bestuursleden  die 

werkzaam zijn bij grote kantoren nalaten adequate maatregelen bij hun eigen kantoor te treffen, 

handelen deze bestuursleden dubbel  in strijd met dit art. 5 VGBA . 

Vandaar dat wij u dringend verzoeken ons op de kortst mogelijke termijn te bevestigen dat u een 

eind maakt aan de kennelijke onschendbaarheid van  grote kantoren die tot deze klassenjustitie 

heeft geleid, en ons te berichten hoe uw bestuursleden die werkzaam zijn bij grote kantoren  

adequate maatregelen bij hun eigen kantoor gaan treffen, zoals dat van MKB-kantoren wordt geëist. 

 

Met  vriendelijke groeten, 

Namens het Stichtingsbestuur SWA ,  

 

A.J. Boer 

secretaris, 

 

 

https://www.accountant.nl/nieuws/2017/10/pwc-en-ey-openen-aanval-op-boetebesluiten-afm/

