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Geachte directie, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Ernst & Young Accountants LLP (EY) een 

bestuurlijke boete van € 54.450, - op te leggen omdat EY bij het uitvoeren van wettelijke controles in 2008 en 

2009 er niet – dan wel onvoldoende – voor heeft gezorgd dat haar externe accountants de Nadere voorschriften 

controle- en overige standaarden (NV COS) en de Verordening gedragscode (VGC) hebben nageleefd. Dit is een 

overtreding van artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). 

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 vindt u een algemene weergave van het onderzoek en 

het verloop van het proces. Paragraaf 2 geeft de feiten en een beoordeling van de feiten weer, waarbij ook de 

zienswijze van EY aan bod komt. Paragraaf 3 behandelt de algemene zienswijze van EY voor zover deze nog niet 

aan de orde is gekomen in paragraaf 2. Paragraaf 4 bevat het besluit en in paragraaf 5 staat hoe u bezwaar kunt 

maken. Het wettelijke kader waarop het besluit is gebaseerd kunt u vinden in bijlage 1. De versie van het besluit 

die openbaar wordt gemaakt is bijgesloten in bijlage 2. 
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1. Algemeen 

 

1.1. Onderzoek  

 

De AFM heeft sinds de start van het doorlopend toezicht op EY (-----------------------) zeven onderzoeken 

uitgevoerd bij EY (-----------------------------------------------------).------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

Om vast te stellen of EY en haar externe accountants voldoen aan het bepaalde bij en krachtens de Wta, heeft de 

AFM onderzoek uitgevoerd naar de opzet en de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van EY en een 

selectie van controledossiers beoordeeld.  

 

De AFM heeft onderzoek uitgevoerd naar de opzet en de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van EY. 

In dat kader heeft de AFM gesproken met de compliance officer en medewerkers van het Directoraat Vaktechniek.  

 

Daarnaast heeft de AFM tien wettelijke controles van jaarrekeningen over boekjaren eindigend in 2007 en 2008 

geselecteerd voor een dossieronderzoek. Bij aanvang van het dossieronderzoek waren deze wettelijke controles 

afgerond en waren de jaarrekeningen voorzien van een accountantsverklaring. De dossiers zijn geselecteerd op 

basis van verschillende criteria zoals controledossiers die zien op wettelijke controles bij zowel organisaties van 

openbaar belang
1
 (OOB‟s) als bij niet-OOB‟s. Ook is gekeken naar het door EY aangegeven risicoprofiel van de 

opdracht, naar de omvang en het relatieve belang van de controlecliënt en naar de sector waarin de controlecliënt 

werkzaam is. 

 

Controlecliënt ------- Externe accountant Sector ---------- -------
2
 

---------------------------
3
 (--------------) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

                                                      
1
 Een organisatie van openbaar belang wordt in de Wta als volgt gedefinieerd: 

 l. organisatie van openbaar belang: 

1°. een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op 

een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; 

2°. een kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan 

een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

3°. een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht 

waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

4°. een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 

financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

5°. een onderneming, instelling of openbaar lichaam, behorende tot een van de ingevolge artikel 2 aangewezen 

categorieën. 
2
 --------------------------------------------.  

3
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

--------------------------------------.  
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[A] (A) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

--------------- (----------) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

[B] (B) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

[C] (C) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

---------------- (----------)  ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

[D] (D) ----- ------------------------- ------------- ---- ---- 

[E] (E) ----- ------------------------- ------------ ---- ---- 

[F] (F) ----- ------------------------- ------------  ---- ---- 

------------------------- (------------) ----- ------------------------- ------------ ---- ---- 

 

De AFM heeft niet de volledige controledossiers van deze wettelijke controles onderzocht, maar zich vooral 

gericht op enkele onderdelen van de wettelijke controle waar door de AFM bijzondere controlerisico‟s werden 

onderkend, onder andere op basis van de sector waarin de controlecliënt werkzaam is. Daarnaast is in het 

bijzonder aandacht besteed aan: 

 de uitvoering van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB); 

 het optreden van de externe accountant als groepsaccountant waarbij hij gebruik maakt van de 

werkzaamheden van een andere accountant;  

 betrokkenheid van de externe accountant; 

 de controlewerkzaamheden van de externe accountant ten aanzien van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Het beoordelen van een controledossier houdt in dat de AFM zelfstandig onderzoek doet naar de relevante 

vastleggingen in het controledossier en het controledossier bespreekt met de voor de controle verantwoordelijke 

externe accountant en leden van zijn controleteam.  

 

Volledigheidshalve vermeldt de AFM dat er aldus geen integraal onderzoek is uitgevoerd. Hierdoor zijn bepaalde 

aspecten geen onderdeel van het onderzoek geweest. De bevindingen dienen in dit licht te worden bezien. Het 

achterwege blijven van op- of aanmerkingen kan daarom niet zodanig worden geïnterpreteerd dat geen andere 

omissies kunnen bestaan. 

 

1.2. Verloop van het proces 

 

Op 22 april 2009 heeft de AFM gesproken met de heer ------------------------- en de heer --------------------------------

--- over het plan van aanpak van het onderzoek van de AFM. 

 

Op 5 mei 2009 heeft de AFM per e-mail de planning van het onderzoek uit hoofde van haar doorlopend toezicht 

aan EY toegestuurd. Hierin is onder meer de dossierselectie voor het onderzoek vermeld.  

 

Op 18 mei 2009 heeft de AFM een introductiebijeenkomst met EY bijgewoond. 

 

In de periode van 18 mei 2009 tot en met 18 maart 2010 heeft de AFM het onderzoek uit hoofde van haar 

doorlopend toezicht uitgevoerd op de in paragraaf 1.1 genoemde controledossiers. De AFM heeft gesproken met 

de externe accountants en leden van het controleteam. In deze periode heeft de AFM voor meerdere 

controledossiers aanvullende informatie opgevraagd en ontvangen van EY. 
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Ten aanzien van het controledossier [B] liep een separaat traject. Verwezen wordt naar het hierna opgenomen 

kopje „Onderzoek dossier [B] en boetetraject‟.  

 

Onderzoek dossier [B] en boetetraject 

 

Op 10 en 11 juni 2009 heeft de AFM het controledossier ----- van [B] in het kader van de beoordeling onderzocht 

ten kantore van EY in ---------------. 

  

Op 12 juni 2009 heeft de externe accountant, de heer -------------------------, per e-mail een verslag gestuurd aan de 

AFM waarin hij een reactie geeft op een aantal voorlopige bevindingen uit het onderzoek. 

 

Op 18 juni 2009 heeft de AFM de voorlopige bevindingen uit haar onderzoek formeel besproken met de externe 

accountant ten kantore van de AFM. 

 

Per brief van 2 juli 2009, met kenmerk ----------------------------, heeft de AFM EY een informatieverzoek gestuurd 

waarin zij verzoekt alle vastleggingen van informatie-uitwisseling inzake de controlecliënt [B] over de periode ----

----------------------------------------- tussen de beleidsbepalers, de compliance officer, vaktechniek, --------------------

----------------------------------------------- en de externe accountant (en zijn controleteam) aan haar te verstrekken, 

inclusief toelichtingen binnen welk kader deze informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden.  

 

Per brief van 27 juli 2009 heeft EY gereageerd op het informatieverzoek van 2 juli 2009 en de vastleggingen over 

de periode ------------------------------------------- toegestuurd, voor zover die betrekking hebben op de controle van 

de jaarrekening -----.  

 

Per brief van 24 augustus 2009, met kenmerk ---------------------------, heeft de AFM EY erop gewezen dat de naar 

aanleiding van het informatieverzoek toegestuurde vastleggingen niet volledig zijn, aangezien die uitsluitend 

betrekking hebben op de controle van de jaarrekening -----. De AFM heeft EY nogmaals verzocht alle 

vastleggingen toe te sturen waaronder de informatie-uitwisseling met de afdeling Juridische Zaken van EY, 

ongeacht de reden van informatie-uitwisseling en niet beperkt tot de wettelijke controle -----.  

 

Per brief van 4 september 2009 heeft EY gereageerd op de brief van de AFM van 24 augustus 2009 en 

aanvullende vastleggingen toegestuurd.  

 

Op 21 september 2009 heeft de AFM een vervolgonderzoek uitgevoerd waarbij onder meer is gesproken met de 

externe accountant en de heer -----------.  

 

Per brief van 23 september 2009 heeft EY aan de AFM kopieën gestuurd van de stukken betreffende de schikking 

met --------------. 

 

Op 30 september 2009 heeft de AFM gesproken met de heer ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------, en gesproken met zijn assistent de heer ----

---------------- RA.  
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Op 24 november 2009 heeft de AFM gesproken met de externe accountant, de heer ------------ en de heer ---------. 

 

Per e-mail van 30 november 2009 heeft EY de AFM een afschrift toegestuurd van het memo betreffende het 

interne onderzoek dat in opdracht van het bestuur van EY is uitgevoerd naar het controledossier [B]. 

 

Per brief van 8 december 2009 heeft EY een schriftelijke toelichting gegeven op een aantal onderwerpen dat op 24 

november 2009 is besproken. 

 

Per brief van 4 maart 2010, met kenmerk ------------------------, heeft de AFM het concept onderzoeksrapport 

toegestuurd aan EY. 

 

Per brief van 30 maart 2010 heeft EY gevraagd om uitstel van de reactietermijn op het concept onderzoeksrapport. 

 

Per brief van 1 april 2010 met kenmerk -------------------------- heeft de AFM EY uitstel verleend voor het geven 

van een reactie op het concept onderzoeksrapport tot 15 april 2010. 

 

Per brief van 15 april 2010 heeft EY gereageerd op het concept onderzoeksrapport. De AFM heeft deze reactie 

verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport. 

 

Per brief van 10 september 2010, met kenmerk ------------------------, heeft de AFM haar voornemen tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete aan EY, wegens overtreding van artikel 14 Wta, bekend gemaakt. Bij het 

voornemen is het definitieve onderzoeksrapport, met kenmerk ---------------------------, gevoegd. 

 

Per brief van 22 september 2010 heeft EY haar meest recente jaaromzet uit de wettelijke controles van EY aan de 

AFM kenbaar gemaakt. De meest recente jaaromzet bedraagt -------------------. 

 

Per e-mail van 28 september 2010 heeft EY bericht wie namens haar de hoorzitting zouden bijwonen. 

 

Op 6 oktober 2010 heeft de mondelinge zienswijze plaatsgevonden ten kantore van de AFM. EY heeft een 

schriftelijke zienswijze overhandigd. De mondelinge zienswijze vormde een toelichting op deze schriftelijke 

zienswijze. 

 

Bij e-mail van 20 oktober 2010 heeft de gemachtigde van EY verzocht om een kopie van het inzagedossier. Een 

kopie van het inzagedossier is op 22 oktober 2010 aan de gemachtigde toegezonden. 
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Onderzoek regulier toezicht 2009 

 

Op 1 december 2009 heeft de AFM een gesprek gevoerd met de heren ----------------------, ------------------- en ------

------------------ over de voorlopige bevindingen van het onderzoek van de AFM. 

 

Per brief van 1 april 2010, met kenmerk --------------------------, heeft de AFM het concept onderzoeksrapport 

toegestuurd aan EY. 

 

Per brief van 27 april 2010 heeft EY gevraagd om uitstel van de reactietermijn op het concept onderzoeksrapport. 

 

Per brief van 3 mei 2010, met kenmerk -------------------------, heeft de AFM EY uitstel verleend voor het geven 

van een reactie tot uiterlijk 27 mei 2010. 

 

Op 17 mei 2010 heeft de AFM een gesprek gevoerd met de heren --------------------, ------------------- en -------------

----------- over de door EY getroffen maatregelen naar aanleiding van de voorlopige bevindingen van het 

onderzoek van de AFM.  

 

Per brief van 27 mei 2010 heeft EY gereageerd op het concept onderzoeksrapport. De AFM heeft deze reactie 

verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport. 

 

Per e-mail van 30 juni 2010 heeft de AFM EY verzocht aanvullende documentatie aan de AFM te verstrekken.  

 

Per brief van 26 juli 2010 heeft EY deze aanvullende informatie aan de AFM doen toekomen. 

 

Op 21 september 2010 heeft de AFM een gesprek gevoerd met de heren ---------------------, ----------------- en -------

----------------- over de voortgang van de door EY getroffen maatregelen naar aanleiding van de voorlopige 

bevindingen van het onderzoek van de AFM. 

 

Per brief van 22 november 2010, met kenmerk -----------------------, heeft de AFM haar voornemen tot het 

opleggen van ------ bestuurlijke boete- aan EY bekend gemaakt. Bij het voornemen is het definitieve 

onderzoeksrapport, met kenmerk -------------------------, gevoegd.  

 

Per brief van 25 november 2010 heeft EY haar meest recente jaaromzet uit de wettelijke controles van EY aan de 

AFM kenbaar gemaakt. De meest recente jaaromzet bedraagt ---------------.  

 

Per e-mail van 30 november 2010 heeft de gemachtigde van EY om uitstel gevraagd voor het geven van een 

mondelinge zienswijze ten kantore van de AFM.  

 

Per e-mail van 1 december 2010 heeft de AFM EY bericht dat zij bereid is uitstel te geven voor het geven van een 

mondelinge zienswijze tot en met 5 januari 2011.  
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Per e-mail van 8 december 2010 heeft de AFM EY bericht dat zij bereid is een verder uitstel te geven tot uiterlijk 

18 januari 2011. Voorgesteld wordt om de zienswijze op voornoemde datum plaats te laten vinden van 14.00 tot 

15.30 uur. 

 

Per e-mail van 9 december 2010 heeft EY haar aanwezigheid ten kantore van de AFM bevestigd voor het geven 

van een mondelinge zienswijze op 18 januari 2011. Voorts heeft EY om een Word versie van het 

onderzoeksrapport verzocht. Per e-mail van 13 december 2010 heeft de AFM een Word versie van het definitieve 

onderzoeksrapport aan EY verzonden. 

 

Per e-mail van 15 december 2010 heeft EY verzocht om een kopie van het inzagedossier. Op 20 december 2010 

heeft de AFM een kopie van het inzagedossier aan EY doen toekomen. 

 

Per e-mail van 14 januari 2011 heeft EY de aanwezigen bij de mondelinge zienswijze van 18 januari aan de AFM 

doorgegeven. 

 

Op 18 januari 2011 heeft de mondelinge zienswijze plaatsgevonden ten kantore van de AFM. EY heeft een 

schriftelijke zienswijze overhandigd. De mondelinge zienswijze vormde een toelichting op deze schriftelijke 

zienswijze. 

 

Naast algemene opvattingen zoals weergegeven in paragraaf 3 van dit boetebesluit, heeft EY in haar schriftelijke 

zienswijze het gehele onderzoeksrapport overgenomen en haar reacties op de afzonderlijke bevindingen achter 

iedere bevinding vetgedrukt toegevoegd. Deze reacties heeft de AFM meegenomen en behandeld in de 

beoordeling van de feiten in paragraaf 2. 

 

Daarnaast heeft EY een deskundige uit de accountancywereld gevraagd om zijn opinie te geven over een 

onderwerp van geschil in onderhavig boetedossier. Prof. ------------------------
4
 heeft zijn opinie verschaft over de 

interpretatie van de normen bij het gebruikmaken van werkzaamheden van andere accountants (COS 600). 

 

Per brief van 3 februari 2011 heeft EY een aanvullende schriftelijke zienswijze ingediend.  

 

Samenvoeging dossiers Onderzoek regulier toezicht 2009 en dossier [B] 

 

Per brief van 16 februari 2011 heeft EY een aanvullende schriftelijke zienswijze ingediend die betrekking had op 

zowel het „Onderzoek regulier toezicht 2009‟ als het onderzoek ten aanzien van het dossier [B].  

 

In antwoord op voornoemde brief van 16 februari 2011, heeft de AFM per brief van 7 april 2011, met kenmerk ----

----------------, aan EY medegedeeld dat de dossiers Onderzoek regulier toezicht 2009 en [B] in één besluit 

gecombineerd zullen worden.  

 

 

                                                      
4
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------.  
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2. Feiten en beoordeling van de feiten 

 

In artikel 14 Wta wordt bepaald dat de accountantsorganisatie er zorg voor draagt dat de externe accountants die 

bij haar werkzaam zijn voldoen aan het bepaalde in afdeling 3.2 van de Wta. In afdeling 3.2 staat in artikel 25 Wta 

dat de externe accountant moet voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels ter 

zake van zijn vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit. In het Bta wordt dit verder uitgewerkt, onder meer in 

artikel 35 Bta, waarin wordt gesteld dat een externe accountant zich aan de verordeningen en nadere voorschriften 

houdt die onder andere krachtens artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants zijn 

vastgesteld. Artikel 35 Bta verwijst hiermee naar de Verordening gedragscode (VGC
5
) en de Nadere voorschriften 

controle- en overige standaarden (NV COS
6
). De VGC en de NV COS bevatten wettelijke voorschriften die 

accountants in acht moeten nemen onder meer bij het uitvoeren van wettelijke controles. 

 

In zes van de tien geselecteerde dossiers heeft de AFM overtredingen geconstateerd die aan deze boete ten 

grondslag zijn gelegd. Dit betreft de dossiers [A], [B], [C], [D], [E] en [F]. 

 

In het navolgende zal de AFM ingaan op de diverse bevindingen die per controledossier geconstateerd zijn. --------

-------------------------------------------------------------------. De dossiers zijn geselecteerd op basis van verschillende 

criteria zoals het door EY aangegeven risicoprofiel van de opdracht, de omvang en het relatieve belang van de 

controlecliënt en de sector waarin de controlecliënt werkzaam is. 

 

Per geconstateerde bevinding zal de AFM achtereenvolgens het wettelijk kader, de feiten, de beoordeling van de 

feiten, de zienswijze van EY en de beoordeling van de zienswijze behandelen. 

 

2.1. Dossier [A] (A)  

 

Naam cliënt [A] 

Boekjaar ----- 

Naam externe accountant ------------------------- 

Branche -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Groepsstructuur en plaats 

controlecliënt in groepsstructuur 

o -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

o -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

                                                      
5
 De delegatiegrondslag voor de VGC wordt gevormd door artikel 19, eerste en tweede lid, Wet op de 

Registeraccountants. 
6
 De delegatiegrondslag voor de NV COS wordt gevormd door artikel 19, eerste, tweede en zesde lid, Wet op de 

Registeraccountants juncto artikel A-130.7 Verordening Gedragscode. De AFM baseert zich op de COS zoals 

vastgesteld bij besluit van het bestuur van het NIVRA van 16 mei 2007. 
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-------------------------------------------------------------------- 

o -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

Verslaggevingsstelsel -------------------- 

Balanstotaal ----------------------------------- 

Resultaat na belastingen ----------------------------------- 

Materialiteit --------------- 

Strekking en datum verklaring ---------------------------------- 

OKB ------- 

 

2.1.1. Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants  

 

2.1.1.1. Wettelijk kader 

 

COS 600, paragraaf 8 

De groepsaccountant dient de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te 

verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de 

specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

In COS 600 worden grondslagen en essentiële werkzaamheden vastgesteld voor de groepsaccountant die bij de 

uitvoering van een controleopdracht gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere accountant. De 

groepsaccountant is ongedeeld verantwoordelijk voor de accountantsverklaring. Hij moet die werkzaamheden 

uitvoeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere 

accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor zijn eigen doelstellingen.  

 

2.1.1.2. Feiten 

 

a. De externe accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening van [A] gedateerd 

---------------- waarin hij verklaart: ―------------------------------------------------------------0--------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------‖. 

 

b. In de opdrachtbevestiging van ----------------------, welke is getekend door de controlecliënt op ---------------

---- is de opdracht voor EY als volgt geformuleerd: ―We will rely on the audit procedures to be performed 

by Ernst & Young ---------- to issue an audit opinion on the financial statements of [A] ------ prepared in 

accordance with ------////---. The ---////////- financial statements of [A] -----  form the basis of the Dutch 

--////--financial statements. This engagement letter only covers the audit of the reconciliation between the 

------////--- financial statements and the Dutch ---///- financial statements as well as the compliance with 

other Dutch ---//- requirements.‖ Uit deze opdrachtbevestiging blijkt dat de controle van de 
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geconsolideerde jaarrekening van [A] gebaseerd op -------------- wordt verricht door Ernst & Young -------

--- (EY ----------). EY heeft alleen de opdracht om vast te stellen dat de omzetting van de geconsolideerde 

jaarrekening naar de Nederlandse verslaggevingseisen correct is. In het controledossier zijn geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat EY een opdracht heeft verkregen tot controle van de 

geconsolideerde jaarrekening van [A]. 

 

c. In het document „Summary review memorandum (addendum to the group SRM)‟ (SRM)
7
 beschrijft de 

externe accountant welke werkzaamheden hij heeft verricht. Uit dit document en het document „minutes 

conference call [A] -----.‟ blijkt dat ter voorbereiding op de werkzaamheden van EY op --------------------- 

een conference call heeft plaatsgevonden tussen het controleteam van EY ---------- en het controleteam 

van EY.  

 

d. Uit het SRM blijkt dat de werkzaamheden van EY hebben bestaan uit de review van de belangrijkste 

controledocumenten die zijn opgesteld door EY ----------. Tot deze documenten behoren de „group 

engagement letter‟, het „audit strategy memorandum‟ en het SRM. Deze documenten zijn opgenomen in 

het controledossier. Daarnaast blijkt uit het SRM dat EY conform opdracht heeft beoordeeld of de ---------

------------ jaarrekening correct is omgezet naar de Nederlandse verslaggevingseisen.  

  

e. In het kader van ------------------------------------------------------------- wordt de externe accountant door de ----

--------------------------------------------------------------- van EY gewezen op de verantwoordelijkheden van de 

groepsaccountant. In een e-mail van ---------------------- wordt onder meer het volgende door de --------- 

gesteld: ―Vanuit de optiek van de Nederlandse wetgeving is EY Accountants LLP de accountant van [A] --

---- en ben jij, ----- [de externe accountant ------------------- RA, toevoeging AFM], de externe accountant 

van ------- en daarmee de eindverantwoordelijke accountant. Volgens NV COS 600 is EY Accountants 

LLP de groepsaccountant en EY ---- de local auditor. De groepsaccountant is leidend in de controle, 

verantwoordelijk voor de aansturing, bepaalt of voldoende controle-informatie is verkregen en 

communiceert met de organen belast met de governance.‖ [onderstreping AFM] 

 

f. In het document „Memo minimale betrokkenheid bij controlewerkzaamheden van een Nederlandse 

holding van een buitenlandse groep‟ en het document „600 samenwerking met andere, openbare 

accountants‟ licht de externe accountant de toepassing van COS 600 bij [A] toe. In dit document stelt de 

externe accountant dat zijn betrokkenheid voldoende blijkt uit het feit dat hij auditdocumentatie opvraagt 

bij EY ----------, deze documentatie beoordeelt en contact heeft met EY ----------. Uit deze documenten, 

noch uit andere vastleggingen in het controledossier blijkt dat de externe accountant de overwegingen 

heeft gemaakt zoals beschreven in de toelichting op de norm in paragraaf 6 COS 600, te weten:  

 het materieel belang van het gedeelte van het financiële overzicht dat hij controleert; 

 de mate van kennis die hij bezit over de bedrijfsactiviteiten van de (groeps)onderdelen; 

 het risico van onjuistheden van materieel belang in de financiële overzichten van de door de andere 

accountant gecontroleerde (groeps)onderdelen; 

                                                      
7
 Het Summary Review Memorandum is het afsluitende memorandum waarin de accountant verslag doet van de 

uitgevoerde controlewerkzaamheden, de bevindingen die volgen uit de werkzaamheden en de conclusies ter 

onderbouwing van de accountantsverklaring. 
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 de uitvoering van aanvullende werkzaamheden zoals in COS 600 uiteengezet, met betrekking tot de 

door de andere accountant gecontroleerde (groeps)onderdelen, op een zodanige wijze dat dit voor de 

groepsaccountant een significante betrokkenheid bij een dergelijke controle tot gevolg heeft. 

 

2.1.1.3. Beoordeling van de feiten 

De externe accountant is eindverantwoordelijk voor de afgifte van de accountantsverklaring. Dit betekent dat de 

als groepsaccountant optredende externe accountant zelfstandig de beoordeling moet maken of de door EY --------

-- verrichte werkzaamheden voor hem als groepsaccountant wel toereikend zijn. Deze zelfstandige beoordeling 

volgt uit de formulering van COS 600, paragraaf 8, die een actieve verplichting voor de externe accountant 

voorschrijft, namelijk het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om toereikende controle-informatie te 

verkrijgen.  

 

Dat de externe accountant op de hoogte was dan wel had moeten zijn van zijn verantwoordelijkheden als 

groepsaccountant, en dat binnen EY als accountantsorganisatie men ook bekend was met deze 

verantwoordelijkheden, blijkt uit de e-mail van de ---------- van ----------------------, waarin benadrukt wordt dat de 

groepsaccountant leidend is in de controle, verantwoordelijk is voor de aansturing, bepaalt of voldoende controle-

informatie is verkregen en communiceert met de organen belast met de governance.  

 

De AFM heeft in haar onderzoek geconstateerd dat de externe accountant als eindverantwoordelijke geen leidende 

rol heeft gehad in het opstellen van een controleplanning. Dit betekent dat de externe accountant ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------. Dit constateert de AFM onder meer op 

basis van de data van de planningswerkzaamheden van EY ---------- en de aanvaarding door de externe accountant 

van de wettelijke controleopdracht. De pre-audit-meeting van EY ----------, waarin onder meer de risico‟s voor de 

controle en de controleaanpak worden besproken heeft volgens het controledossier plaatsgevonden op ---------------

-------. De opdracht tot het verrichten van de wettelijke controle is op -------------------- aanvaard door EY in 

Nederland. Uit de in de „interoffice engagement instructions‟ opgenomen „timetable of communications‟ blijkt dat 

de externe accountant de documenten die samenhangen met de planning van de controle uiterlijk op ------------------

------- wilde ontvangen. Hieruit volgt dat de externe accountant -------------------------------------------------------------

---------. De AFM concludeert hieruit dat de externe accountant, ten aanzien van de controleplanning, niet de 

nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd om toereikende controle-informatie te verkrijgen, waaruit blijkt dat de 

door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor zijn doelstellingen. 

 

De AFM heeft voorts in haar onderzoek geconstateerd dat de externe accountant de nodige werkzaamheden, ten 

aanzien van de coördinatie en uitvoering van de controle, niet heeft uitgevoerd. De externe accountant heeft, 

conform zijn opdrachtbevestiging van --------------------, uitsluitend vastgesteld of de jaarrekening voldoet aan de 

Nederlandse verslaggevingseisen. Voor de betrouwbaarheid van de in deze jaarrekening opgenomen cijfers steunt 

hij, zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging, volledig op EY ----------. 

 

Ter voorbereiding op de werkzaamheden van EY heeft op ------------------- een conference call plaatsgevonden 

tussen EY ---------- en EY. Uit het SRM blijkt dat EY alleen een review van de belangrijkste controledocumenten 

opgesteld door EY ---------- heeft uitgevoerd en is nagegaan of de ----------------- jaarrekening correct is omgezet 

naar de Nederlandse verslaggevingseisen. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel van de AFM dat de externe 

accountant niet leidend was in de controle, maar volledig steunde op de werkzaamheden van EY ----------. Hoewel 
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EY wel controledocumenten van EY ---------- heeft gereviewd, is niet uit het controledossier gebleken waar deze 

review uit bestond en wat de bevindingen van de externe accountant daarbij waren.  

 

Ten aanzien van de review door de externe accountant van de door EY ---------- opgestelde documenten merkt de 

AFM nog het volgende op. Gelet op de data van uitvoering en afronding van de controlewerkzaamheden van EY -

--------- en de ontvangst van de door de externe accountant opgevraagde daarop betrekking hebbende documenten 

heeft de externe accountant geen zelfstandige beoordeling gemaakt ten aanzien van de uitvoering en afronding van 

de door EY ---------- verrichte controle. EY ---------- heeft de verklaring bij de jaarrekening, gebaseerd op 

financiële grondslagen in de ---------------------, afgegeven op -----------------. Het SRM, het ------------- met de 

accountantsverklaring, de management letter en de agenda en de notulen van de „closing meeting‟ wil de externe 

accountant volgens de „Interoffice engagement instructions‟ ontvangen voor ----------------. Uit de vastleggingen in 

het controledossier blijkt dat de externe accountant de betreffende documenten in ------------- heeft ontvangen en 

beoordeeld, derhalve nadat de controlewerkzaamheden van EY ---------- geheel waren afgerond en de verklaring 

was verstrekt. De AFM concludeert dat een review van deze documenten aldus geen betekenis kan hebben gehad 

voor de controle van EY ---------- en dat de externe accountant --------------------------------------------------------------

--------------------------------. 

 

EY heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport een aantal werkzaamheden opgesomd, uitgevoerd door 

de groepsaccountant en waaruit zou blijken dat hij wel toereikende controle-informatie heeft verkregen. Het ging 

hierbij om de volgende werkzaamheden: 

- kennisnemen van de (recente) ontwikkelingen bij [A] op basis van onder andere kwartaalcijfers 

van [A] en kwartaalrapportages van Ernst & Young ----------; 

- kennisnemen van de interne controleomgeving van de [A] groep door middel van review van het 

ASM van Ernst & Young ----------, het ------- formulier en ----------; 

- planning uitgevoerd conform multi-location aanpak met zelfstandige materialiteitsafwegingen 

zoals blijkt uit het ASM, alsmede zeer gedetailleerde instructies (23 pagina's) aan Ernst & Young -

---------; 

- divers tussentijds telefonisch overleg en e-mailverkeer, zoals opgenomen in het 

correspondentiedossier, dat integraal aan u is verstrekt; 

- vooruitlopend op jaareinde controle telefonisch overleg gevoerd met Ernst & Young ---------- over 

actuele ontwikkelingen en controleaanpak, zoals blijkt uit de notulen (document ---------------------

----------------.); 

- a tempo volgen van de uitkomsten van de jaareinde controle, met diverse telefoongesprekken en e-

mails, review van (concept) SRM, gedetailleerde projectrapportages, alsmede diverse bijzondere 

zaken, zoals opgenomen op pagina 5 van het SRM; 

- uitvoeren van de controle van [A] -----------, een onderdeel van een ------------------------------ van 

[A]; beoordelen van diverse dossierstukken, zoals aan u zijn verstrekt tijdens uw onderzoek. 

 

De door EY opgesomde werkzaamheden zien uitsluitend op de review van documenten opgesteld door EY ---------

- en het houden van overleg met EY ----------. Uit het controledossier is niet gebleken wat de bevindingen van de 

externe accountant bij de review van voornoemde documenten waren, dan wel wat de uitkomsten waren van het 

overleggen met EY ----------. Ook is niet gebleken in hoeverre deze bevindingen en uitkomsten betekenis hadden 

voor de doelstellingen van de controle van de externe accountant zelf.  
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Aangezien de externe accountant de betreffende documenten na de controlewerkzaamheden van EY ---------- heeft 

ontvangen en beoordeeld, heeft de review bovendien achteraf plaatsgevonden. Deze review kan derhalve geen 

betekenis hebben gehad, indien de externe accountant vooraf geen invloed heeft uit kunnen oefenen op deze 

documenten.  

Uit het dossier volgt daarom niet dat de externe accountant hiermee voldoende werkzaamheden heeft uitgevoerd 

om toereikende controle-informatie te verkrijgen, waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde 

werkzaamheden toereikend zijn voor zijn doelstellingen. 

 

2.1.1.4. Zienswijze van EY 

Van de externe accountant wordt bij zijn dienstverlening een deugdelijke oordeelsvorming vereist (VGC A-130.2). 

De NV COS geven een invulling van de grondslagen en essentiële werkzaamheden die benodigd zijn voor het 

verkrijgen van een deugdelijke grondslag. Een deel van de grondslag voor zijn oordeel ontleent de 

groepsaccountant in deze casus aan het werk van een andere accountant. In het geval de andere accountant behoort 

tot het netwerk van de groepsaccountant, kan de externe accountant op basis van Standaard 600 paragraaf 11, 

volledig vertrouwen op de uitkomsten van de controle van die andere accountant. Dit netwerk verzekert door de 

uniforme aanvaardbare kwaliteitsbeheersingsmaatregelen immers dat de andere accountant toereikende controle-

informatie levert. Deze visie volgt rechtstreeks uit Standaard 600 paragraaf 11 en wordt bevestigd in de opinie van 

Prof. -----------------, die EY bij haar zienswijze heeft overgelegd. 

 

De externe accountant heeft niet alleen vastgesteld of de jaarrekening van [A] voldoet aan de Nederlandse 

verslaggevingseisen maar heeft ook de review van de belangrijkste controledocumenten die zijn opgesteld door de 

----------------- accountant uitgevoerd. EY heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport een opsomming 

gegeven van de vele werkzaamheden die de externe accountant daarnaast nog heeft verricht.  

 

De externe accountant van [A] heeft terecht en in overeenstemming met Standaard 600 paragraaf 11 vertrouwd en 

gebouwd op de werkzaamheden van de accountants in -----------------------. 

 

2.1.1.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY verwijst in haar zienswijze naar paragraaf 11 van COS 600. Het verrichten van werkzaamheden ten aanzien 

van de informatie die door de andere accountant geleverd wordt zou volgens EY niet meer nodig zijn indien de 

andere accountant uit hetzelfde netwerk is. EY heeft bij haar schriftelijke zienswijze een kopie van de Audit Alert 

21 verstrekt. 

 

De AFM is het met de redenering van EY eens in zoverre dat, bij toepassing van COS 600, paragraaf 11, de 

externe accountant kan besluiten geen beoordeling te verrichten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden 

van de andere accountant, als de groepsaccountant en de andere accountant tot hetzelfde netwerk behoren en onder 

bepaalde voorwaarden, namelijk wanneer de groepsaccountant tijdens voorgaande controleperioden reeds op 

toereikende wijze is geïnformeerd over de aanvaardbaarheid van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Dit wordt 

ook met zoveel woorden gezegd in de door EY aangehaalde Audit Alert 21. Ten overvloede merkt de AFM op dat 

de genoemde Audit Alert niet prevaleert boven de wettelijke bepalingen, het vormt slechts een invulling van COS 

600, paragraaf 11.  
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Waar de AFM en EY echter van mening verschillen is dat bij toepassing van paragraaf 11 het niet betekent dat 

paragraaf 8 van COS 600 dan niet meer van toepassing is. Dit volgt uit de systematiek van COS 600. Paragraaf 8 

omschrijft het doel, namelijk toereikende controle-informatie verkrijgen voor de doelstelling van de externe 

accountant. Paragraaf 10 en 11 beschrijven de door de andere accountant al dan niet te verrichten werkzaamheden; 

zij gaan niet over het doel van de externe accountant.  

 

Ook als de externe accountant op grond van COS 600, paragraaf 11, besluit geen beoordeling te verrichten ten 

aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden van de andere accountant, zal de externe accountant dus toereikende 

controle-informatie moeten verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde specifieke 

werkzaamheden toereikend zijn in het kader van de specifieke opdracht van de externe accountant zelf. Het 

verkrijgen van toereikende controle-informatie kan niet gelijkgesteld worden aan het wel of niet verrichten van 

bepaalde werkzaamheden, zoals EY in haar zienswijze stelt. Ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden van de 

andere accountant, zal de externe accountant op grond van paragraaf 8 altijd moeten nagaan of de verrichte 

werkzaamheden door de andere accountant wel toereikend zijn voor zijn specifieke opdracht. De AFM constateert 

dat de externe accountant dit heeft nagelaten en daarmee COS 600, paragraaf 8 heeft overtreden.  

 

2.1.1.6. Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant onvoldoende toereikende controle-

informatie heeft verkregen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend 

zijn voor de doelstellingen van zijn controle als groepsaccountant. Hiermee heeft de externe accountant COS 600, 

paragraaf 8 overtreden.  

 

2.1.2. Controleaanpak, controleplan en kennis van de entiteit  

 

2.1.2.1. Wettelijk kader 

 

COS 300, paragraaf 8 

De accountant dient de algehele controleaanpak op te stellen. 

 

COS 300, paragraaf 13 

De accountant dient een controleplan te ontwikkelen om het controlerisico tot een aanvaardbaar laag niveau te 

reduceren. 

 

COS 315, paragraaf 2 

De accountant dient voldoende kennis van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing 

te verkrijgen om de aard en omvang van het risico van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten in financiële overzichten te kunnen inschatten en om aanvullende controlewerkzaamheden op te kunnen 

zetten en uit te kunnen voeren. 

 

2.1.2.2. Feiten 

a. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant een 

algehele controleaanpak voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening van [A] heeft opgesteld en 

daarvoor een controleplan heeft ontwikkeld. Evenmin zijn in het controledossier vastleggingen 
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aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant voldoende kennis van de controlecliënt en haar 

omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing heeft verkregen om de aard en omvang van het risico 

van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten in financiële overzichten te 

kunnen inschatten en om aanvullende controlewerkzaamheden op te kunnen zetten en uit te kunnen 

voeren.  

 

2.1.2.3. Beoordeling van de feiten 

Uit het onderzoek van de AFM is gebleken dat de externe accountant geen controleaanpak en geen controleplan 

heeft opgesteld zoals vereist wordt in COS 300. Daarnaast is uit het controledossier niet gebleken dat de externe 

accountant voldoende kennis van de controlecliënt en haar omgeving heeft verkregen, met inbegrip van haar 

interne beheersing.  

 

2.1.2.4. Zienswijze van EY 

EY heeft aangevoerd dat de controleaanpak en het controleplan zoals opgesteld door de ----------------- accountant 

de externe accountant voldoende grondslag boden voor zijn oordeel bij de financiële overzichten. Het zou onnodig 

en inefficiënt zijn indien de externe accountant dit werk van de ---------------- accountant zou overdoen. Vergelijk 

Standaard 600 paragraaf 11, op basis waarvan de groepsaccountant (externe accountant) kan steunen op de 

werkzaamheden van de andere accountant (----------------- accountant) indien de kwaliteit van de uitkomst daarvan 

is verzekerd. Dat geldt evenzo voor het controleplan en de controleaanpak, nu deze op basis van de wereldwijde 

EY normen zijn opgesteld.  

 

Het risico voor de externe accountant op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of fouten in de 

financiële overzichten is afgedekt door de werkzaamheden van de ------------------ accountant, afgezien van de 

omzetting van -------------- naar Nederlandse grondslagen. Omdat het risico al is afgedekt, hoeft de externe 

accountant de door de ------------------- accountant uitgevoerde werkzaamheden niet op basis van een andere 

Standaard over te doen.  

 

De externe accountant heeft voorts op basis van de door EY ---------- verstrekte informatie en ervaringen uit het 

verleden voldoende kennis van de cliënt en haar omgeving waarbij hij tevens ervaren en deskundig is in deze 

specifieke branche.  

 

2.1.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

Ingevolge COS 300 en COS 315 dient de externe accountant, voorafgaand aan de uitvoering van de controle, eerst 

een planning op te stellen om zodoende de nodige risico‟s in kaart te brengen. Hiervoor dient de externe 

accountant over voldoende kennis ten aanzien van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne 

beheersing, te beschikken waarmee hij de aard en omvang van het risico van een afwijking van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten in financiële overzichten in kan schatten.  

 

Op hoofdlijnen zijn de COS-bepalingen zodanig ingericht dat zij het controleproces volgen: algemeen (COS 200-

299), planning (COS 300-499), uitvoering (COS 500-699), evaluatie en oordeelsvorming (COS 700-899). Ieder 

element in dit proces is relevant. COS 300 en 315 ziet op de planning van de uitvoering van de controle, terwijl 

COS 600 ziet op bijzonderheden ten aanzien van de uitvoering zelf. Gelet op de chronologische volgorde van de 

COS-bepalingen, volgt hier uit dat COS 600 logischerwijze niet van toepassing kan zijn op de voorbereidingen op 
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de uitvoering van de controle, zoals neergelegd in COS 300 en COS 315. COS 600 komt namelijk pas in een later 

stadium van de controle aan de orde.  

 

Ook daar waar de groepsaccountant gebruik zou maken van de werkzaamheden van een andere accountant volgt 

uit COS 600, paragraaf 9 dat de externe accountant de andere accountant onder meer dient te informeren over de 

tijdsplanning voor de afronding van de controle. Hieruit volgt dat de externe accountant hoe dan ook zijn eigen 

controleaanpak en controleplan opstelt, ongeacht of de externe accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden 

van de andere accountant.  

 

EY stelt dat op grond van COS 600, paragraaf 11 de externe accountant geen eigen controleaanpak en 

controleplan had hoeven op te stellen en geheel had mogen steunen op (de controleaanpak en het controleplan van) 

EY ----------. Dit is niet conform hetgeen in COS 600, paragraaf 11 staat. Paragraaf 11 geeft aan dat de accountant 

kan besluiten dat het niet nodig is om de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 10 uit te voeren. De 

werkzaamheden die in paragraaf 10 worden genoemd zijn de volgende: de uitgevoerde controlewerkzaamheden 

bespreken, een schriftelijke samenvatting van de werkzaamheden van de andere accountant beoordelen of de 

controledocumentatie beoordelen. Dit wordt ook met zoveel woorden aangegeven in de opinie van Prof.  

-----------------. Paragraaf 11 heeft aldus geen betrekking op de werkzaamheden die conform COS 300 en COS 315 

moeten worden verricht (planningsfase van de controle). 

 

De risicoanalyse dient derhalve voorafgaand aan de uitvoering van de controle door de externe accountant te zijn 

gebeurd. Dit kan niet achteraf geschieden door het controleplan en de controleaanpak van de andere accountant te 

beoordelen. Bovendien is de externe accountant zelf verantwoordelijk voor de planning van zijn controle. Het is 

naar de mening van de AFM niet voldoende om hiervoor op een andere accountant te steunen, omdat deze niet de 

eindverantwoordelijke is. 

 

Gelet op het bovenstaande is de AFM van oordeel dat in onderhavig controledossier geen controleplan en/of 

controleaanpak is aangetroffen. Evenmin zijn er in het controledossier vastleggingen aangetroffen waaruit de 

kennis van de externe accountant ten aanzien van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne 

beheersing, blijkt, waarmee hij de aard en omvang van het risico van een afwijking van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten in financiële overzichten in kan schatten.  

 

2.1.2.6. Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeert de AFM dat in onderhavig controledossier geen controleplan en/of 

controleaanpak is aangetroffen. Evenmin zijn er in het controledossier vastleggingen aangetroffen waaruit de 

kennis van de externe accountant ten aanzien van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne 

beheersing, blijkt. Hiermee heeft de externe accountant COS 300, paragraaf 8 en 13 en COS 315, paragraaf 2 

overtreden.  
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2.2. Dossier [B] 

 

Naam cliënt [B] 

Boekjaar ----- 

Naam externe accountant ----------------------- 

Branche ----------------------- 

Groepsstructuur en plaats 

controlecliënt in groepsstructuur 

-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Verslaggevingsstelsel ----------------------------- 

Balanstotaal ----------------------------------- 

Resultaat na belastingen ----------------------------------- 

Materialiteit ------------- 

Strekking en datum verklaring -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

OKB ------- 

 

2.2.1. Niet-tijdige en ontoereikende controledocumentatie en niet tijdig afsluiten controledossier 

 

2.2.1.1. Wettelijk kader 

 

COS 230, paragraaf 2 

De accountant dient tijdig controledocumentatie te vervaardigen die voorziet in:  

a. een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring; en  

b. informatie die aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Standaarden
8
 en met 

vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

COS 230, paragraaf 25 

De accountant dient het controledossier tijdig na de datum van de accountantsverklaring af te sluiten. 

 

COS 230, paragraaf 26 

Het Bta stelt aan de accountantsorganisatie als eis dat zij gedragslijnen en procedures vaststelt voor de afsluiting 

van de controledossiers van uitgevoerde wettelijke controles uiterlijk 2 maanden na de ondertekening van de 

accountantsverklaring. 

 

COS 230, paragraaf 27 (betreft toelichting) 

De afsluiting van het controledossier na de datum van de accountantsverklaring is een administratief proces dat 

geen betrekking heeft op de uitvoering van nieuwe controlewerkzaamheden of op het trekken van nieuwe 

conclusies. Er mogen echter tijdens de afsluiting wijzigingen worden aangebracht in de controledocumentatie mits 

zij administratief van aard zijn. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn: 

 het vernietigen of verwijderen van achterhaalde documentatie. 

                                                      
8
 Met de term „Standaarden‟ wordt verwezen naar de NV COS. 
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 het sorteren, collationeren en opnemen van verwijzingen in werkdocumenten. 

 het aftekenen van checklists die worden gehanteerd bij het samenstellen van het dossier. 

 het documenteren van controle-informatie die de accountant heeft verkregen, besproken en afgestemd met 

de belangrijkste leden van het opdrachtteam voorafgaande aan de datum van de accountantsverklaring. 

 

2.2.1.2. Feiten 

De accountantsverklaring bij de jaarrekening ----- van [B] is ondertekend op ------------------. De 

accountantsverklaring bij de jaarrekening ----- van [B] is ondertekend op ---------------------. 

 

Circa 40% van de vastleggingen en documenten in het elektronische deel van het controledossier (GAMx) ----- is 

op of na --------------, dus geruime tijd na ondertekening van de accountantsverklaringen, toegevoegd aan het 

elektronische deel van het controledossier. 

 

De volgende documenten, die voor de wettelijke controle ----- van wezenlijk belang zijn, zijn op of na -------------- 

opgesteld of gewijzigd en daarna toegevoegd aan het controledossier: 

 Formulier Onafhankelijkheidstoets;  

 Audit Strategies Memorandum (ASM);  

 Berekening OHW Final;  

 Afsluitende cijferanalyse [B2];  

 Perform general audit procedures (PGAP);  

 Summary Review Memorandum 1
e
 kwartaal ----;  

 Review and Approval Summary (RAS).  

 

De onderstaande risico‟s en beweringen zijn op of na -------------- vastgelegd in het controledossier -----. Deze 

risico‟s en beweringen zijn onder meer relevant voor het uitvoeren van de „Combined Risk Assesments‟ en het 

identificeren van „Related What Could Go Wrongs‟ en „Related Controls for Selected What Could Go Wrongs‟. 

Hieruit volgt dat deze en de hiermee verband houdende werkzaamheden pas op of na -------------- kunnen hebben 

plaatsgevonden. 

  

Risico‟s: 

 “Fraudulent Reporting” 

 “Liquiditeitspositie is zwak” 

 “Bepaling rendement op onderhanden en afgesloten werken” 

 “A.g.v. voortdurende wijzigingen van wet en regelgeving bestaat het risico op onjuiste 

verwerking van de salarissen” 

 

Beweringen: 

 “Belastingen en premies sociale verzekeringen-C”  

 “Debiteuren-E” 

 “Debiteuren-V” 

 “Lonen en salarissen-O” 

 “Overige bedrijfskosten-O” 

 “Voorziening Latente belastingen-C,P&D,V” 
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De gebruikte hoofdletters hebben de volgende betekenis: C=completeness, E=existence, V=valuation, 

O=occurrence, P=presentation en D=disclosure. Voor achtergrond bij het gebruik van beweringen verwijst de 

AFM naar COS 500, paragrafen 15 t/m 18 als opgenomen in het wettelijk kader (zie Bijlage 1). 

 

Op --------------------- neemt ----------------------
9
 het volgende op in een e-mail aan de externe accountant, met een 

c.c. aan de manager, ----------- en een van de beleidsbepalers van EY, de heer -----------: 

“(…) 

 

2) In het SRM mis ik een cijfermatige weergave van de uiteindelijke opbouw van het nu per jaareinde opgenomen 

OHW: 

? wat opgeboekte kosten, wat gefactureerd, wat meegenomen obv percentage of completion toepassing, wat 

bedrag aan nog uit te factureren ------------ plus wat is afloop tot nu toe, wat voorziening en dan in vergelijking 

met eind vorig jaar opgenomen posten. Dergelijke info svp alsnog opnemen in de definitieve SRM. Gegeven 

huidige timing zal hier weinig aan te doen zijn voor morgenochtend. 

 

3) Je hebt vanmorgen nog de vraag uitgezet bij --------- [manager; toevoeging AFM] om de werkzaamheden op de 

--------- cijfers mee te nemen in het SRM. Dit svp bewerkstelligen: het is essentieel dat duidelijk blijkt dat we ook 

dergelijke up to date info betrokken hebben in ons werk. 

 

SVP nog reaktie op deze 3 punten.” 

 

In een e-mail van ---------------------- aan de externe accountant en de manager met een cc. aan ---------------------- 

en de beleidsbepaler schrijft -----------: “Na telefonisch overleg met ------ [---------; toevoeging AFM] geven we 

hierbij ons OK om verder te gaan. Wij nemen even aan dat de vragen van ------ verder opgelost worden begin 

volgende week, maar dat de verklaring kan er uit zoals afgesproken is.” 

 

Op ------------------ stuurt de beleidsbepaler een e-mail aan de externe accountant, de manager, ------------------------

--------- en een medewerker van de afdeling Juridische Zaken. Hierin is het volgende vermeld: “Vanmorgen 

vernam ik van ---- [de externe accountant; toevoeging AFM] i/z de ---------------------------- bij [B2]. --- en het 

team willen zich - terecht - voorbereiden op de vraag:-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik stel voor om hierover een korte conf call te hebben met ----, -------, ------- of ------- (door hen te beslissen), 

--------, -------. ----------- - wil jij de mogelijkheden nagaan tot eind volgende week. Duur max half uur. 

  

Spontaan denk ik aan topics als: 

afronding dossier, laatste versies reportings getekend (jr rek, srm‘s, acc verslagen, ras, consultatie doc‘s), oude 

drafts eruit; 

                                                      
9
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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declaraties betaald? 

tijdigheid deponeringen laatste drie jaren; 

afvragen: ---------------------------------------------- 

rol huidige legal counsel bij [B2]; bijz issues 

etc” 

 

Naar aanleiding van voorgaand bericht heeft op ------------------ een conference call plaatsgevonden tussen 

betrokkenen. Uit de aantekeningen van de beleidsbepaler blijkt dat tijdens deze bespreking is afgesproken dat -----

----------------- de betreffende dossiers zal beoordelen. In een e-mail van ------------------ van ---------------------- aan 

de manager, met een kopie aan ----------- en de externe accountant, worden de afspraken bevestigd die in de 

conference call zijn gemaakt. Hierin staat: 

 

“Even bevestiging van onze afspraken van vanmorgen ivm afronding dossiervorming: 

- dossier ---- (nog niet gearchiveerd): svp zorgen voor hierin opnemen hele definitieve afwikkeling tot en met 

moment afgeven verklaring in ----------. In dit dossier o.a. afweging opnemen mbt afzien van neerleggen van een 

bericht bij KvK, hoe we zijn omgegaan met de interne misleiding van de directeur door (…) [naam van werknemer 

[B] weggelaten door AFM; toevoeging AFM] (?) en story of the audit verhaal van --- (t/m datum afgeven 

verklaring) 

- dossier ----: hier traject in vastleggen tot en met afgeven verklaring in -----------------: ook daarin story of the 

audit van ----- (t/m datum afgeven verklaring) 

- vervolgontwikkelingen na aftekenen ----- buiten jaarrekeningdossiers vast te leggen 

- richting mij aangeven wanneer de dossiers beschikbaar zijn voor final review 

Mocht je onderweg nog vragen hebben, je weet me te vinden,” 

 

Uit een e-mail van --------------- van de manager aan de externe accountant blijkt dat in overleg met de 

beleidsbepaler is afgesproken dat op --------------------- tijd wordt ingeruimd om de dossiers af te wikkelen: 

“Gisteren ------- gesproken over afwikkeling dossiers [B2]. -------- [lid van het controleteam; toevoeging AFM] en 

ik hebben nu --------------------- geblokt in onze agenda's om de dossiers van [B2] af te wikkelen. Excuus dat dit al 

zo lang ligt, maar telkens weer andere zaken die we (mogelijk onterecht) meer prioriteit hebben gegeven.” 

 

In een e-mail van ------------- van ---------------------- aan de manager, met kopie aan -----------, is vermeld
10

: 

“Ik heb globale review uitgevoerd op GAMx bekeken vanuit perspectief eerder gemaakte opmerkingen in kader 

review en richting AFM review later deze week. 

 

Vragen/opmerkingen: 

- datering van documentatie zal vragen opleveren ivm archiveringsregels (verklaring afgegeven op -------, veel 

documenten pas recent in dossier opgenomen waarvan niet duidelijk is wanneer ze zijn opgesteld). (…); 

- document afsluitende cijferanalyse is inhoudelijk een sterke aanvulling op de SRM. Hierin groot deel van de op -

------ gevraagde aanvullende informatie opgenomen; 

- (…)”  

                                                      
10

 De e-mail is die dag door de --------- ook doorgestuurd aan ----------------, -------------------------, met de opmerking „fyi 

(met name opmerking mbt datering documentatie)‟  
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Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van de AFM heeft het bestuur van EY een intern onderzoek laten 

uitvoeren onder leiding van de beoogd compliance officer naar de wettelijke controle ----- van [B]. In het memo 

over dit onderzoek, gedateerd ---------------------------------------------, is onder meer het volgende opgemerkt: 

 

- dateringen rond accountantsverklaringen, machtigingen en procedures daarom heen worden niet altijd 

consequent nageleefd of met redenen omkleed gedocumenteerd; 

- tekenen/parafering van interne documenten vindt niet altijd plaats en regelmatig plaats zonder datering. 

 

2.2.1.3. Beoordeling van de feiten 

 Op grond van COS 230, paragraaf 2 dient de accountant tijdig controledocumentatie te vervaardigen die voorziet 

in: 

 een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring; en 

 informatie die aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Standaarden en 

met vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Op grond van COS 230, paragraaf 25 dient de accountant het controledossier tijdig na de datum van de 

accountantsverklaring af te sluiten. Nadere duiding van het vereiste om een controledossier „tijdig‟ af te sluiten 

wordt gegeven in artikel 11, vierde lid, van het Bta. Dat artikel bevat een voorschrift voor de 

accountantsorganisatie om ervoor te zorgen dat de externe accountant uiterlijk twee maanden na de ondertekening 

van de accountantsverklaring de vereiste gegevens en bescheiden in het controledossier heeft opgenomen en het 

controledossier heeft afgesloten. In lijn hiermee is in COS 230, paragraaf 26 aangegeven dat het Bta aan de 

accountantsorganisatie als eis stelt dat zij gedragslijnen en procedures vaststelt, voor de afsluiting van de 

controledossiers van uitgevoerde wettelijke controles uiterlijk 2 maanden na de ondertekening van de 

accountantsverklaring. 

 

In COS 230, paragraaf 27 is toegelicht dat de afsluiting van het controledossier na de datum van de 

accountantsverklaring een administratief proces is dat geen betrekking heeft op de uitvoering van nieuwe 

controlewerkzaamheden of op het trekken van nieuwe conclusies. Er mogen tijdens de afsluiting wel wijzigingen 

worden aangebracht in de controledocumentatie mits zij administratief van aard zijn. 

 

Uit het vorenstaande kan worden opgemaakt dat de externe accountant vóór het afgeven van de 

accountantsverklaring dient te beschikken over controledocumentatie die voorziet in een toereikende vastlegging 

van de onderbouwing van de accountantsverklaring en voorziet in informatie die aantoont dat de controle is 

uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (COS 230, paragraaf 2). Na de 

datum van de accountantsverklaring dient het controledossier binnen twee maanden te worden afgesloten (COS 

230, paragraaf 25). In die periode kunnen geen nieuwe controlewerkzaamheden worden verricht of nieuwe 

conclusies worden getrokken. Wel kunnen in die periode nog wijzigingen in de controledossiers worden 

aangebracht die uitsluitend administratief van aard zijn (toelichting in COS 230, paragraaf 27). 

 

Tijdig afsluiten dossier 

De accountantsverklaring bij de jaarrekening ----- van [B] is ondertekend op -----------------. De 

accountantsverklaring bij de jaarrekening ----- van [B] is ondertekend op -----------------------. Op grond van COS 
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230, paragraaf 25 had het controledossier tijdig (dat wil zeggen binnen twee maanden) na de datum van de 

accountantsverklaring dienen te zijn afgesloten. Het controledossier ----- van [B] had derhalve uiterlijk op ----------

------- en het controledossier ----- had derhalve uiterlijk op ------------------- moeten zijn afgesloten. Gezien de 

verschillende werkzaamheden die ruim na die data nog hebben plaatsgevonden, en zich in ieder geval uitstrekken 

tot en met ----------, constateert de AFM dat de controledossiers niet tijdig zijn afgesloten, dat wil zeggen niet 

binnen twee maanden na de datum van de accountantsverklaring. De externe accountant heeft zodoende COS 230, 

paragraaf 25 overtreden. De AFM merkt op dat EY in haar reactie van 15 april 2010 op het conceptrapport van de 

AFM betreffende [B] van 4 maart 2010 (hierna ook: Reactie) de overtreding van COS 230, paragraaf 25 erkent. 

EY merkt op: “Wij erkennen volledig het punt ten aanzien van het niet tijdig afsluiten van het controledossier. Om 

te komen tot afronding en archivering van het dossier GAMx zijn afspraken met het team gemaakt. In deze is ------

-------------- ook de beleidsbepaler ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- betrokken.” Ook in de zienswijze die EY heeft gegeven op 6 oktober 2010 beaamt zij dat de 

afsluiting van het controledossier niet tijdig heeft plaatsgevonden. De AFM concludeert dat de externe accountant 

COS 230, paragraaf 25 heeft overtreden. 

 

Tijdig controledocumentatie vervaardigen 

De AFM concludeert dat na de datum van de accountantsverklaring ook werkzaamheden in de controledossiers 

hebben plaatsgevonden, die niet uitsluitend administratief van aard zijn. De door de AFM onderstreepte passages 

in onderstaande e-mails en documenten geven hier blijk van. 

 

Op ------------------ stuurt de heer ----------- een e-mail aan de externe accountant, de manager, ---------------------- 

en een medewerker van de afdeling Juridische Zaken, met onder meer de volgende tekst: 

“Vanmorgen vernam ik van ----- [de externe accountant; toevoeging AFM] i/z de ----------------------------- bij [B2]. 

----- en het team willen zich - terecht - voorbereiden op de vraag: ----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ik stel voor om hierover een korte conf call te hebben met ----, -------, ------- of ------- (door hen te beslissen), 

--------, -------. ----------- - wil jij de mogelijkheden nagaan tot eind volgende week. Duur max half uur. 

  

Spontaan denk ik aan topics als: 

afronding dossier, laatste versies reportings getekend (jr rek, srm‘s, acc verslagen, ras, consultatie doc‘s), oude 

drafts eruit; 

declaraties betaald? 

tijdigheid deponeringen laatste drie jaren; 

afvragen: ---------------------------------------------- 

rol huidige legal counsel bij [B2]; bijz issues 

etc” (onderstreping AFM) 

 

Naar aanleiding van dit bericht heeft op ------------------ een conference call plaatsgevonden tussen betrokkenen. 

Uit de aantekeningen van de heer ---------- blijkt dat tijdens deze bespreking is afgesproken dat ---------------------- 

de betreffende dossiers zal beoordelen. In een e-mail van ------------------ van ---------------------- aan de manager, 

met een kopie aan de externe accountant, worden de afspraken bevestigd die in de conference call zijn gemaakt. 

Hierin staat:  
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“Even bevestiging van onze afspraken van vanmorgen ivm afronding dossiervorming: 

- dossier ----- (nog niet gearchiveerd): svp zorgen voor hierin opnemen hele definitieve afwikkeling tot en met 

moment afgeven verklaring in ----------. In dit dossier o.a. afweging opnemen mbt afzien van neerleggen van een 

bericht bij KvK, hoe we zijn omgegaan met de interne misleiding van de directeur door (…) [naam van werknemer 

[B] weggelaten door AFM] (?) en story of the audit verhaal van ---- (t/m datum afgeven verklaring) 

- dossier ----: hier traject in vastleggen tot en met afgeven verklaring in ------------------: ook daarin story of the 

audit van ---- (t/m datum afgeven verklaring) 

- vervolgontwikkelingen na aftekenen ----- buiten jaarrekeningdossiers vast te leggen 

- richting mij aangeven wanneer de dossiers beschikbaar zijn voor final review 

Mocht je onderweg nog vragen hebben, je weet me te vinden,” (onderstrepingen AFM) 

 

Uit een e-mail van --------------- van de manager aan de externe accountant blijkt dat in overleg met de 

beleidsbepaler is afgesproken dat op --------------------- tijd wordt ingeruimd om de dossiers af te wikkelen: 

“Gisteren ------- gesproken over afwikkeling dossiers [B2]. ------ [lid van het controleteam; toevoeging AFM] en 

ik hebben nu --------------------- geblokt in onze agenda's om de dossiers van [B2] af te wikkelen. Excuus dat dit al 

zo lang ligt, maar telkens weer andere zaken die we (mogelijk onterecht) meer prioriteit hebben gegeven.”  

 

In een e-mail van ------------- van ---------------------- aan de manager, met kopie aan -----------, is vermeld: 

“Ik heb globale review uitgevoerd op GAMx bekeken vanuit perspectief eerder gemaakte opmerkingen in kader 

review en richting AFM review later deze week. 

 

Vragen/opmerkingen: 

- datering van documentatie zal vragen opleveren ivm archiveringsregels (verklaring afgegeven op -------, veel 

documenten pas recent in dossier opgenomen waarvan niet duidelijk is wanneer ze zijn opgesteld). (…); 

- document afsluitende cijferanalyse is inhoudelijk een sterke aanvulling op de SRM. Hierin groot deel van de op -

------ gevraagde aanvullende informatie opgenomen; 

- (…)” (onderstrepingen AFM). 

 

Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van de AFM heeft het bestuur van EY een intern onderzoek laten 

uitvoeren onder leiding van de beoogd compliance officer naar de wettelijke controle ----- van [B]. In het memo 

over dit onderzoek, gedateerd ---------------------------------------------, is onder meer het volgende opgemerkt:  

“(…) 

2 Dateringen rond accountantsverklaringen, machtigingen en procedures daarom heen worden niet altijd 

consequent nageleefd of met redenen omkleed gedocumenteerd. 

3 Tekenen/parafering van interne documenten vindt niet altijd plaats en regelmatig plaats zonder datering” 

(onderstrepingen AFM). 

 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de externe accountant COS 230, paragraaf 2 heeft overtreden gezien de na de 

datum van de accountantsverklaring verrichte activiteiten die zich in ieder geval uitstrekken tot en met ----------. 

De opmerking van ---------------------- in een e-mail van ------------- dat “veel documenten pas recent in [het] 

dossier [zijn] opgenomen waarvan niet duidelijk is wanneer ze zijn opgesteld” spreekt in dat kader voor zich. Dat 

geldt ook voor de opmerking dat het “document afsluitende cijferanalyse (…) inhoudelijk een sterke aanvulling op 

de SRM [is]”. In de e-mail wordt voorts opgemerkt dat in het document „afsluitende cijferanalyse‟ een groot deel 
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van de aanvullende informatie is opgenomen die door de externe accountant op ------- bij [B] is opgevraagd 

(derhalve na ondertekening van de accountantsverklaring bij de jaarrekening ----- op ----------------------). Ook het 

interne rapport van --------------------------------------------- bevestigt de onduidelijkheid over de vraag wanneer 

documenten zijn opgesteld: “Tekenen/parafering van interne documenten vindt niet altijd plaats en regelmatig 

plaats zonder datering”. De overige onderstrepingen in de hiervoor opgenomen e-mails wijzen evenzeer op 

controlewerkzaamheden na de datum van de accountantsverklaring: de e-mail van de beleidsbepaler van ------------

------ verwijst naar het tekenen van verschillende (belangrijke) documenten, de e-mail van ---------------------- van -

----------------- verwijst onder meer naar de noodzaak tot het in het controledossier opnemen van een afweging op 

een specifiek onderwerp, de noodzaak tot vastlegging over hoe is omgegaan met interne misleiding van de 

directeur van [B], en verwijst naar het opnemen van de „story of the audit verhaal‟. Naast de hiervoor besproken 

onderstreepte passages heeft de AFM in haar onderzoeksrapportage van 10 september 2010 verwezen naar 

bepaalde controle-informatie, en naar risico‟s en beweringen, die in het controledossier zijn opgenomen op of na --

------------. De betreffende controle-informatie en risico‟s en beweringen zijn hiervoor genoemd in paragraaf 

2.2.1.2 (feiten, 3
e
 en 4

e
 alinea). 

 

Op basis van het vorenstaande constateert de AFM dat de externe accountant ten behoeve van het controlejaar ----- 

niet tijdig (dat wil zeggen voorafgaand aan de datum van de accountantsverklaring) controledocumentatie heeft 

vervaardigd die voorziet in een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring, en die 

voorziet in informatie die aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 

regelgeving. De externe accountant heeft daarmee COS 230, paragraaf 2 niet nageleefd. 

 

Met betrekking tot de door de AFM geconstateerde overtreding van COS 230, paragraaf 2 

stelt EY in haar Reactie dat na afgifte van de accountantsverklaring alleen bestaande controle-informatie in het 

controledossier is opgenomen. In dat kader verwijst EY naar het eerder genoemde interne onderzoek: “De 

bedoeling hiervan is altijd geweest de op het moment van afgeven van de verklaring bestaande controle 

documentatie op te nemen in het GAMx dossier. Aldus is ook geschied, zo bevestigt ons intern onderzoek.” Voor 

de onderbouwing van haar standpunt verwijst EY in zijn algemeenheid naar dit betreffende interne onderzoek: 

“Ten aanzien van het punt van niet-tijdige en ontoereikende controledocumentatie, alsmede de door u gemaakte 

voorlopige conclusies 4.11.1, en 4.11.3 hebben wij een andere zienswijze. Deze hebben wij gebaseerd op het door 

ons verrichte interne onderzoek en wij verwijzen naar eerder overgelegde documentatie en de bevindingen uit het 

genoemde interne onderzoek.” De AFM acht deze algemene, niet nader onderbouwde, verwijzing naar het door 

EY uitgevoerde interne onderzoek onvoldoende om te komen tot weerlegging van de conclusie van de AFM, mede 

in het kader van de hiervoor door de AFM weergegeven citaten uit het interne onderzoek. Daarnaast gaat EY in 

haar reactie niet inhoudelijk in op de constatering van de AFM als hiervoor opgenomen bij de feiten dat sprake 

was van op of na -------------- opgestelde of gewijzigde controle-informatie, die voor de wettelijke controle ----- 

van wezenlijk belang is, en die na het opstellen/wijzigen is toegevoegd aan het controledossier. Evenmin gaat EY 

in haar reactie inhoudelijk in op de hiervoor bij de feiten opgenomen risico‟s en beweringen, die op of na -----------

--- zijn vastgelegd in het controledossier -----. Geconstateerd kan derhalve worden dat de hiervoor opgenomen 

reactie van EY – reeds door het zeer algemene, niet onderbouwde karakter daarvan – niet kan afdoen aan de 

conclusie dat de externe accountant COS 230, paragraaf 2 heeft overtreden. 
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2.2.1.4. Zienswijze van EY 

EY geeft aan dat de informatie waarop de accountantsverklaring is gebaseerd toereikend was, en dat die informatie 

toereikend was vastgelegd. Volgens EY zijn na de afgifte van de accountantsverklaring ten behoeve van de 

afsluiting documenten in het dossier geplaatst, en zijn documenten „afgewerkt‟ die op het moment van afgifte van 

de accountantsverklaring al aanwezig waren. EY meent dat daardoor geen nieuwe controle-informatie is ontstaan. 

Documenten die na de accountantsverklaring zijn opgesteld zijn volgens EY opgesteld op basis van de 

documentatie die op het moment van afgifte van de accountantsverklaring al aanwezig was. EY geeft voorts aan 

dat de verkrijging van controle-informatie volledig voorafgaand aan het afgeven van de accountantsverklaring 

heeft plaatsgevonden. 

 

2.2.1.5. Beoordeling van de zienswijze 

De AFM constateert dat EY ook in haar zienswijze niet gemotiveerd ingaat op de bevindingen van de AFM. -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evenmin onderbouwt EY wat zij bedoelt met het ´afwerken´ van documenten die op het moment van afgifte van 

de accountantsverklaring al aanwezig waren. Wordt gedoeld op werkzaamheden van administratieve aard, en zo 

ja, waaruit blijkt dat enkel sprake was van werkzaamheden van administratieve aard? Uit de door de AFM naar 

voren gebrachte feiten blijkt juist het tegendeel. Ook ontbreekt enige onderbouwing van de stelling dat enkel 

documentatie die op het moment van afgifte van de accountantsverklaring al aanwezig was, de basis vormt van 

documenten die na de accountantsverklaring zijn opgesteld. Dit geldt evenzeer voor de algemene stelling van EY 

dat de verkrijging van controle-informatie volledig voorafgaand aan het afgeven van de accountantsverklaring 

heeft plaatsgevonden. 

 

Deze algemene, niet nader onderbouwde stellingen van EY zijn temeer opmerkelijk gezien de hoeveelheid aan 

inhoudelijke handelingen die blijkens het door EY zelf verrichte interne onderzoek, na de datum van de 

accountantsverklaring zijn uitgevoerd. In het rapport naar aanleiding van het interne onderzoek wordt door EY 

veelvuldig melding gemaakt van het opstellen, aanpassen en aftekenen van documenten. Daarbij merkt de AFM 

op dat niet valt in te zien waarom documenten die volgens EY zouden zijn betrokken in de wettelijke controle, pas 

een aantal maanden na de datum van de accountantsverklaring worden afgetekend. De betekenis van het in dat 

stadium nog aftekenen van inhoudelijke documenten is niet duidelijk. Onder meer uit de hieronder opgenomen 

bevindingen in het rapport van het betreffende interne onderzoek blijkt in welke mate sprake was van het 

opstellen, aanpassen en aftekenen van inhoudelijke documenten na de datum van de accountantsverklaringen: 

 

“1 Aftekening in GAMx door ----------- en ---------------- dateren over het algemeen van -------------------. 

Aftekening in GAMx door -------------- dateert op -------------------. 

(…) 

4 Op -------------- door -------------- het frauderisico ―-----------------‖ afgetekend als preparer. -------------- door 

reviewer afgetekend. Fraudulent reporting als frauderisico afgetekend door preparer en reviewer op --------------. 

Volgens het team zat het risico ―fraudulent reporting‖) al wel in het dossier, maar is deze tijdens de TPE niet 

afgetekend. 

(…) 

7 CRA is door ----------- en ---------------- getekend (zowel op post-assertion niveau als screen) op -------------. 
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Door -------------- is getekend op -------------. IR en CR overwegingen niet ingevuld. Volgens het team is de CRA 

wel besproken tijdens TPE en PIE. 

8 Er zijn volgens de view ―all evidence‖ 61 documenten met een datum ―Modified date‖ van ----------. Hiervan 

hebben 28 PDF-documenten betrekking op e-mails over de periode tot en met -------------------- (laatste van 9:45 

op --------------------, ----------------------------------------). Overige documenten hebben betrekking op bestaande 

documenten, die in een later stadium in GAMx zijn gehangen. 

9 Er zijn volgens de view ―all evidence‖ 18 documenten met een datum ―Modified date‖ van ----------. Hiervan 

hebben 11 PDF-documenten betrekking op e-mails over de periode tot en met ------------------- (behoudens één e-

mail inzake aankondiging van de wrap up van ----------- alle e-mails van voor -------------------). 

10 Document ―-------------------------------------------------------‖: created date van --------------. Modified date van --

--------. 

11 Document ―-----------------------‖ created date ------------- en modified date ------------. 

12 Document ―--------------------------------------------‖ created date ------------ en modified date ------------. Team 

reactie: Het document was aanwezig met een creation date -------------. Deze memo is op ------------ overhandigd 

aan ----------------. De wijzigingen in het document zijn reguliere wrap up procedures geweest. Er werd een 

outstanding vermeld inzake RC afstemmingen, deze was opgevolgd. Verder werd een SAD vermeld, in de 

definitieve memo is hierachter getypt dat deze is verwerkt. Hiernaast stond er in de oude memo nog een stuk uit 

boekjaar ----- over [B] en [B1]. Ten tijde van de controle ----- is dit apart vastgelegd. Deze tekst is dan ook 

verwijderd uit de memo in het wrap up proces. 

13 Document ―-----------------------------‖ created date ------------- en modified date ------------. RAS formulier is 

niet fysiek ondertekend. Aftekening door ----------- op -------------, ----------------- op ------------- en door -------------

-- op -------------. Geen aftekening in GAMX door independent review. Wel door team ingevuld. Deze gang van 

zaken door team bevestigd. 

14 Document ―-----------------------------------------------‖ created date -------------------- en modified date -------------

-. Aftekening door ------------ op --------------, ------------------ op ------------- en door ------------------- op ------------- 

15 Document ―------------------------‖ created date -------------------- en modified date --------------. Aftekening door 

----------------- op ------------- en door --------------- op -------------. Betreft verouderde en onvolledige template 

aangezien deel 2, waarin besprekingen met de cliënt inzake fraude dienen te worden vastgelegd, ontbreekt. 

Frauderisico‘s zijn niet consistent met in GAMx aangemaakte risico‘s. Frauderisico‘s zijn volgens het team 

tussentijds met de cliënt besproken (met name ten aanzien van onderhanden werk). Deze besprekingen zijn niet als 

zodanig in het ICFC document of elders in het dossier vastgelegd. 

16 Document ―----------------------‖ created date ------------- en modified date --------------. Aftekening door ---------

- op --------------, ----------------- op -------------- en door ---------------- op -------------. Volgens het team zijn de 

teksten in het ASM scherm verwijderd en zijn de daarin opgenomen teksten verwerkt in het op ------------- 

aangemaakte word document. De inhoud van het ASM is volgens het team besproken tijdens zowel de TPE als de 

PIE. 

17 Document ―----------------------------------‖ created date -------------------- en modified date -------------. 

Aftekening door ------------ op ------------, ------------------- op ------------- en door --------------- op -------------. 

(…).” (Onderstrepingen toegevoegd) 

 

Over bevinding 9 in het hiervoor opgenomen citaat uit het interne rapport merkt de AFM op dat ook in het interne 

rapport geen verklaring wordt gegeven voor 7 documenten met een datum „Modified date‟ van ----------. De 

bevinding gaat namelijk enkel in op 11 van de daar genoemde 18 documenten. Ook is het de AFM opgevallen dat 
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uit de rapportage niet blijkt in hoeverre EY onderzoek heeft gedaan naar reacties van het controleteam op de 

bevindingen. Niet blijkt dat nader onderzoek is gedaan naar de reactie van het controleteam dat bepaalde zaken 

zijn besproken of uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

 

 Bevinding 4: “Volgens het team zat het risico ―fraudulent reporting‖) al wel in het dossier, maar is 

deze tijdens de TPE niet afgetekend.”; 

 Bevinding 7: “Volgens het team is de CRA wel besproken tijdens TPE en PIE.”; 

 Bevinding 12: “Team reactie: Het document was aanwezig met een creation date --------------. Deze 

memo is op ------------ overhandigd aan ------     ----. De wijzigingen in het document zijn reguliere 

wrap up procedures geweest. Er werd een outstanding vermeld inzake RC afstemmingen, deze was 

opgevolgd. Verder werd een SAD vermeld, in de definitieve memo is hierachter getypt dat deze is 

verwerkt. Hiernaast stond er in de oude memo nog een stuk uit boekjaar ------ over [B] en [B1]. Ten 

tijde van de controle ------ is dit apart vastgelegd. Deze tekst is dan ook verwijderd uit de memo in 

het wrap up proces.” 

 Bevinding 15: “Frauderisico‘s zijn volgens het team tussentijds met de cliënt besproken (met name 

ten aanzien van onderhanden werk). Deze besprekingen zijn niet als zodanig in het ICFC document 

of elders in het dossier vastgelegd.” 

 Bevinding 16: “Volgens het team zijn de teksten in het ASM scherm verwijderd en zijn de daarin 

opgenomen teksten verwerkt in het op ------------- aangemaakte word document. De inhoud van het 

ASM is volgens het team besproken tijdens zowel de TPE als de PIE.” 

 

Gezien het belang van het verrichte onderzoek had het wat de AFM betreft voor de hand gelegen dat enig nader 

onderzoek was verricht naar de juistheid van deze verklaringen van het controleteam. 

 

Tot slot merkt de AFM op dat het interne onderzoek blijkens het rapport onder meer het volgende doel heeft: 

“Doel van dit onderzoek is gericht geweest op de afsluitprocedures m.b.t. de dossiers [B2] en daarbij vast te 

stellen of na afgifte van de accountantsverklaring nog nieuwe informatie is opgesteld en aan het dossier is 

toegevoegd. (…)”. In de „Samenvatting van opmerkingen‟ in het onderzoeksrapport wordt niet verder aan dit doel 

gerefereerd. De AFM constateert dat de onderzoekers in het rapport in ieder geval niet de conclusie hebben 

opgenomen dat er na afgifte van de accountantsverklaring geen nieuwe informatie is opgesteld en aan het dossier 

is toegevoegd. 

 

De AFM concludeert dat EY in haar zienswijze wederom zeer algemene, niet onderbouwde reacties geeft op de 

concrete bevindingen van de AFM. De zienswijze van EY kan door het zeer algemene, niet onderbouwde karakter 

daarvan niet afdoen aan de eerder opgenomen conclusie dat de externe accountant COS 230, paragraaf 2 heeft 

overtreden. 

 

2.2.1.6. Conclusie 

De AFM constateert dat de controledossiers ----- en ----- niet tijdig zijn afgesloten, dat wil zeggen niet binnen twee 

maanden na de datum van de accountantsverklaring. De externe accountant heeft zodoende COS 230, paragraaf 25 

overtreden. Voorts heeft de externe accountant ten behoeve van het controlejaar ----- niet tijdig (dat wil zeggen 

voorafgaand aan de datum van de accountantsverklaring) controledocumentatie vervaardigd die voorziet in een 

toereikende vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring, en die voorziet in informatie die 
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aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Standaarden en met vereisten voortkomend uit 

de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zodoende heeft de externe accountant ook COS 230, paragraaf 2 

overtreden. 

 

2.2.2. ---------------------------------- documenten voor de controle  

 

2.2.2.1. Wettelijk kader 

 

VGC artikel A-110.1 

De registeraccountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op. Dit houdt onder 

meer in dat hij eerlijk zaken doet en de waarheid geen geweld aan doet. 

 

2.2.2.2. Feiten 

 

Onderhanden werk lijst 

Uit een e-mail van --------------- van ------------------- (manager in het dossier [B]) aan de externe accountant blijkt 

dat in overleg met een beleidsbepaler, ----------------, is afgesproken dat op --------------------- tijd wordt ingeruimd 

om de dossiers af te wikkelen: 

“Gisteren ------ gesproken over afwikkeling dossiers [B2]. ------ [lid van het controleteam; toevoeging AFM] en ik 

hebben nu --------------------- geblokt in onze agenda's om de dossiers van [B2] af te wikkelen. Excuus dat dit al zo 

lang ligt, maar telkens weer andere zaken die we (mogelijk onterecht) meer prioriteit hebben gegeven.” 

 

De externe accountant van [B] is op ------------- door ------------------- (-----------------------------------------------------

-------------------------) per e-mail geïnformeerd over het feit dat de AFM in het kader van haar doorlopend toezicht 

het controledossier ----- van [B] zal beoordelen. De AFM is op -------------- gestart met de beoordeling van het 

desbetreffende controledossier. 

 

Het document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ vormt de basis voor de post onderhanden projecten 

zoals opgenomen in de balans van [B] per ---------------. Dit document is opgenomen in het hardcopy 

controledossier en geparafeerd door de externe accountant, de manager en de senior medewerker. Bij de parafen is 

vermeld: “-------” en “----------”. 

 

Op alle pagina‟s van het betreffende document is rechtsonder de naam van het digitale bestand afgedrukt. Hieruit 

blijkt dat het bestand zoals aangetroffen in het hardcopy controledossier is geprint op of na --------------. Het 

document kan dus pas op of na -------------- zijn geparafeerd. 

 

In een e-mail van -------------- van ------------- (senior medewerker) aan de externe accountant schrijft de senior 

medewerker: “Je had een aantal keren verzocht om deze aansluiting [de aansluiting
11

 tussen de OHW-lijst
12

 en de 

cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening; toevoeging AFM] even netjes in het dossier vast te leggen om de 

                                                      
11

 Met de term „aansluiting‟ wordt erop gedoeld dat de cijfers in het betreffende controledocument op de betreffende 

post overeenkomen met de cijfers in de jaarrekening. 
12

 De afkorting „OHW‟ staat voor „onder handen werk‟. 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 29 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

aansluiting op de jaarrekening helder te houden.” […] “We hebben toen de OHW lijst die in het dossier zat even 

vervangen door de lijst met een zichtbare aansluiting op de jaarrekening om deze aansluiting helder te maken, dit 

heeft inhoudelijk niets veranderd aan de lijst.” De AFM maakt hieruit op dat zich op de datum van de 

accountantsverklaring op --------------------- wel een OHW-lijst in het controledossier bevond, maar dat dit een 

andere lijst was dan het geparafeerde document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ en dat dit laatste 

document aanvullende informatie bevat ten opzichte van hetgeen was opgenomen in het controledossier, te weten 

de „zichtbare aansluiting‟ op de jaarrekening. 

 

In een e-mail van -------------- van de externe accountant aan de AFM geeft de externe accountant aan dat de lijst 

van onderhandenwerk al op ---------------------- bestond: 

“Zie onderstaand een mail van mijn manager -----------. Hieruit blijkt duidelijk dat de ohw lijst al op --------------- 

bestond en uitsluitend is aangepast om de aansluiting naar de jaarrekening vast te leggen, een aansluiting die op 

grootboekniveau al wel vast lag in dossier. 

Ook blijkt de motivatie van ------ om de lijst achteraf te wijzigen. 

Ook is uit datering duidelijk dat dit dossierstuk weliswaar te laat is vastgelegd maar niet met als achtergrond de 

afm selectie. 

Conclusie is dat inhoudelijk niets is veranderd maar alleen de aansluiting zichtbaar is gemaakt.” 

Het betreffende document „---------------------------‟ van --------------------- is aan de AFM verstrekt. 

 

In het document „-------------------------------------------‟ van de senior medewerker aan de externe accountant 

gedateerd --------------- geeft de senior medewerker het volgende aan: “Ik heb administratrice nog even geholpen 

met wat laatste correcties (aangezien ze hier zelf niet goed uit kwam) en deze lijst op --------------------- 

geretourneerd aan de administratrice (zie bijlage 1, deze mail is ook opgestuurd aan de AFM op donderdag -------

-------). Het totaal van het berekende OHW op deze lijst bedraagt -- ----------. De projectstanden en OHW 

berekening zijn sinds dien absoluut niet meer gewijzigd. Zoals in de bewuste mail van --------------------- is 

aangegeven klopt de kolom ‗rendement boekjaar‘ nog niet. Dit werd veroorzaakt doordat de formule in de kolom 

‗rendement t/m ----‘ niet geheel goed stond en hierdoor uitging van een verkeerde rendementsstand ultimo -----. 

Dit veranderd overigens niets aan de bepaling van de stand van het OHW.”  

 

Uit een vergelijking van enerzijds de OHW lijst in het document „---------------------------‟ van --------------------- 

met anderzijds de na afgifte van de accountantsverklaring opgestelde „definitieve OHW lijst‟ als opgenomen in het 

document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ blijken materiële verschillen. Dit betreft verschillen in 

de saldi van de voor de berekeningen van belang zijnde kolommen: omzet cumulatief, omzet ----, kosten 

cumulatief, kosten ----, saldo cumulatief en rendement boekjaar (de basisinformatie op projectniveau). Daarnaast 

zijn correcties opgenomen. De verschillen tussen de twee lijsten voor het onderhanden werk en het rendement 

betreffen: 

 

 

 OHW (in €) 

OHW lijst per ---------------  ---------- 

Correcties zichtbaar op definitieve OHW lijst:  

 Voorziening OHW ---------- 
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 OHW adv afloopcontrole controle Q1 ---- ---------- 

 Rest verschil       ------ 

Definitieve OHW lijst (conform de jaarrekening)  ---------- 

 

Het verschil tussen het bedrag in het document ‟---------------------------‟ van ---------------------  

en het in de jaarrekening opgenomen bedrag, bedraagt -- -----------/- -- ----------= € 464.800. 

 

 Rendement 

boekjaar (in €) 

OHW lijst per --------------- -------------- 

Verschillen in de basisinformatie op projectniveau 

per saldo 

 ---------- 

Definitieve lijst voor correcties -------------- 

Correcties zichtbaar op definitieve OHW lijst:  

 Calculatiekosten      --------- 

 -----------------------    ---------- 

 -----------------------    --------- 

 Kosten nulnummers -------   ---------- 

 GB rekeningen kosten niet in -------   ---------- 

 OHW adv afloopcontrole controle Q1 ----  ---------- 

 Rest verschil -------- 

Definitief rendement (conform de jaarrekening)         ------------- 

 

Het verschil tussen het bedrag in het document ‟---------------------------‟ van --------------------- en 

het in de jaarrekening opgenomen bedrag, bedraagt -- ---------------/- -- -------------= € 571.768. 

 

In de brief van -------------------- aan de AFM vermeldt EY met betrekking tot het document „--------------------------

-‟ met kenmerk „----------‟ dat is geprint op -------------- en handmatig is geparafeerd en gedateerd op ----------------

--, dat het beter en duidelijker geweest was als het document geparafeerd en gedateerd was op de printdatum in 

plaats van op de datum van het oorspronkelijke document, dan wel was voorzien van een toelichting bij de 

parafering. EY concludeert: “Op basis van ons interne onderzoek en de betrokkenen gehoord hebbende blijven wij 

van mening dat van ---------------------------------------------------------------------------------- geen sprake is geweest. 

Dat sprake is van onzorgvuldigheden die te allen tijde moeten worden voorkomen, staat buiten kijf.” 

 

RAS formulier 

In het document „Review and approval summary for audit engagements‟ (het RAS formulier) dienen de externe 

accountant, de teamleden en ----------- te bevestigen dat zij hun taken hebben uitgevoerd en dat zij instemmen met 

de af te geven accountantsverklaring. In het document „-----------------------------‟ staan in de kolom „Signatures 

and dates‟ de namen van de externe accountant, de manager, de senior medewerker, ----------- en --------- vermeld. 

Als data van ondertekening staan vermeld: ------ ---------------------. Bij de tekst „Signatures‟ is een voetnoot 

opgenomen met de volgende tekst: “An individual's signature affirms the applicable representations and 

conclusions expressed in this RAS subject to the satisfactory completion of the open items listed above.” 
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Uit de vastleggingen in het elektronische controledossier in GAMx blijkt dat het document „---------------------------

--‟ op ------------- is opgesteld door de senior medewerker. Uit de vastleggingen in GAMx blijkt verder dat het 

document op ------------------- in GAMx elektronisch is afgetekend door respectievelijk de manager en de externe 

accountant. Het document kan dus pas op of na ------------- zijn opgesteld en ondertekend. 

 

In het RAS formulier zijn onder meer 10 „representations and conclusions‟ voor de „independent reviewer‟ (--------

---) opgenomen. In de kop bovenaan de „representations and conclusions‟ is de volgende tekst opgenomen: “(to be 

signed off by the independent review partner or director)”. De „representations and conclusions‟ zijn met “Y” 

(Yes) of met “N/A” beantwoord. Bij de namen van ----------- en ---------------------- is als datum van ondertekening 

“------------” opgenomen. ----------- en --------- hebben desgevraagd mondeling medegedeeld dat zij geen RAS-

formulier hebben ingevuld of ondertekend voor [B]. 

 

2.2.2.3. Beoordeling van de feiten 

Op grond van artikel A-110.1 van de Verordening Gedragscode (VGC) dient de registeraccountant in zijn 

beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op te treden. De externe accountant dient daartoe onder 

meer eerlijk zaken te doen en de waarheid geen geweld aan te doen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

Uit bovenstaande feiten blijkt dat de documenten „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ en „--------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verder blijkt het 

document „-----------------------------‟ ten onrechte de indruk te wekken dat ----------- en ---------------------- dit 

formulier hebben ingevuld en ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 

In het onderzoeksrapport merkt de AFM op dat de documenten „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ 

en „-----------------------------‟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. In 

haar Reactie geeft EY aan dat reeds vóór ------------- (dit is de datum waarop EY is geïnformeerd over het feit dat 

de AFM in het kader van haar doorlopend toezicht het controledossier ----- van [B] zou beoordelen) binnen EY 

afspraken waren gemaakt rond het archiveren van het controledossier. EY wil hiermee aangeven dat de 

aanpassingen in het controledossier niet specifiek hebben plaatsgevonden omdat de AFM een onderzoek deed naar 

het dossier. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- De AFM verwijst naar een e-mail 

van -------------- (beleidsbepaler) van ------------------ aan de externe accountant, de manager, ---------------------- en 

een medewerker van de afdeling Juridische Zaken met de volgende inhoud: “Vanmorgen vernam ik van ---- [de 

externe accountant; toevoeging AFM] i/z de ---------------------------- bij [B2]. ---- en het team willen zich - terecht 

- voorbereiden op de vraag: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- (…)” -----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------, laat deze gang van zaken onverlet dat EY op de hoogte was van 

het onderzoek van de AFM op het moment dat de hiervoor besproken documenten „---------------------------‟ met 

kenmerk „----------‟ en „-----------------------------‟ in ---------- werden opgesteld. 

 

In de Reactie geeft EY voorts aan dat de externe accountant zelf het document „---------------------------‟ met 

kenmerk „----------‟ wel heeft geparafeerd maar niet heeft gedateerd, -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- In het onderzoeksrapport heeft de AFM op dit punt aangegeven dat de externe accountant als 

eindverantwoordelijke het werk van zijn teamleden reviewt, en bij akkoord zijn paraaf bij die van zijn teamleden 

plaatst. Daarmee is de externe accountant (in ----------) akkoord gegaan met de door de teamleden vermelde datum 

van -----------------. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

In haar Reactie geeft EY voorts aan dat in het partnerdossier een document is aangetroffen met persoonlijke 

datering van de externe accountant van ---------------------, dat cijfermatig gelijk is aan het document „----------------

-----------‟ met kenmerk „----------‟. Het betreffende document verschilt volgens EY alleen op het punt van de 

aansluiting met de jaarrekening, die ook al elders in het dossier vastlag. EY meent dat zij heeft aangetoond dat de 

overige controle-informatie reeds voor afgifte van de accountantsverklaring in haar bezit was, zodat er geen reden 

is om te twijfelen aan hetgeen het team hierover verklaard heeft. In het onderzoeksrapport heeft de AFM op dit 

punt aangegeven dat het document van ------------------ waar EY naar verwijst, een ander document is dan het 

document waarnaar door de accountant zelf en ook de senior medewerker eerder in het onderzoek was verwezen 

(toen werd verwezen naar het document „---------------------------‟ van ---------------------). De AFM stelt in het 

onderzoeksrapport vast dat ook dit latere document van ------------------ op het onderdeel rendement niet aansluit 

op de definitieve OHW-lijst (het document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ geprint op -------------

-, die wel is aangesloten op de jaarrekening). Voor verwerking van de correctie aan de hand van de afloopcontrole 

Q1 ----- en het restverschil, bedraagt het verschil tussen beide lijsten -- ----------. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door het feit dat op de definitieve OHW-lijst de correctie „kosten nulnummers ------‟ ad -- ---------- in 

mindering is gebracht op het rendement en in de lijst van ------------------ is meegenomen als bijtelling bij het 

rendement. De AFM concludeert dat noch de OHW-lijst van --------------------- noch de vervolgens verstrekte 

OHW-lijst uit het partnerdossier van ------------------, aansluiten op de definitieve OHW-lijst als geprint op ---------

-----.  

 

Met betrekking tot het document „-----------------------------‟ merkt EY in haar Reactie het volgende op. Volgens 

EY is op het RAS formulier de datum weergegeven waarop de werkzaamheden waren uitgevoerd. Er heeft naar 

EY aangeeft geen fysieke ondertekening van het RAS-formulier plaatsgevonden. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------. Voorts verwijst EY naar een e-mail van ----------- 

aan het team van --------------------- met de volgende inhoud: “Na telefonisch overleg met ------- geven wij hierbij 

ons OK om verder te gaan. (...)”. Uit de context van deze e-mail blijkt volgens EY dat het team voornemens is om 

de accountantsverklaring de volgende dag om 09.00 uur af te geven. Naar EY aangeeft is in het RAS-formulier 

door het team de vermeende datum van clearance vermeld, die kon worden afgeleid uit de vermelde e-mail. In het 

onderzoeksrapport heeft de AFM duidelijk gemaakt dat zij deze uitleg van EY niet deelt. De AFM merkt op dat 

het betreffende formulier in -------- is ingevuld. In het document doet ----------- bepaalde „representations‟ en 
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„conclusions‟ door achter de betreffende representation of conclusion te antwoorden met „Yes‟, „No‟ (of eventueel 

„N/A‟) met vermelding van een datum. De eerste pagina van het formulier bevat een veld om de „Signatures and 

Dates‟ op te nemen van onder meer -----------. Bij de tekst „Signature‟ is de volgende voetnoot opgenomen: “An 

individual's signature affirms the applicable representations and conclusions expressed in this RAS subject to the 

satisfactory completion of the open items listed above.” In de kolom „Signatures and dates‟ zijn de namen van -----

------ en ---------------------- ingevuld met vermelding van de datum “-----------”. Afgezien van het gegeven dat 

alleen ----------- en --------- de velden kunnen invullen die zien op de „representations‟ en „conclusions‟ (in het 

formulier wordt dit benadrukt door de tekst: “(to be signed off by ----------------------------------------------------)”), 

kan in het formulier mede gezien de specifieke representations en conclusions die moeten worden ingevuld, niet 

een eerdere datum worden opgenomen dan de datum waarop het document met de individuele representations en 

conclusions feitelijk wordt ingevuld. ----------- en --------- hebben desgevraagd mondeling medegedeeld dat zij zelf 

geen RAS-formulier hebben ingevuld of ondertekend voor [B]. 

 

De AFM constateert dan ook dat de documenten „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ en „---------------

--------------‟ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

 

2.2.2.4. Zienswijze van EY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- „-----------------------------‟ met kenmerk „----------‟ zich op enkele centimeters afstand 

van de ------------ bevindt, en uit die printdatum overduidelijk blijkt dat het geprint is op --------------. Ook in haar 

zienswijze voert EY aan dat mochten de medewerkers de AFM hebben willen misleiden, zij ook de printdatum 

zouden hebben aangepast of verwijderd en in ieder geval hun paraaf niet vlak naast de printdatum zouden hebben 

vermeld. Daarnaast geeft EY aan dat niet uitgesloten kan worden dat de externe accountant zijn paraaf voor die 

van de beide medewerkers heeft gezet, en daardoor de later geplaatste datum bij de parafen van de medewerkers 

niet heeft gezien. 

 

Met betrekking tot het document stelt EY voorts dat daarin enkel informatie is opgenomen die bij het tekenen van 

de accountantsverklaring al aanwezig was, maar waarvan de aansluiting met de jaarrekening verbeterd kon 

worden. Bij het afwikkelen van het controledossier is volgens EY deze verbetering aangebracht, zonder dat 

wezenlijke controle-informatie is toegevoegd. 

 

Op het punt van het formulier „-----------------------------‟ dat in ----------- is opgesteld, en waarop de namen van ----

------- en ---------------------- zijn ingevuld met vermelding van een eerdere datum (---------------------) stelt EY in 

haar zienswijze het volgende. De verklaring voor dit verschil is volgens EY dat de in het RAS formulier vermelde 

datum verwijst naar de datum waarop de werkzaamheden zijn afgerond. Die datum is volgens EY van belang om 

na te kunnen gaan of de werkzaamheden tijdig zijn afgerond. De datum van afronding ------ wordt naar EY 

aangeeft bevestigd in de e-mail van --------------------- van ----------- aan het controleteam. De vastlegging van die 

datum in het RAS formulier heeft pas op een latere datum plaatsgevonden. Het RAS formulier is niet fysiek 
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ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

Van de situatie die EY schetst, waarin de printdatum zich overduidelijk zichtbaar vlakbij de data van parafering 

bevindt, is geen sprake. De datum “-------------” is verscholen in een zeer lange, klein weergegeven documentnaam 

die zich onderaan het document bevindt.
13

 De AFM heeft ook in het onderzoeksrapport opgemerkt dat de 

teamleden zich niet bewust waren van het feit dat het document de printdatum vermeldde, omdat zij verrast 

reageerden toen zij hierop door de AFM werden gewezen. Van een situatie dat het op eerste gezicht duidelijk was 

dat in ---------- een eerder gelegen datum op het document werd geplaatst, is dan ook geenszins sprake. 

 

Ook geeft EY zonder nadere motivering in haar zienswijze aan dat de informatie die in de definitieve OHW-lijst 

(het document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ geprint op --------------) is opgenomen, informatie 

bevat die bij het tekenen van de accountantsverklaring al in het controledossier aanwezig was, maar waarvan de 

aansluiting met de jaarrekening verbeterd kon worden. Bij het afwikkelen van de dossiers is volgens EY deze 

verbetering aangebracht, zonder daarbij wezenlijke controle-informatie aan het dossier toe te voegen. De AFM 

merkt op dat EY in haar zienswijze in algemeenheden blijft steken. Niet wordt onderbouwd dat de definitieve 

OHW-lijst alleen informatie bevat die bij het tekenen van de accountantsverklaring al in het controledossier 

aanwezig was. Niet wordt ingegaan op de verschillen die de AFM in het onderzoeksrapport op dit punt heeft 

aangegeven (zie de hiervoor in paragraaf 2.2.2.2 (feiten) weergegeven tabellen met verschillen en de hiervoor in 

paragraaf 2.2.2.3 (beoordeling van de feiten) weergegeven verschillen met het OHW-document van -----------------

-, die beide in het onderzoeksrapport waren opgenomen). EY geeft niet aan wat zij bedoelt met de aansluiting met 

de jaarrekening die „verbeterd kon worden‟. Vast staat dat de cijfers in de controledocumenten die dateren van 

vóór de datum van afgifte van de accountantsverklaring juist niet overeenkomen met de betreffende cijfers in de 

jaarrekening. EY stelt dat de „verbeterde aansluiting‟ is aangebracht, zonder dat daarbij wezenlijke controle-

informatie aan het dossier is toegevoegd. Ook deze stelling is niet feitelijk onderbouwd, nog afgezien van het 

gegeven dat EY niet duidelijk maakt wat zij precies bedoelt met „wezenlijke controle-informatie‟. 

 

Evenzeer geldt dit voor het deel van de zienswijze dat ziet op de data die zijn geplaatst op de definitieve OHW-

lijst (het document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ geprint op --------------). EY stelt dat niet 

uitgesloten kan worden dat de externe accountant zijn paraaf voor die van zijn teamleden heeft gezet en daardoor 

de datering “-------” en “----------” bij de parafen van zijn teamleden niet heeft gezien. Als ook aangegeven in het 

onderzoeksrapport reviewt de externe accountant als eindverantwoordelijke het werk van zijn teamleden. Bij 

akkoord plaatst hij zijn paraaf bij die van zijn teamleden. Voor zover bij parafering sprake zou zijn van een andere 

dan deze – vanzelfsprekende – gang van zaken is het aan EY om aan te tonen dat hiervan daadwerkelijk sprake is 

geweest. 

 

Hetgeen EY in haar zienswijze stelt over het formulier „-----------------------------‟ dat in ---------- opgesteld, en 

waarop de namen van ----------- en ---------------------- zijn ingevuld met vermelding van een eerdere datum (--------

-------------), is een herhaling van het standpunt dat EY in haar Reactie naar voren heeft gebracht. De AFM 

                                                      
13

 De documentnaam is: 

--------------------------------------il6s\cuw4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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verwijst op dit punt naar hetgeen hiervoor reeds naar voren is gebracht in paragraaf 2.2.2.3 (Beoordeling van de 

feiten). In aanvulling daarop merkt de AFM het volgende op. In het betreffende RAS-formulier zijn specifieke 

„representations‟ en „conclusions‟ opgenomen. Het formulier biedt ruimte om de representation of conclusion te 

bevestigen of ontkennen, met de instructie “(to be signed off by ----------------------------------------------)”. De 

betreffende velden zijn ingevuld, maar niet door -----------. De eerste pagina van het document biedt daarnaast in 

de kolom „Signatures and Dates‟ ruimte voor de verschillende personen die de representations en conclusions 

afgeven (de senior(s), de manager(s), de partner(s) en -----------) om te tekenen en te dateren. Bij geen van de 

velden is een handtekening geplaatst. Alle velden zijn voorzien van de naam van de betreffende persoon, met een 

datum. Omtrent de „signature‟ maakt het formulier duidelijk dat: “An individual's signature affirms the applicable 

representations and conclusions expressed in this RAS subject to the satisfactory completion of the open items 

listed above.” De voornoemde instructies die zijn opgenomen in het formulier, ook op het punt van de ------, zijn 

niet mis te verstaan: de representations en conclusions die verband houden met ---------- moeten daadwerkelijk 

worden afgegeven door -----------, en ondertekening van het formulier door de betreffende personen houdt 

bevestiging in van de door hen afgegeven representations en conclusions. De verklaring van EY, dat de in het 

RAS formulier vermelde datum van --------------------- verwijst naar de datum waarop de werkzaamheden zijn 

afgerond, en dat die datum van belang is om na te kunnen gaan of de werkzaamheden tijdig zijn afgerond, acht de 

AFM opmerkelijk. Als de externe accountant voor zichzelf de datum wil vastleggen waarop de -----------------------

------------------- zijn afgerond, omdat het van belang is om na te kunnen gaan of de werkzaamheden tijdig zijn 

afgerond, kan de externe accountant deze informatie op allerlei plaatsen in het controledossier opnemen. Het met 

gebruikmaking van de naam van een ander, -----------, invullen van het RAS formulier is in dat geval niet de 

geëigende weg, mede gezien de in het formulier opgenomen evidente instructies. Het moet dan ook voor rekening 

van de externe accountant blijven dat de --------------------- van het formulier, in strijd met de daarin opgenomen 

instructies, door een ander dan ----------- zijn ingevuld (zonder enige afstemming met -----------), en dat bij die 

namen een ------------------- eerder gelegen datum is opgenomen. In de e-mail van ----------- van --------------------- 

aan de externe accountant: “Na telefonisch overleg met ------ [---------; toevoeging AFM] geven we hierbij ons OK 

om verder te gaan. Wij nemen even aan dat de vragen van ------ verder opgelost worden begin volgende week, 

maar dat de verklaring kan er uit zoals afgesproken is.” kan niet de impliciete instructie worden gelezen om in ----

------ een belangrijk formulier als het RAS formulier voor ----------- in te vullen, zijn naam daarbij te vermelden en 

een datum van een half jaar eerder op te nemen, dit alles zonder nadere afstemming met ----------. 

 

2.2.2.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. De 

AFM constateert dat de documenten „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ en „-----------------------------‟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------. Ook blijkt het document „---------

--------------------‟ ten onrechte de indruk te wekken dat ----------- en ---------------------- dit formulier hebben 

ingevuld. De externe accountant is daarmee in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen niet eerlijk en oprecht 

opgetreden en zodoende artikel A-110.1 van de VGC niet nageleefd. 
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2.2.3. Het maatschappelijk verkeer is niet tijdig geïnformeerd over foutieve jaarrekeningen  

 

2.2.3.1. Wettelijk kader 

 

COS 560, paragraaf 15 

Aan artikel 2:362, zesde lid, BW kan worden ontleend, dat indien na de vaststelling van de jaarrekening door de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijkt dat de jaarrekening in ernstige mate te kort schiet in het geven 

van het inzicht conform artikel 2:362, eerste lid, BW, het bestuur daaromtrent onverwijld bericht aan de leden of 

aandeelhouders en een mededeling daaromtrent deponeert ten kantore van het handelsregister; en dat bij de 

mededeling een accountantsverklaring wordt gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel 2:393 BW is 

gecontroleerd.  

In het geval dat zijn opdrachtgever medewerking weigert distantieert de accountant zich van de openbaar 

gemaakte stukken. Wanneer het bij een openbaar register gedeponeerde stukken betreft kan dit bijvoorbeeld door 

dit register schriftelijk te berichten dat de verklaring ten onrechte openbaar gemaakt is. In andere gevallen kan 

bijvoorbeeld publicatie in een landelijk dagblad worden overwogen. 

 

A-110.2 VGC 

De registeraccountant vermijdt dat hij in verband wordt gebracht met rapportages en andere informatie die naar 

zijn oordeel een bewering bevat die:  

a. materieel onjuist of misleidend is;  

b. op onzorgvuldige wijze is verstrekt; of  

c. niet volledig is of een verkeerde indruk wekt als gevolg waarvan de bewering als misleidend kan worden 

ervaren. 

 

2.2.3.2. Feiten 

-------------- 

In de geconsolideerde jaarrekening van [B] zijn opgenomen -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In de toelichting op de jaarrekening ------------- van [B2] (die is gedeponeerd op --------------------) en die van [B] 

(die is gedeponeerd op --------------------) is een paragraaf „--------------‟ opgenomen met de volgende tekst: “-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------” 

 

Na deze tekst is een cijfermatige onderbouwing opgenomen. Uit de cijfermatige onderbouwing blijkt dat niet 

alleen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------. 
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Vaststelling tekortkomingen 

In ---------------------------------- was de externe accountant zodanig overtuigd van de realiteit van de geconstateerde 

tekortkomingen dat hij die neerlegde in een rapport, de feiten op het hoogste niveau binnen EY besprak, en de 

banken hierover inlichtte. In een interne e-mail van ------------------ schrijft ---------------------- in het dossier [B] 

aan ----------- onder meer: “ --- [----------------, de externe accountant; toevoeging AFM] stuurt spoedig: een 

rapport dat hij heeft opgesteld in --------------------- voor de banken waarin hij uiteenzet wat er is gebeurd (dit 

rapport heeft hij al uitgebreid met ---------------- [beleidsbepaler; toevoeging AFM] besproken) en allerlei andere 

stukken die nadere toelichting geven. (…)”, en “(…) Er is al gesproken met de bank en met de belastingdienst 

(achterstand ------------). Beiden zijn nog welwillend (uitstel gekregen). Een grote risico-factor vormt de 

kredietverzekeraar van de leveranciers (----------). Indien deze vorderingen op de cliënt niet langer verzekert moet 

vooruitbetaald worden.”  

 

Druk op [B] tot neerleggen mededeling 

Na de vaststelling van de ernstige tekortkoming heeft EY druk uitgeoefend op [B] om de wettelijk vereiste 

mededeling te doen.
14

 Al in een e-mail van -------------------- doet de externe accountant aan [B] de volgende 

suggestie: “----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------” Het document „----------------------------------------------------------------

-----‟ bevat een opstelling van de effecten van het ------------- op de jaarrekeningen ----- en -----. Die opstelling 

komt volledig overeen met de cijfermatige onderbouwing als opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening -----. 

Na de suggestie van -------------------- volgen verdere verzoeken van EY tot het doen van de betreffende 

mededeling, waaronder een schriftelijk verzoek op ------------------ (zo blijkt uit een interne e-mail van een senior 

medewerker aan de externe accountant van ------------------, met daarin een weergave van een deel van de notulen 

van de eindbespreking van de jaarrekening ----- op -------------------. In die notulen wordt verwezen naar een 

schriftelijk verzoek van ------------------): “Zoals eerder besproken met en gemeld aan ------ (o.a. schriftelijk 

gemeld op ------------------), moet er een schrijven door de vennootschap bij de KvK worden gedeponeerd waarin 

wordt vermeld dat de jaarrekening ----- ernstig tekort schiet onder aangeven van het effect op vermogen en 

resultaat. Tot op heden heeft ------ ervoor gekozen dit niet te doen aangezien verleende kredieten door ----------- 

dan nihil worden. Hem is wederom op de consequenties hiervan gewezen.” Een e-mail van ------------- van de 

externe accountant aan [B] vermeldt onder meer: “-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------” 

 

 

                                                      
14

 Dit betreft een mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW: “De jaarrekening wordt vastgesteld met 

inachtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand op de balansdatum is gebleken tussen het opmaken van de 

jaarrekening en de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld, voor zover dat onontbeerlijk is voor het in lid 1 

bedoelde inzicht. Blijkt nadien dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van dit inzicht, dan bericht 

het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten 

kantore van het handelsregister; bij de mededeling wordt een accountantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening 

overeenkomstig artikel 393 is onderzocht.” (onderstreping AFM).  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling9/Artikel393/geldigheidsdatum_12-04-2011
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[B] niet bereid tot neerlegging mededeling 

Ondanks aandringen van EY bleek [B] niet bereid om onverwijld de wettelijk vereiste mededeling (met 

bijbehorende accountantsverklaring) omtrent het ernstig tekort schieten van de jaarrekening bij het handelsregister 

te deponeren. De eerdergenoemde interne e-mail van ------------------- van ---------------------- vermeldt op dit punt: 

“- tot op heden is er geen mededeling bij de KvK neergelegd. Dit moet door de directie gebeuren en de directeur 

was tot zeer recent niet overtuigd van de realiteit van de geconstateerde fouten.” [B] was bevreesd dat  

-----------
15

, een kredietverzekeraar, na de betreffende mededeling niet langer bereid zou zijn om vorderingen van 

leveranciers op [B] te verzekeren, en dat leveranciers van [B] na de mededeling alleen nog maar zouden willen 

leveren op vooruitbetaling. Het hiervoor weergegeven citaat uit de interne e-mail van ------------------- geeft hier 

blijk van: “Een grote risico-factor vormt de kredietverzekeraar van de leveranciers (-----------). Indien deze 

vorderingen op de cliënt niet langer verzekert moet vooruitbetaald worden.” Ook de notulen van de 

eindbespreking van de jaarrekening ----- op -------------------- wijzen hierop: “Tot op heden heeft ------ ervoor 

gekozen dit niet te doen aangezien verleende kredieten door ----------- dan nihil worden. Hem is wederom op de 

consequenties hiervan gewezen.” Ook maakte [B] duidelijk wanneer zij de mededeling wel wenste te doen, 

namelijk (pas) wanneer de jaarrekening ----- definitief was „aangezien dan direct een verbetering zichtbaar zou 

zijn‟. Dit blijkt uit een e-mail van ------------------ van een senior medewerker van EY aan de externe accountant: 

“We hebben ------ [----------------, directeur van [B]; toevoeging AFM] diverse keren geadviseerd om een brief 

naar de KvK te sturen met de inhoud dat de cijfers van ------------- moeten worden ingetrokken vanwege ernstige 

tekortkomingen. Hij heeft hier bewust mee gewacht aangezien de kredieten dan helemaal zouden opdrogen. Door 

middel van de jaarrekening ----- heeft hij alles tegelijk willen rechtbreien. Hij heeft bij de eindbespreking ------ 

aangegeven te willen wachten met deponeren tot ----- definitief was aangezien dan direct een verbetering 

zichtbaar zou zijn.” De notulen van de eindbespreking bevestigen dit: “De jaarrekening ----- bevat volledige 

informatie over het ------------- over -------------. Door deponering van deze jaarrekening voorzien van een 

begeleidend schrijven waarin hierop wordt gewezen bij de KvK zou betoogd kunnen worden dat [B2] effectief 

voldoet aan de meldingsplicht. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ------ is hiervan op de hoogte maar kiest ervoor nog 

even te wachten met de deponering. Hij wil dit liever gelijktijdig doen met boekjaar -----.” -----------------------------

--------------------  

 

In toelichting opgenomen paragraaf betreft geen mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW 

[B] heeft op ----------------------- de jaarrekening ----- van [B2] gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer 

van koophandel, en op -------------------- de jaarrekening ----- van [B]. Bij de eerdere jaarrekeningen over ----- en --

--- zijn op dat moment geen mededelingen gevoegd dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet (met 

bijbehorende accountantsverklaring). Bij de jaarrekeningen ----- is in de toelichting in een paragraaf „-------------‟ 

naast een cijfermatige onderbouwing het volgende opgenomen: “-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      
15

 In geciteerde e-mails wordt ook de naam „-------------‟ en „-----------‟ gebruikt. 
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------------------- van een ten kantore van het handelsregister neergelegde mededeling als bedoeld in artikel 2:362, 

zesde lid, BW (met bijbehorende accountantsverklaring) geen sprake. 

 

Schuldeiser stelt misleid te zijn ------------------------------------------------ 

Uit een brief van EY aan ------------------------- van ------------- blijkt dat een schuldeiser van [B2], --------------------

-, van -------------------------- betaling vordert van een bedrag van -- ------------- te vermeerderen met wettelijke 

rente en kosten. ---------------        - meent dat ---------------------------------- gehouden is om tot betaling van deze 

vordering van ----------------------- op [B2] over te gaan, omdat --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ -------------. Blijkens eerdergenoemde brief van ------------- is ---

-------------- (hoewel hij de vordering betwist) een regeling met --------------------- overeengekomen op basis 

waarvan hij -- ----------- betaalt. Ook blijkt uit de brief dat EY betwist schadeplichtig te zijn, maar dat zij ervoor 

heeft gekozen om van voornoemd bedrag -- ------------ aan --------------------- te betalen. Het restbedrag van -- ------

--------- wordt door EY aan ------------------ in de vorm van een lening ter beschikking gesteld. Bij de brief is een 

ondertekende overeenkomst van geldlening tussen EY en -------------------- gevoegd. 

 

Reactie EY op conceptrapport AFM 

In haar Reactie erkent EY dat de tijdsspanne tussen het ontstaan van het vermoeden van de fout en de „melding‟ 

door de onderneming te lang is geweest. Ook erkent zij dat door de onderneming geen mededeling als bedoeld in 

artikel 2:362, zesde lid, BW (met bijbehorende accountantsverklaring) is afgegeven. Voorts geeft EY aan dat de 

externe accountant in het najaar van ------ het ernstige vermoeden had dat de jaarrekeningen in ernstige mate tekort 

schoten. Op dit laatste punt merkt de AFM op dat de eerder genoemde e-mail van -------------------- van de externe 

accountant aan [B] blijk geeft van een verdergaande stelling. In die e-mail spreekt de externe accountant niet over 

een „ernstig vermoeden‟. De e-mail geeft er juist blijk van dat volgens de externe accountant in ieder geval een 

mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW moest worden gedaan en dat nader onderzoek nodig was 

voor de vaststelling van de exacte correctie. ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ De exacte hoogte van de correctie was – als hiervoor aangegeven – kort daarna, namelijk in 

ieder geval in -------------- bekend. 

 

2.2.3.3. Beoordeling van de feiten 

De AFM merkt op dat de verplichting tot het doen van de mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW 

rust op het bestuur van de betreffende rechtspersoon. De verplichting ziet op de situatie waarin feiten eerst worden 

geconstateerd nadat het financiële overzicht is vastgesteld. Wanneer na de vaststelling van de jaarrekening blijkt 

dat die in ernstige mate tekortschiet in het geven van het vereiste inzicht, heeft het bestuur van een rechtspersoon 

de verplichting om daaromtrent onverwijld een mededeling bij het handelsregister te deponeren (met – indien 

vereist – een accountantsverklaring). 
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Met betrekking tot de rol van de externe accountant schrijft artikel A-110.2 VGC voor dat de accountant vermijdt 

dat hij in verband wordt gebracht met rapportages en andere informatie die naar zijn oordeel een bewering bevat 

die: 

a. materieel onjuist of misleidend is; 

b. op onzorgvuldige wijze is verstrekt; of 

c. niet volledig is of een verkeerde indruk wekt als gevolg waarvan de bewering als misleidend kan worden 

ervaren. 

 

COS 560, paragraaf 15 bevat een toelichting die ziet op dezelfde situatie: feiten worden eerst geconstateerd nadat 

de jaarrekening al is vastgesteld. Paragraaf 15 gaat eerst in op de hiervoor genoemde mededelingsplicht van de 

rechtspersoon: “Aan artikel 2:362 lid 6 BW kan worden ontleend, dat indien na de vaststelling van de 

jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijkt dat de jaarrekening in ernstige mate te 

kort schiet in het geven van het inzicht conform artikel 2:362 lid 1 BW, het bestuur daaromtrent onverwijld bericht 

aan de leden of aandeelhouders en een mededeling daaromtrent deponeert ten kantore van het handelsregister; en 

dat bij de mededeling een accountantsverklaring wordt gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel 

2:393 BW is gecontroleerd.” Over de situatie dat de rechtspersoon weigert om deze wettelijke vereiste mededeling 

te doen is in COS 560, paragraaf 15 het volgende opgenomen: “In het geval dat zijn opdrachtgever medewerking 

weigert distantieert de accountant zich van de openbaar gemaakte stukken. Wanneer het bij een openbaar register 

gedeponeerde stukken betreft kan dit bijvoorbeeld door dit register schriftelijk te berichten dat de verklaring ten 

onrechte openbaar gemaakt is. In andere gevallen kan bijvoorbeeld publicatie in een landelijk dagblad worden 

overwogen.” 

 

Geconstateerd kan worden dat [B] heeft nagelaten om een mededeling te doen als bedoeld in artikel 2:362, zesde 

lid, BW. [B] heeft in de toelichting op haar jaarrekening ----- een passage met cijfermatige onderbouwing 

opgenomen waarin zij aangeeft dat “----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------”. Uit de betreffende cijfermatige onderbouwing kan worden 

opgemaakt dat het ernstig tekortschieten niet alleen ziet op de voorgaande jaarrekening (de jaarrekening ----) maar 

ook op de jaarrekening van het boekjaar dáárvoor (de jaarrekening ----). In de opgenomen passage geeft [B] aan 

dat van de ernstige tekortkoming melding zou zijn gedaan bij de Kamer van Koophandel. Bij de jaarrekeningen ---

-- en ----- zijn echter geen mededelingen gevoegd waaruit blijkt dat deze ernstig tekort schieten. Ook overigens is 

niet gebleken van een melding van [B] aan de Kamer van Koophandel. Van een wettelijk vereiste 

accountantsverklaring die bij de mededeling aan de Kamer van Koophandel dient te worden gevoegd is evenmin 

gebleken. 

 

In haar Reactie erkent EY dat de mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW niet heeft plaatsgevonden: 

“Wij onderkennen dat: (…) De in art 2:362 lid 6 BW vermelde mededeling door de directie en als gevolg daarvan 

de bij die mededeling te voegen accountantsverklaring niet is afgegeven.” 

 

De externe accountant wist in ----------------------------- dat de tekortkomingen van dien aard waren dat een 

mededeling als bedoeld in artikel 2:362, zesde lid, BW zou moeten worden gedaan. In ----------------------------- 

stelt de externe accountant een rapport op waarin hij uiteenzette wat er was gebeurd. Het rapport is uitgebreid 

besproken met een van de bestuurders van EY en met de belastingdienst en de banken. In ---------------- is de 

externe accountant zozeer overtuigd van de ernstige tekortkoming dat hij [B] per e-mail van -------------------- het 
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volgende suggereert: “---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------” 

 

In ieder geval in --------------- moet duidelijk zijn geweest in welke mate het onderhanden werk in de 

jaarrekeningen ----- en ----- te hoog was weergegeven. Het document „-----------------------------------------------------

------------‟ van --------------- bevat een opstelling van de effecten van het ------------- op de jaarrekeningen ----- en -

---- die volledig overeenkomt met de cijfermatige onderbouwing als later opgenomen in de toelichting bij de 

jaarrekening ----. Ook blijkt uit een interne e-mail van een senior medewerker aan de externe accountant van ------

------------, dat omstreeks -------------- reeds druk werd uitgeoefend op [B] om de mededeling neer te leggen: 

“Zoals eerder besproken met en gemeld aan ------ (o.a. schriftelijk gemeld op ------------------), moet er een 

schrijven door de vennootschap bij de KvK worden gedeponeerd waarin wordt vermeld dat de jaarrekening ----- 

ernstig tekort schiet onder aangeven van het effect op vermogen en resultaat. Tot op heden heeft ------ ervoor 

gekozen dit niet te doen aangezien verleende kredieten door ----------- dan nihil worden. Hem is wederom op de 

consequenties hiervan gewezen.” Ook een interne e-mail van ------------------- van ---------------------- aan ----------- 

geeft er blijk van dat de mededeling moest worden gedaan (waaruit kan worden afgeleid dat de mate waarin de 

jaarrekeningen ernstige tekort schoten op dat moment vaststond): “- tot op heden is er geen mededeling bij de KvK 

neergelegd. Dit moet door de directie gebeuren en de directeur was tot zeer recent niet overtuigd van de realiteit 

van de geconstateerde fouten.” 

 

De externe accountant heeft herhaaldelijk druk op [B] uitgeoefend om de wettelijk vereiste mededeling te doen. 

Na de e-mail van -------------------- met de suggestie om door middel van een neer te leggen mededeling reeds aan 

te kondigen dat het onderhanden werk in eerdere jaarrekeningen substantieel te hoog is weergegeven, volgen in 

ieder geval het schriftelijke verzoek aan [B] van ------------------ (van dit verzoek blijkt uit de eerder genoemde 

interne e-mail van een senior medewerker aan de externe accountant van ------------------), de e-mail van ------------

- van de externe accountant aan [B] met de mededeling “Tot slot, je kent ons standpunt over een mededeling bij de 

Kamer van Koophandel” en de eindbespreking van de jaarrekening ----- op -------------------. Over die 

eindbespreking wordt in een e-mail van ------------------ van een senior medewerker van EY aan de externe 

accountant aangegeven: “We hebben ------ [----------------, directeur van [B]; toevoeging AFM] diverse keren 

geadviseerd om een brief naar de KvK te sturen met de inhoud dat de cijfers van ----- moeten worden ingetrokken 

vanwege ernstige tekortkomingen. Hij heeft hier bewust mee gewacht aangezien de kredieten dan helemaal zouden 

opdrogen. Door middel van de jaarrekening ----- heeft hij alles tegelijk willen rechtbreien. Hij heeft bij de 

eindbespreking ----- aangegeven te willen wachten met deponeren tot ----- definitief was aangezien dan direct een 

verbetering zichtbaar zou zijn.” Op basis van het gegeven dat [B] geen gevolg gaf aan de herhaalde verzoeken om 

de wettelijk verplichte mededeling te doen, had de externe accountant moeten opmaken dat [B] weigerde om aan 

deze wettelijke verplichting te voldoen. De externe accountant had het ertoe moeten leiden dat hij niet (langer) in 

verband werd gebracht met de openbaar gemaakte stukken die in ernstige mate tekortschoot in het geven van het 

wettelijk vereiste inzicht. De externe accountant heeft artikel A-110.2 VGC overtreden, nu hij het er niet toe heeft 

geleid dat hij niet (langer) in verband werd gebracht met rapportages en andere informatie die naar zijn oordeel 

een bewering bevatte die niet volledig is of een verkeerde indruk wekt als gevolg waarvan de bewering als 

misleidend kan worden ervaren, of naar zijn oordeel een bewering bevatte die materieel onjuist of misleidend is. 

De externe accountant had dit kunnen voorkomen door zich conform COS 560, paragraaf 15 te distantiëren van de 
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openbaar gemaakte stukken. COS 560, paragraaf 15 geeft ook aan op welke wijze de externe accountant zich kan 

distantiëren, namelijk door de Kamer van Koophandel schriftelijk te berichten dat de verklaring ten onrechte 

openbaar gemaakt is. 

 

De reden dat [B] geen mededeling wilde deponeren was er onder meer in gelegen dat die mededeling er 

waarschijnlijk toe zou leiden dat de kredietverzekeraar van leveranciers van [B], niet langer bereid zou zijn om 

vorderingen van leveranciers op [B] te verzekeren. [B] zou in dat geval alleen geleverd kunnen krijgen op 

vooruitbetaling. Deze achtergrond – waarbij het doen van de mededeling mogelijk zou leiden tot een verdere 

verslechtering van de liquiditeit van [B] – maakt temeer duidelijk dat de externe accountant het nalaten van [B] 

om te voldoen aan de verzoeken van de externe accountant, als weigering had moeten opvatten. Voor zover de 

externe accountant zich niet reeds rond eind -------------- had moeten distantiëren van de openbaar gemaakte 

stukken (namelijk toen duidelijk was in welke mate het onderhanden werk in de jaarrekeningen ----- en ----- te 

hoog was weergegeven), had de externe accountant zich hoe dan ook moeten distantiëren van de openbaar 

gemaakte stukken in ------------------, op het moment dat duidelijk werd dat [B] pas na het definitief worden van de 

jaarrekening ----- de kwestie in de openbaarheid wilde brengen. Nu de externe accountant dit heeft nagelaten, 

heeft hij artikel A-110.2 VGC overtreden. De externe accountant heeft vanaf de periode rond eind --------------, en 

zonder meer na de mededeling in ------------------, niet vermeden dat hij in verband werd gebracht met rapportages 

en andere informatie die naar zijn oordeel een bewering bevatte die niet volledig is of een verkeerde indruk wekt 

als gevolg waarvan de bewering als misleidend kan worden ervaren, of naar zijn oordeel een bewering bevatte die 

materieel onjuist of misleidend is. 

 

2.2.3.4. Zienswijze van EY 

In haar zienswijze stelt EY dat het gedeelte van COS 560, paragraaf 15 dat de AFM als norm hanteert, niet 

vetgedrukt is. Volgens EY betekent dit dat de paragraaf geen aanvullende grondslag of essentiële werkzaamheid 

bevat en de status heeft van toelichting. Alleen vetgedrukte bepalingen kunnen volgens EY worden gezien als 

nadere voorschriften „die nadere regels stellen ter zake van de in dit hoofdstuk geregelde onderwerpen‟ als 

bedoeld in artikel 34 Bta. Volgens EY kunnen slechts vetgedrukte bepalingen bijdragen aan een conclusie omtrent 

de naleving van de zorgplicht. 

 

Voorts geldt volgens EY dat zij zich niet kon distantiëren van de openbaar gemaakte stukken, omdat zij in dat 

geval in strijd zou handelen met haar geheimhoudingsplicht als opgenomen in artikel 26 Wta. Volgens EY wordt 

dit bevestigd door de limitatieve opsomming van het nog in te voeren artikel 38a Bta. EY verwijst in dit kader naar 

een artikel van Prof. dr. mr. H. Beckman
16

. Daarbij komt volgens EY dat zij op geen enkele wijze had kunnen 

voorzien dat de AFM voor deze interpretatie zou kiezen. Het is volgens haar in strijd met het 

rechtszekerheidsbeginsel en het bepaaldheidsgebod van artikel 7 EVRM om op basis daarvan een boete op te 

leggen. Het is op basis van de bestaande regelgeving volgens haar in ieder geval onduidelijk of de accountant de 

publieke mededeling kan en moet doen. De accountant heeft door herhaald stevige druk uit te oefenen op [B] 

volgens EY een alleszins redelijke uitleg van de regelgeving gevolgd. Het ongemotiveerd afstand nemen had [B] 

voorts onnodig schade kunnen berokkenen, meent EY. Het maatschappelijk verkeer tast in dat geval in het duister 

                                                      
16

 Partner bij Stibbe Advocaten en Notarissen, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en 

hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het artikel is opgenomen in Ondernemingsrecht 

2010/112. 
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over de onjuistheden in de jaarrekening en zal waarschijnlijk met het slechtste scenario rekening houden, met 

onevenredige gevolgen voor [B], aldus EY. 

 

2.2.3.5. Beoordeling van de zienswijze 

De AFM motiveert in het boetebesluit waarom de externe accountant artikel A-110.2 VGC heeft overtreden. 

Daarbij wordt – in lijn met de zienswijze van EY – COS 560, paragraaf 15 door de AFM als toelichting 

gehanteerd. In die laatste bepaling is namelijk toegelicht op welke wijze de externe accountant kan voorkomen dat 

hij (nog langer) in verband wordt gebracht met de openbaar gemaakte stukken, namelijk door zich te distantiëren 

van de openbaar gemaakte stukken via een schriftelijk bericht aan de Kamer van Koophandel met de strekking dat 

de accountantsverklaring ten onrechte openbaar gemaakt is. 

 

Dat – naar EY stelt – de geheimhoudingsplicht in artikel 26 Wta op dat punt tot onduidelijkheid zou kunnen leiden 

is onjuist. Er was dan ook geen aanleiding voor onduidelijkheid bij EY op dit punt, en evenmin sprake van een 

gebrek aan voorzienbaarheid. Allereerst heeft de externe accountant geen geheimhoudingsplicht voor zover hij bij 

of krachtens wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht is. Duidelijk is dat artikel A-110.2 VGC, een wettelijk 

voorschrift, een dergelijke verplichting bevat. Ten tweede is er geen sprake van dat de externe accountant 

informatie openbaar maakt die is verkregen tijdens het verrichten van een wettelijke controle (als bedoeld in 

artikel 26 Wta), als hij zich distantieert van eerder openbaar gemaakte stukken. Het is juist informatie die al 

openbaar is, waar de externe accountant zich van distantieert. Voorts geldt dat de informatie op basis waarvan de 

externe accountant zich distantieert (namelijk de onjuiste waardering van de post onderhanden werk), al veel 

eerder openbaar gemaakt had moeten zijn. Door zich te beperken tot het herhaaldelijk druk uitoefenen op [B] om 

de wettelijk vereiste mededeling te doen, heeft de externe accountant zijn wettelijke plicht niet nageleefd. De 

stelling dat Beckman in een recent artikel de visie zou hebben onderschreven, dat het distantiëren van de stukken 

in strijd is met de geheimhoudingsplicht, is onjuist. In het door EY genoemde artikel valt een visie met die 

strekking simpelweg niet te lezen. Ook de verwijzing door EY naar artikel 38a Bta is ten onrechte. Allereerst was 

dit artikel ten tijde van de hier relevante feiten niet van kracht. Daarnaast geldt dat ook als de bepaling wel zou 

hebben gegolden, dat niet afdoet aan het hiervoor weergegeven standpunt dat er geen sprake was van gegevens 

met een vertrouwelijk karakter (de gegevens hadden immers al moeten zijn geopenbaard) en er geen 

geheimhoudingsplicht gold (er was immers sprake van een uitzondering op de geheimhoudingsplicht: een 

wettelijke verplichting tot openbaarmaking). Ten overvloede stelt de AFM vast dat ook als er wel sprake was van 

gegevens met een vertrouwelijk karakter en een geheimhoudingsplicht, artikel 38a, eerste lid, onder b Bta
17

 de 

mogelijkheid had geboden om de gegevens openbaar te maken. 

 

Ten slotte acht de AFM het standpunt onbegrijpelijk, dat de externe accountant [B] „onnodig schade‟ had kunnen 

berokkenen met „onevenredige gevolgen‟, door ongemotiveerd afstand te nemen van de openbaar gemaakte 

stukken. Het is aan [B] om te beoordelen of zij, wanneer duidelijk wordt dat de externe accountant hiertoe over zal 

gaan, alsnog de verplichte mededeling gaat deponeren. Ook kan [B] besluiten om daarvan af te zien (met het 

                                                      
17

 Dit onderdeel luidt, voor zover hier van belang: “Een externe accountant kan vertrouwelijke gegevens of inlichtingen 

verkregen bij het verrichten van een wettelijke controle, aan derden verstrekken indien dit plaatsvindt in het kader van 

de naleving van de verordeningen en nadere voorschriften krachtens de artikelen 19, tweede en vierde lid, van de Wet 

op de Registeraccountants (…), in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, en de externe accountant vastlegt op 

welke onderdelen van die verordeningen en nadere voorschriften het verstrekken betrekking heeft;” 
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gevolg dat de externe accountant zich (ongemotiveerd) distantieert). In beide situaties wordt aan het publiek 

duidelijk gemaakt dat er een duidelijke issue is met de betreffende jaarrekening. In die situatie is geen sprake van 

– zoals EY stelt – „onnodige schade‟ en „onevenredige gevolgen‟, maar van het informeren van het publiek dat zij 

niet zonder meer op de openbaar gemaakte stukken kan afgaan. De wettelijke verplichting van [B] om een 

mededeling bij de Kamer van Koophandel te deponeren leidt tot niets meer of minder dan dat het publiek 

informatie krijgt waar zij reeds lang recht op had: de onjuiste waardering van de post onderhanden werk in de 

eerder openbaar gemaakte stukken.  

 

Het dossier geeft ten slotte blijk van een situatie waarin een crediteur van [B] (-------------------------) 

daadwerkelijk bezwaar maakt tegen de gang van zaken, en ------------------------- en EY om hen moverende 

redenen een deel van de gestelde schade vergoeden. Die situatie is een treffende illustratie van het belang om zo 

spoedig mogelijk na het vaststellen van het ernstige tekortschieten van de jaarrekening, daar openbaarheid aan te 

geven. 

 

2.2.3.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. De 

externe accountant heeft artikel A-110.2 VGC overtreden, nu hij het er niet toe heeft geleid dat hij niet (langer) in 

verband werd gebracht met rapportages en andere informatie die naar zijn oordeel een bewering bevatte die niet 

volledig is of een verkeerde indruk wekt als gevolg waarvan de bewering als misleidend kan worden ervaren, of 

naar zijn oordeel een bewering bevatte die materieel onjuist of misleidend is. De externe accountant had dit 

kunnen voorkomen door zich conform COS 560, paragraaf 15 te distantiëren van de openbaar gemaakte stukken. 

COS 560, paragraaf 15 geeft ook aan op welke wijze de externe accountant zich kan distantiëren, namelijk door de 

Kamer van Koophandel schriftelijk te berichten dat de verklaring ten onrechte openbaar gemaakt is. 

 

2.2.4. Ontoereikende beoordeling opdrachtcontinuatie  

 

2.2.4.1. Wettelijk kader 

 

COS 220, paragraaf 14 

Nadat de eindoordelen zijn gevormd met betrekking tot het aanvaarden en voortzetten van de relaties met de 

opdrachtgevers en van specifieke controleopdrachten, dient de externe accountant zich ervan te overtuigen dat 

daarbij de juiste procedures zijn gevolgd, en dat de eindoordelen terecht zijn en zijn vastgelegd. 

 

De toelichting op COS 220, paragraaf 14 vermeldt onder meer: 

 

“Het besluitvormingsproces betreffende het aanvaarden of voortzetten van de controleopdracht vindt niet 

noodzakelijk op initiatief van de voor de opdracht verantwoordelijke partner plaats. Ongeacht de omstandigheid 

of de voor de opdracht verantwoordelijke partner dit proces heeft geïnitieerd, moet hij vaststellen of de meest 

recente beslissing nog terecht is.” (paragraaf 15), en 

 

“Bij het nemen van de beslissing om een relatie met een opdrachtgever voort te zetten wordt rekening gehouden 

met belangrijke zaken die zich hebben voorgedaan tijdens de lopende of voorafgaande controleperiode, en de 

gevolgen daarvan voor de voortzetting van de relatie. (…)” (paragraaf 17). 
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2.2.4.2. Feiten 

De beoordeling van de opdrachtcontinuering voor het boekjaar ----- is vastgelegd in het formulier CEAC – Attest 

Continuance Form (het CEAC-formulier). In het formulier wordt geconcludeerd dat de opdracht kan worden 

gecontinueerd. De opdracht wordt aangemerkt als een „high risk‟ opdracht. Deze classificatie vloeit volgens het 

formulier met name voort uit het voorziene continuïteitsrisico van de cliënt in verband met de slechte liquiditeit en 

financiële positie. De opdrachtcontinuering wordt voor akkoord ondertekend door de externe accountant op 16 

juli------. Conform de procedures voor high risk opdrachten wordt de opdrachtcontinuering achtereenvolgens 

goedgekeurd door de heer ---------- (----------------) en de heer ---------- (-----
18

/ --------
19

 ---------
20

 ---------) op ------

----------------.  

 

In ---------------------------- wist de externe accountant dat de jaarrekeningen ----- en ----- ernstig tekort schoten in 

het geven van het wettelijk vereiste inzicht. -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Uit deze e-mail blijkt dat ten aanzien van de 

wettelijke controle bij [B] een claim dreigt of heeft gedreigd. Deze claimdreiging is een bedreiging van de 

onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie en de externe accountant die hen mogelijk afhoudt van objectief 

handelen. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant deze 

bedreiging van de onafhankelijkheid heeft onderkend en heeft beoordeeld of de bedreiging aanvaardbaar is. Ook 

zijn in het CEAC-formulier en in het controledossier geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

informatie uit de e-mail van ------------------ is betrokken in de beoordelingen voor opdrachtcontinuering.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

2.2.4.3. Beoordeling van de feiten 

Afgezien van de vraag of een claimdreiging zich in de praktijk heeft gerealiseerd, vormde het gegeven dat de 

jaarrekeningen ----- en ----- ernstig tekort schoten in het geven van het wettelijk vereiste inzicht, een risico in de 

zin dat de cliënt de externe accountant daarvoor verantwoordelijk kan stellen en een claim kan indienen. Deze 

claimdreiging is een bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie en de externe accountant 

die hen mogelijk afhoudt van objectief handelen. Uit het CEAC-formulier blijkt niet dat er is beoordeeld in 

hoeverre EY daadwerkelijk een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot het geconstateerde ernstig 

tekortschieten van de jaarrekeningen, en dat dat aspect is meegewogen bij het eindoordeel omtrent 

                                                      
18

 ------------------------------------------------------------------------. 
19

 -------------------------------------------------------------------------. 
20

 --------------------------------------------------------- 
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opdrachtaanvaarding voor het boekjaar -----. Evenmin blijkt dat de externe accountant vervolgens heeft 

beoordeeld in hoeverre deze informatie is betrokken in de eindoordelen, en dat hij is nagegaan of het eindoordeel 

op dat punt ook is vastgelegd. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

Deze gebeurtenissen illustreren het belang dat de externe accountant bij de beoordeling van het eindoordeel over 

opdrachtcontinuatie, zich ervan overtuigt dat de juiste procedures zijn gevolgd, en dat de eindoordelen terecht zijn 

en zijn vastgelegd. De externe accountant had daarbij moeten nagaan of bij het eindoordeel de vraag is betrokken 

in hoeverre EY daadwerkelijk een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de geconstateerde ernstige 

tekortkomingen van de jaarrekeningen, en of sprake is van een daaruit voortvloeiende claimdreiging. 

 

Naar het oordeel van de AFM is de externe accountant onvoldoende nagegaan of de eindoordelen die zijn 

gevormd omtrent het voortzetten van de relatie met [B] en het aanvaarden van de opdrachtcontinuering voor het 

boekjaar ----- terecht zijn en zijn vastgelegd. De externe accountant heeft informatie waarover hij beschikte, en die 

relevant was voor de opdrachtcontinuering van de wettelijke controle van de jaarrekening -----, niet betrokken in 

zijn beoordeling. De externe accountant heeft zodoende COS 220, paragraaf 14 overtreden. 

 

2.2.4.4. Zienswijze van EY 

In haar zienswijze stelt EY dat het bezwaar van de AFM betrekking heeft op een mogelijke potentiële claim die 

bekend was bij de externe accountant en bij het bestuurslid van EY die beide over de opdrachtcontinuatie hebben 

geoordeeld. Volgens EY hebben beiden vanzelfsprekend hun wetenschap over de potentiële claim bij de 

beoordeling betrokken. EY meent dat aan het claimrisico geen hoge relevantie kan worden toegekend, omdat de 

claim te indirect en te voorwaardelijk was. Voorts heeft volgens EY de cliënt tijdig bevestigd dat er geen claim 

ingediend zou worden, zodat het claimrisico afdoende was gereduceerd en de kwalificatie van de opdracht als high 

risk voldoende waarborg bood voor de beoordeling van het claimrisico bij de opdrachtcontinuatie. 

 

2.2.4.5. Beoordeling van de zienswijze 

De AFM acht de reactie van EY opmerkelijk, omdat de informatie dat de heer ---------- een andere adviseur had 

benaderd voor het assisteren bij het indienen van een claim tegen EY, van latere datum is dan het moment waarop 

de externe accountant de opdrachtcontinuering heeft ondertekend. Dat – naar EY stelt – de externe accountant die 

informatie bij de opdrachtcontinuering heeft betrokken is tegen die achtergrond onwaarschijnlijk. De hiervoor 

gegeven informatie over de twee claims is ter illustratie. Gegeven het feit dat eerdere jaarrekeningen ernstig tekort 

schoten, had moeten worden beoordeeld in hoeverre EY daadwerkelijk een verwijt kon worden gemaakt met 
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betrekking tot het geconstateerde ernstig tekortschieten van de jaarrekeningen. Dat aspect had moeten worden 

meegewogen bij het eindoordeel omtrent opdrachtaanvaarding voor het boekjaar -----, om de onafhankelijkheid 

ten opzichte van de controlecliënt te beoordelen. De externe accountant beschikte over deze informatie, maar heeft 

die informatie niet betrokken bij zijn beoordeling of de eindoordelen die zijn gevormd omtrent het voortzetten van 

de relatie met [B] en het aanvaarden van de opdrachtcontinuering voor het boekjaar -----, terecht zijn en zijn 

vastgelegd. Niet is immers gebleken dat de externe accountant is nagegaan of bij het eindoordeel de vraag is 

betrokken in hoeverre EY daadwerkelijk een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de geconstateerde 

ernstige tekortkomingen van de jaarrekeningen, en of sprake is van een daaruit voortvloeiende claimdreiging. De 

externe accountant heeft zodoende COS 220, paragraaf 14 overtreden. 

 

2.2.4.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. Naar 

het oordeel van de AFM is de externe accountant onvoldoende nagegaan of de eindoordelen die zijn gevormd 

omtrent het voortzetten van de relatie met [B] en het aanvaarden van de opdrachtcontinuering voor het boekjaar ---

-- terecht zijn en zijn vastgelegd. De externe accountant heeft informatie waarover hij beschikte, en die relevant 

was voor de opdrachtcontinuering van de wettelijke controle van de jaarrekening -----, niet betrokken in zijn 

beoordeling. De externe accountant heeft zodoende COS 220, paragraaf 14 overtreden. 

 

2.2.5. Ontoereikende controle winstneming op basis van ‘percentage of completion’ methode  

 

2.2.5.1. Wettelijk kader 

 

COS 200, paragraaf 15 

De accountant dient de controle met een professioneel-kritische instelling op te zetten en uit te voeren, daarbij in 

aanmerking nemend dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van materieel belang in 

financiële overzichten. 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

COS 200, paragraaf 2 

De doelstelling van de controle van financiële overzichten is de accountant in staat te stellen een oordeel te geven 

of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

2.2.5.2. Feiten 

In de toelichting op de jaarrekening ----- van [B] is vermeld dat de winstneming op onderhanden projecten 

plaatsvindt naar rato van de verrichte prestaties bij uitvoering van het werk (conform de percentage of completion 

methode). De winstneming vindt derhalve eerder plaats dan bij oplevering respectievelijk voltooiing van het werk. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2.5.3. Beoordeling van de feiten 

Voor de wijze van toerekening van winst uit een onderhanden project worden in de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving nummer 221 (editie 2006) (hierna ook: de Richtlijnen) op het punt van „Onderhanden projecten 

in opdracht van derden‟ twee situaties onderscheiden: (1) de winst op de reeds verrichte prestaties voor het project 

kan op verantwoorde wijze worden bepaald; (2) het voorgaande is niet mogelijk. In de eerste situatie dient de 

toerekening van winst aan het boekjaar te geschieden naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel 

hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten prestaties (volgens de zogenoemde percentage of 

completion methode). In de tweede situatie dient de winst geheel te worden verantwoord in het boekjaar waarin 

het project wordt opgeleverd respectievelijk voltooid (volgens de zogenoemde completed contract methode). Met 

de richtlijn wordt beoogd te voorkomen dat per het einde van het boekjaar winst op reeds verrichte prestaties voor 

een project niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald, en niettemin wordt toegerekend aan dat boekjaar. 

 

In de richtlijn wordt aangegeven dat teneinde de winst op reeds verrichte prestaties voor een project op basis van 

een aanneemcontract op verantwoorde wijze te kunnen bepalen, aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan: 

(1) er bestaan geen belangrijke onzekerheden over de totale omvang van het contract; 

(2) er bestaan geen belangrijke onzekerheden over de ontvangst van de overeengekomen opbrengsten; 

(3) zowel de kosten om het project af te maken als de mate waarin het project is gerealiseerd per balansdatum 

kunnen op verantwoorde wijze worden bepaald; 

(4) de kosten toe te rekenen aan het project zijn duidelijk te onderscheiden, zodat de werkelijk bestede kosten 

kunnen worden vergeleken met de voorcalculatie. 

 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 50 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

Uit de management letter van --------------------- kan voor de jaarrekening ----- met betrekking tot de hiervoor 

onder 1 tot en met 4 genoemde punten het volgende worden opgemaakt: 

 

Punt 1 (er bestaan geen belangrijke onzekerheden over de totale omvang van het contract ): in de projecten spelen 

in ieder geval de risico‟s genoemd onder projectbewaking, proces voorcalculatie en autorisatie meerwerk, die 

belangrijke onzekerheden over de totale omvang van het contract met zich brengen; 

Punt 2 (er bestaan geen belangrijke onzekerheden over de ontvangst van de overeengekomen opbrengsten): in de 

projecten spelen in ieder geval de risico‟s genoemd onder projectbewaking en projecten met klanten met een 

slechte betaalhistorie, die belangrijke onzekerheden over de ontvangst van de overeengekomen opbrengsten met 

zich brengen; 

Punt 3 (zowel de kosten om het project af te maken als de mate waarin het project is gerealiseerd per balansdatum 

kunnen op verantwoorde wijze worden bepaald): in de projecten spelen in ieder geval de risico‟s genoemd onder 

projectbewaking, kosten op reeds afgesloten werken, periodieke bepaling onderhanden werk, inkoopcontrole en 

gehanteerde uurtarieven, die ertoe leiden dat zowel de kosten om het project af te maken als de mate waarin het 

project is gerealiseerd, per balansdatum niet op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald; 

Punt 4 (de kosten toe te rekenen aan het project zijn duidelijk te onderscheiden, zodat de werkelijk bestede kosten 

kunnen worden vergeleken met de voorcalculatie): in de projecten spelen in ieder geval de risico‟s genoemd onder 

projectbewaking, kosten op reeds afgesloten werken, periodieke bepaling onderhanden werk en eigen woonhuis, 

die ertoe leiden dat de kosten toe te rekenen aan de projecten niet duidelijk zijn te onderscheiden, zodat de 

werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie.  

 

De bevindingen en risico‟s als genoemd in de management letter leiden ertoe dat niet vaststaat dat wordt voldaan 

aan de voorwaarden om de winst op de reeds verrichte prestaties voor projecten per het einde van het boekjaar op 

verantwoorde wijze te kunnen bepalen. Dit gegeven brengt met zich dat de percentage of completion methode niet 

kan worden toegepast. In dat geval dient de winst geheel te worden verantwoord in het boekjaar waarin het project 

wordt opgeleverd respectievelijk voltooid (volgens de zogenoemde completed contract methode). 

 

Gezien de omvang en de duur van de onderhanden projecten kan niet op voorhand worden gesteld dat het verschil 

tussen winstneming volgens de percentage of completion methode en de completed contract methode, geen 

materiële invloed heeft op het te verantwoorden vermogen en resultaat van [B]. 

 

In het controledossier ----- van [B] zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

heeft beoordeeld of [B] voldoet aan de voorwaarden om de percentage of completion methode toe te passen bij het 

toerekenen van winst uit onderhanden projecten. Evenmin is sprake van overige documentatie waaruit blijkt dat 

die beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 

De externe accountant dient zich bij de controle van financiële overzichten in staat te stellen om een oordeel te 

geven of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de 

van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De AFM concludeert dat de externe 

accountant onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht om vast te stellen of de winstneming op 

onderhanden projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. Door op dit punt onvoldoende controlewerkzaamheden te verrichten heeft de externe accountant 

paragraaf 2 van COS 200 niet nageleefd. Uit voornoemde feiten blijkt dat de externe accountant niet heeft 
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beoordeeld wat de gevolgen zijn van de bevindingen op het gebied van de administratieve organisatie en interne 

beheersing (met de daarbij behorende risico‟s) voor de winstneming op onderhanden projecten. Aldus heeft de 

externe accountant naar het oordeel van de AFM geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken over de wijze van winstneming op onderhanden projecten, waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft zodoende paragraaf 2 van COS 500 

overtreden. Door onvoldoende controlewerkzaamheden te verrichten om vast te stellen of de winstneming op 

onderhanden projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving, heeft de externe accountant nagelaten om de controle op dit punt met een professioneel-kritische 

instelling op te zetten en uit te voeren (in aanmerking nemend dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot 

een afwijking van materieel belang in financiële overzichten). De externe accountant heeft daarmee COS 200 

paragraaf 15 niet nageleefd. 

 

In haar Reactie stelt EY dat zij het standpunt van de AFM deelt, als de externe accountant zijn oordeel slechts kon 

baseren op het toetsen van de adequate opzet en werking van de AO/IB bij [B]. Volgens EY wordt de vraag of de 

percentage of completion methode kan worden toegepast echter niet alleen bepaald door de opzet en werking van 

een adequate AO/IB, maar ook door de vraag of de mitigerende maatregelen die de onderneming heeft getroffen 

afdoende zijn. EY verwijst in dit kader naar afloopcontrole die heeft plaatsgevonden, en naar een review op de Q1 

----- cijfers ten tijde van het opmaken van de jaarcijfers. Uit deze informatie kon volgens EY worden 

geconcludeerd dat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening een betrouwbare schatting van het totaalresultaat 

gemaakt kon worden, en het onderhanden werk materieel gezien juist was gewaardeerd. 

 

De AFM benadrukt dat voor de vraag of winst op lopende projecten kan worden toegerekend aan een boekjaar, 

niet het door EY genoemde totaalresultaat relevant is maar de vraag of, en zo ja in hoeverre, winst op reeds 

verrichte prestaties binnen het project per het einde van het boekjaar op verantwoorde wijze kan worden bepaald. 

De kern van de toepassing van de percentage of completion methode is juist dat de totaalwinst op een project 

correct wordt toegedeeld aan de perioden waarin de prestaties zijn verricht. Wanneer de AO/IB niet in staat stelt 

om tot een correcte toedeling te komen, en dat is bij [B] het geval, valt niet in te zien hoe op een later moment 

door afloopcontroles – voor zover die zijn verricht – of door een review op de Q1 ----- cijfers, kan worden bepaald 

in welke mate destijds (per balansdatum) het project was gerealiseerd. 

 

2.2.5.4. Zienswijze van EY 

EY meent dat de verslaggeving primair dient te worden getoetst aan de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. Hoewel de richtlijnen voor de jaarverslaggeving een gezaghebbende interpretatie zijn van het 

inzichtvereiste in Titel 9, zijn afwijkingen toegestaan, aldus EY. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn niet 

het toetsingskader dat in de NV COS wordt genoemd en hebben niet de status van wettelijk voorschrift. Volgens 

EY is niet komen vast te staan dat [B] niet in redelijkheid tot de post onder handen werk heeft kunnen komen, 

noch dat deze niet in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 is weergegeven. Volgens EY is voor de post onder 

handen werk wel aan de normen uit de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voldaan, doordat gegevensgerichte 

werkzaamheden zijn uitgevoerd (afloopcontrole) en door de aanwezigheid van compensating controls 

(periodecijfers). De bevindingen in de management letter betreffen volgens EY naar haar aard verbeterpunten die 

niet aan de goedkeurende verklaring in de weg staan en die uiteraard zijn meegenomen in de controle. 
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2.2.5.5. Beoordeling van de zienswijze 

De AFM heeft in haar hiervoor weergegeven beoordeling vastgesteld dat de bevindingen en risico‟s ten aanzien 

van de AO/IB van [B] ertoe leiden dat de percentage of completion methode niet kan worden toegepast. EY heeft 

in haar Reactie aangegeven dat zij het standpunt van de AFM deelt, als de externe accountant zijn oordeel slechts 

kon baseren op het toetsen van de adequate opzet en werking van de AO/IB bij [B]. EY schrijft: “De externe 

accountant heeft vervolgens op basis van zijn werkzaamheden vastgesteld of hij zich met de uitkomsten kon 

verenigen. Indien hij zijn oordeel slechts kon baseren op het toetsen van de adequate opzet en werking van de 

AO/IB bij [B] dan delen wij uw mening.” Het uitgangspunt is dat winst geheel wordt verantwoord in het boekjaar 

waarin het project wordt opgeleverd respectievelijk voltooid. Op dat moment is immers definitief duidelijk welke 

winst (of verlies) op het project is behaald. Mocht echter winst op reeds verrichte prestaties op een eerder moment 

op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald, dan biedt die situatie de mogelijkheid om die winst aan een 

eerdere periode (en het bijbehorende boekjaar) toe te schrijven. De hiervoor weergegeven regels in de richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving waarin dit is neergelegd, vormen niet meer dan een logische mogelijkheid (namelijk op 

basis van verantwoorde bepaling) tot eerdere winsttoedeling dan na voltooiing/oplevering van het project. De 

AFM (en afgaande op haar reactie, ook EY) meent dat de AO/IB van [B] haar niet in staat stelt om de winst op een 

eerder moment te nemen dan na oplevering of voltooiing. De AFM constateert dat in het controledossier ----- van 

[B] geen vastleggingen zijn aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft beoordeeld of [B] voldoet 

aan de voorwaarden om de percentage of completion methode toe te passen. Evenmin is sprake van overige 

documentatie waaruit blijkt dat die beoordeling heeft plaatsgevonden. De externe accountant heeft zodoende 

onvoldoende controlewerkzaamheden verricht om vast te stellen of de winstneming op onderhanden projecten in 

overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Daarmee heeft de 

externe accountant zich bij de controle van financiële overzichten niet in staat gesteld om een oordeel te geven of 

de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, en COS 200 paragraaf 2 overtreden. Ook heeft de 

externe accountant COS 500, paragraaf 2 overtreden, omdat hij niet heeft beoordeeld wat de gevolgen zijn van de 

bevindingen op het gebied van de administratieve organisatie en interne beheersing (met de daarbij behorende 

risico‟s) voor de winstneming op onderhanden projecten. Aldus heeft de externe accountant naar het oordeel van 

de AFM geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de 

wijze van winstneming op onderhanden projecten, waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De 

externe accountant heeft voorts COS 200, paragraaf 15 overtreden door onvoldoende controlewerkzaamheden te 

verrichten om vast te stellen of de winstneming op onderhanden projecten in overeenstemming is met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De externe accountant heeft nagelaten om de 

controle op dit punt met een professioneel-kritische instelling op te zetten en uit te voeren (in aanmerking nemend 

dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van materieel belang in financiële overzichten). 

 

De suggestie van EY dat de AFM haar verwijt rechtstreeks zou baseren op overtreding van de Richtlijnen is 

onjuist. Zowel in het onderzoeksrapport als in het boetebesluit heeft de AFM vastgesteld dat COS 200 paragrafen 

2 en 15, en COS 500 paragraaf 2 zijn overtreden. Waar EY in haar zienswijze stelt dat niettemin de percentage of 

completion methode kon worden gehanteerd, omdat gegevensgerichte werkzaamheden zijn uitgevoerd 

(afloopcontrole) en door de aanwezigheid van compensating controls (periodecijfers), gaat zij voorbij aan de reeds 

in het onderzoeksrapport door de AFM gegeven reactie dat niet valt in te zien hoe door afloopcontroles die na 

afloop van het boekjaar (zouden) zijn verricht, of door een review op de Q1 ----- cijfers, kan worden bepaald in 

welke mate destijds (per balansdatum) het project was gerealiseerd. De AFM verwijst ook naar haar reactie in 
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paragraaf 2.2.5.3 (laatste alinea). EY stelt in haar zienswijze dat de bevindingen in de management letter 

verbeterpunten zijn die niet aan de goedkeurende verklaring in de weg staan. Dit is juist maar de vraag. Noch uit 

het controledossier, noch uit andere informatie valt af te leiden dat het toepassen van de percentage of completion 

methode door [B] (ondanks de bevindingen en risico‟s als genoemd in de management letter) door de externe 

accountant is beoordeeld. 

 

2.2.5.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. In het 

controledossier ----- van [B] zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

beoordeeld of [B] voldoet aan de voorwaarden om de percentage of completion methode toe te passen. Evenmin is 

sprake van overige documentatie waaruit blijkt dat die beoordeling heeft plaatsgevonden. De externe accountant 

heeft zodoende onvoldoende controlewerkzaamheden verricht om vast te stellen of de winstneming op 

onderhanden projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. Daarmee heeft de externe accountant zich bij de controle van financiële overzichten niet in staat 

gesteld om een oordeel te geven of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in 

overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, en COS 200 

paragraaf 2 overtreden. Ook heeft de externe accountant COS 500, paragraaf 2 overtreden, omdat hij niet heeft 

beoordeeld wat de gevolgen zijn van de bevindingen op het gebied van de administratieve organisatie en interne 

beheersing (met de daarbij behorende risico‟s) voor de winstneming op onderhanden projecten. Aldus heeft de 

externe accountant naar het oordeel van de AFM geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken over de wijze van winstneming op onderhanden projecten, waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft voorts COS 200, paragraaf 15 overtreden 

door onvoldoende controlewerkzaamheden te verrichten om vast te stellen of de winstneming op onderhanden 

projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De 

externe accountant heeft nagelaten om de controle op dit punt met een professioneel-kritische instelling op te 

zetten en uit te voeren (in aanmerking nemend dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van 

materieel belang in financiële overzichten). 

 

2.2.6. Ontoereikende controle onderhanden projecten  

 

2.2.6.1. Wettelijk kader 

 

COS 200, paragraaf 15 

De accountant dient de controle met een professioneel-kritische instelling op te zetten en uit te voeren, daarbij in 

aanmerking nemend dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van materieel belang in 

financiële overzichten. 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 
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COS 200, paragraaf 2 

De doelstelling van de controle van financiële overzichten is de accountant in staat te stellen een oordeel te geven 

of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

2.2.6.2. Feiten 

Het document „---------------------------‟ met kenmerk „----------‟ vormt de basis voor de post onderhanden projecten 

zoals opgenomen in de balans van [B] per ---------------. De berekening van de balanspost en het rendement van de 

onderhanden projecten is gebaseerd op onder meer de volgende kolommen die in dit document zijn opgenomen: 

„kosten -----‟, „kosten cumulatief‟, „aanneemsom incl mw‟, „rendement‟, „kosten‟ en „percentage gereed‟. 

 

Het Summary Review Memorandum is het afsluitende memorandum waarin de accountant verslag doet van de 

uitgevoerde controlewerkzaamheden, de bevindingen die volgen uit de werkzaamheden en de conclusies ter 

onderbouwing van de accountantsverklaring. Het Summary Review Memorandum met betrekking tot de controle -

----, vermeldt als verrichte werkzaamheden ten aanzien van de onderhanden projecten: 

 

“1. Tijdens de interim-controle is vastgesteld dat: 

 er adequate functiescheiding bestaat tussen de calculatie afdeling, bedrijfsbureau, de projectleiders en de 

financiële administratie; 

 facturen door de juiste personen worden geautoriseerd en op de juiste projecten worden geboekt; 

 gewerkte uren op de juiste projecten worden geboekt; 

 aansluiting van contracten op voorcalculaties niet eenvoudig is vast te stellen. Voorcalculaties worden 

aangepast na veranderingen in overleg met de klant. De contracten sluiten aan op de werkelijke facturatie. 

(zie verder ook onze opmerkingen in de management letter -----) 

2. Aansluiting projectadministratie ----- met overzicht Onderhanden werk vastgesteld; 

3. Aansluiting teruggedraaide journaalpost ohw en het dossier ----- vastgesteld; 

4. Aansluiting overzicht ohw en geboekte omzet / kosten in de W&V rekening vastgesteld; 

5. Aansluiting overzicht ohw met de interne voortgangsbewakingssheet obv besprekingen met de projectleiders; 

6. Rekenkundige juistheid van het overzicht onderhanden werk vastgesteld;  

7. Volledige ohw lijst is doorgesproken met hoofd bedrijfsbureau en hoofd administratie” 

 

Adequate functiescheiding, interne beheersingsmaatregelen 

Tijdens de interim-controle is vastgesteld dat sprake is van adequate functiescheiding tussen de calculatie afdeling, 

het bedrijfsbureau, de projectleiders en de financiële administratie, zo vermeldt het Summary Review 

Memorandum. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen van controle-informatie die deze 

conclusie in het Summary Review Memorandum onderbouwt. 

 

Onder andere uit de bevindingen die zijn opgenomen in de managementletter van ---------------------- (als genoemd 

in paragraaf 2.2.5.2) en de hierna te noemen constateringen ten aanzien van de autorisatie van uren en het 

ontbreken van door de klant getekende overeenkomsten, blijkt dat de externe accountant niet kan steunen op 

interne beheersingsmaatregelen rond de onderhanden projecten. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant deze informatie heeft betrokken in zijn beoordeling van de 

interne beheersingsmaatregelen rond de onderhanden projecten. 
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Controle kosten ----- 

Tijdens de interim-controle is vastgesteld dat gewerkte uren op de juiste projecten worden geboekt, zo vermeldt 

het Summary Review Memorandum. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen van controle-

informatie die deze conclusie in het Summary Review Memorandum onderbouwt.  

 

Uit het document „----------------------------------------‟ blijkt dat urenbriefjes van eigen personeel niet worden 

geautoriseerd door de projectleider. Op grond hiervan bieden de interne beheersingsmaatregelen, die de externe 

accountant heeft geselecteerd om op te steunen in zijn controle, geen zekerheid dat gewerkte uren op de juiste 

projecten worden verantwoord. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant deze informatie heeft betrokken in zijn controle van de werkelijke kosten van de onderhanden 

projecten. 

 

Controle aanneemsommen 

Tijdens de interim-controle is vastgesteld dat contracten aansluiten op de werkelijke facturatie, zo vermeldt het 

Summary Review Memorandum. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen van controle-

informatie die deze conclusie in het Summary Review Memorandum onderbouwt. 

 

Uit het document „------------------------‟ blijkt dat bij drie van de vijf geselecteerde projecten geen contract 

aanwezig is dat is ondertekend door de klant. Op grond hiervan bieden de interne beheersingsmaatregelen, die de 

externe accountant heeft geselecteerd om op te steunen in zijn controle, geen zekerheid dat de aanneemsommen 

voor onderhanden projecten juist zijn. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt 

dat de externe accountant deze informatie heeft betrokken in zijn controle van de aanneemsommen van de 

onderhanden projecten. 

 

Controle rendement, kosten en percentage gereed 

In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de posten 

opgenomen in de kolommen „rendement‟, „kosten‟ en „percentage gereed‟ heeft gecontroleerd. 

 

Inwinnen van inlichtingen 

Het Summary Review Memorandum vermeldt dat de volledige lijst van onderhanden projecten is doorgesproken 

met het hoofd bedrijfsbureau en het hoofd administratie. Hiervan zijn geen vastleggingen aangetroffen in het 

controledossier. 

 

Het Summary Review Memorandum vermeldt dat de externe accountant in aanvulling op de werkzaamheden als 

genoemd in het hiervoor geciteerde deel van het Summary Review Memorandum, een uitgebreide beoordeling 

heeft uitgevoerd van de ---------------------------------------------------------------------------------- om voldoende 

zekerheid te verkrijgen omtrent het bestaan en de waardering van de onderhanden projecten. Hierbij zou met name 

zijn gekeken naar de afloop van de onderhanden projecten en naar de nieuwe standen. De nieuwe standen voor-----

- zijn volgens dit memorandum uitgebreid en per project besproken met de operationeel manager, het hoofd 

bedrijfsbureau en het hoofd administratie. Van deze beoordeling en besprekingen zijn geen vastleggingen 

aangetroffen in het controledossier. 
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In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

aanvullende controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter aanvulling op het inwinnen van inlichtingen. De externe 

accountant heeft geen aanvullende controle-informatie verkregen (bijvoorbeeld in de vorm van „bewijsstukken‟), 

waarmee kan worden vastgesteld dat de mondeling verkregen informatie betrouwbaar is. De 

controlewerkzaamheden ten aanzien van diverse aansluitingen en rekenkundige juistheid zoals vermeld in het 

hiervoor geciteerde deel van het Summary Review Memorandum onder punten 2 tot en met 6, kunnen in dit kader 

niet als toereikend worden aangemerkt. 

 

Voorzieningen 

Uit de beoordeling van de eerstekwartaalcijfers volgt een aanvullend benodigde voorziening per einde boekjaar ---

-- voor geleden verliezen en nagekomen kosten na -------------- van per saldo -- ------------. In het controledossier 

zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat deze verliezen 

en kosten terecht ten laste zijn gebracht van het boekjaar -----. 

 

Opvolging bevindingen 

De management letter van ---------------------- bevat een groot aantal bevindingen van de externe accountant (zie 

ook paragraaf 2.2.5.2). In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt op welke wijze 

de externe accountant deze bevindingen heeft geadresseerd in zijn controle, wat de uitkomsten daarvan zijn 

geweest en in hoeverre deze uitkomsten van invloed zijn geweest op het oordeel van de externe accountant over de 

jaarrekening. Uit de werkzaamheden als genoemd in het hiervoor geciteerde deel van het Summary Review 

Memorandum onder 1 kan worden opgemaakt dat tijdens de controle mede is gesteund op interne 

beheersingsmaatregelen. 

 

Intern onderzoek EY 

Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van de AFM heeft het bestuur van EY een intern onderzoek laten 

uitvoeren onder leiding van de beoogd compliance officer naar de wettelijke controle ------------ van [B]. In het 

memo over dit onderzoek, gedateerd ---------------------------------------------, wordt geconcludeerd: “Uit 

dossierdocumentatie is af te leiden dat GAM [de EY standaard voor het uitvoeren van wettelijke controles; 

toevoeging AFM] niet altijd consequent is gevolgd. Wel bestaat de stellige indruk dat materieel gezien voldoende 

controle-informatie is verkregen om tot het verstrekte oordeel te komen.” In het memo zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt waarop de stellige indruk van de onderzoekers is gebaseerd. 

 

2.2.6.3. Beoordeling van de feiten 

De externe accountant moet vaststellen of de onderhanden projecten juist en volledig zijn verwerkt en goed zijn 

gewaardeerd in de jaarrekening. Hiertoe moet hij toereikende controle-informatie verkrijgen. Controle-informatie 

wordt verkregen door het uitvoeren van controlewerkzaamheden. Als de externe accountant wil steunen op de 

interne beheersingsmaatregelen van de controlecliënt zal hij systeemgerichte werkzaamheden moeten uitvoeren 

om vast te stellen dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken en hij daarop kan steunen.
21

 Daarnaast 

                                                      
21

 Zie COS 330, paragraaf 23: “Indien de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel 

belang op beweringniveau mede is gebaseerd op de verwachting dat de interne beheersingsmaatregelen effectief 

werken, dient de accountant systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om toereikende controle-informatie te 
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moeten voor materiële soorten transacties, posten en onderdelen van de toelichting, altijd (ook) gegevensgerichte 

werkzaamheden worden verricht. In COS 500 zijn de volgende controlewerkzaamheden beschreven: verificatie 

van boekingen en documenten, verificatie van activa, waarneming ter plaatse, inwinnen van inlichtingen, 

bevestigingen van derden, narekenen, herhaling van procedures en cijferanalyses. Deze controlewerkzaamheden 

zullen veelal in combinatie worden ingezet. Ten aanzien van het inwinnen van inlichtingen geldt dat de externe 

accountant altijd controlewerkzaamheden moet uitvoeren ter aanvulling op het inwinnen van inlichtingen om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen. Het inwinnen van inlichtingen alleen geeft onvoldoende controle-

informatie om een afwijking van materieel belang te ontdekken en is ook niet voldoende om de daadwerkelijke 

effectiviteit van interne beheersingsmaatregelen te testen. 

 

Uit de feiten als genoemd in paragraaf 2.2.6.2 blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-

informatie heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de post onderhanden projecten 

waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft zodoende COS 500, paragraaf 

2 overtreden. Zo is bijvoorbeeld de vaststelling als vermeld in het Summary Review Memorandum, dat sprake zou 

zijn van een adequate functiescheiding tussen de daar genoemde afdelingen niet nader onderbouwd door 

vastleggingen in het controledossier. Dit geldt evenzeer voor de vaststelling dat gewerkte uren op de juiste 

projecten worden geboekt, dat contracten aansluiten op de werkelijke facturatie (nog afgezien van de constatering 

dat er soms geen ondertekend contract aanwezig is), dat de volledige lijst van onderhanden projecten is 

doorgesproken met het hoofd bedrijfsbureau en het hoofd administratie, en dat een uitgebreide beoordeling is 

uitgevoerd van de ---------------------------------------------------------------------------------------- waarbij de nieuwe 

standen voor ------ uitgebreid en per project zijn besproken met de operationeel manager, het hoofd bedrijfsbureau 

en het hoofd administratie. Voorts zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

posten opgenomen in de kolommen „rendement‟, „kosten‟ en „percentage gereed‟ heeft gecontroleerd, of 

vastleggingen waaruit blijkt dat de externe accountant waar nodig toereikende aanvullende 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter aanvulling op het inwinnen van inlichtingen. Op geen van deze 

punten (of op de overige in paragraaf 2.2.6.2 genoemde punten) is in het controledossier controledocumentatie 

aangetroffen waaruit het betreffende punt kan worden opgemaakt. Door onvoldoende controle-informatie te 

verkrijgen heeft de externe accountant voorts COS 200, paragraaf 2 overtreden. Hij heeft zich bij de controle van 

financiële overzichten niet in staat gesteld om een oordeel te geven of de financiële overzichten in alle van 

materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving. Gezien de in paragraaf 2.2.6.2 genoemde punten waarover het controledossier geen 

nadere controle-informatie bevat, meent de AFM dat ook COS 200, paragraaf 15 is overtreden, nu de externe 

accountant de controle van de onderhanden projecten niet heeft opgezet en uitgevoerd vanuit een professioneel-

kritische instelling (in aanmerking nemend dat er omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van 

materieel belang in financiële overzichten). 

 

2.2.6.4. Zienswijze van EY 

EY geeft aan dat de afloopcontrole op de post onderhanden werk dusdanig uitgebreid was dat daarmee voldoende 

zekerheid over de post onderhanden werk in de jaarrekening kon worden verkregen. Als aanvullende controle-

informatie kon volgens EY dienen „controle technische beheersingsmaatregelen‟ die werden aangetroffen, 

                                                                                                                                                                                 

verzamelen met betrekking tot de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen 

gedurende de onderzochte periode.” 
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resultaten van lijncontroles en analyses van voortgangsoverzichten. De externe accountant heeft volgens EY 

professionele oordeelsvorming gebruikt die hij onder andere heeft verkregen door zijn gedetailleerde 

betrokkenheid bij de uitvoering van de controle, zijn intensieve kennis van het dossier, van de klant en van het 

onderhanden werk. EY meent dat hoewel de documentatie van de uitgevoerde controlemaatregelen ruimte biedt 

voor verbetering, de externe accountant voldoende kritisch is geweest ten aanzien van de controle van de post 

onderhanden werk, dat hij gerechtvaardigd kon steunen op de mix van controle-informatie en in redelijkheid tot de 

conclusies ten aanzien van de post onderhanden werk kon komen. EY geeft aan dat niet is gebleken dat de post 

onderhanden werk in de jaarrekening niet juist was. 

 

2.2.6.5. Beoordeling van de zienswijze 

De AFM constateert dat zij in paragraaf 2.2.6.2 heeft aangegeven op welke punten in het dossier geen 

vastleggingen zijn aangetroffen van controle-informatie. Op basis hiervan heeft de AFM in paragraaf 2.2.6.3 

geconcludeerd dat de externe accountant COS 500, paragraaf 2 en COS 200, paragrafen 2 en 15 heeft overtreden. 

Het standpunt van EY in de zienswijze kan niet afdoen aan deze conclusie. Met de algemene weergave van 

werkzaamheden die EY stelt te hebben verricht, gaat zij niet in op de concrete controle-informatie die in het 

dossier ontbreekt. Ook overigens valt niet in te zien hoe de algemene stellingen van EY (de professionele 

oordeelsvorming van de externe accountant die onder andere is verkregen door gedetailleerde betrokkenheid bij de 

controle en intensieve kennis van het dossier, van de klant en van het onderhanden werk, waarbij de externe 

accountant gerechtvaardigd kon steunen op de mix van controle-informatie en in redelijkheid tot de conclusies ten 

aanzien van de post onderhanden werk kon komen) ertoe kan leiden dat duidelijkheid ontstaat over het concrete 

gebrek aan controle-informatie in het dossier. Daarbij komt dat de door EY gestelde „professionele 

oordeelsvorming‟ evenmin uit het controledossier blijkt. Waar EY de afloopcontrole noemt die volgens haar is 

verricht, verwijst de AFM naar paragraaf 2.2.5.5, waar is aangegeven dat niet valt in te zien hoe door 

afloopcontroles die na afloop van het boekjaar (zouden) zijn verricht, kan worden bepaald wat destijds (per 

balansdatum) de stand van het onderhanden werk was. Ten aanzien van de gestelde „resultaten van lijncontroles‟ 

en „analyses van voortgangsoverzichten‟ geldt dat voor het gebruik van deze „controle technische 

beheersingsmaatregelen‟ eerst dient vast te staan dat kan worden gesteund op interne beheersingsmaatregelen die 

betrekking hebben op de onderhanden projecten. Als eerder toegelicht was dit bij [B] destijds niet het geval. Ten 

slotte merkt de AFM op dat het aan EY is om een zodanige wettelijke controle uit te voeren dat kenbaar is waarom 

de post onderhanden werk volgens EY juist is. De opmerking van EY dat niet is gebleken dat de post onderhanden 

werk in de jaarrekening niet juist was, veronderstelt dat EY in het kader van een wettelijke controle kan volstaan 

met het innemen van een (onvoldoende onderbouwd) standpunt, en het aan anderen is om dat standpunt te 

weerleggen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- De AFM ziet in de zienswijze van EY geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen. 

 

2.2.6.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. 

Uit de feiten als genoemd in paragraaf 2.2.6.2 blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-

informatie heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de post onderhanden projecten 

waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft zodoende COS 500, paragraaf 

2 overtreden. Door onvoldoende controle-informatie te verkrijgen heeft de externe accountant voorts COS 200, 

paragraaf 2 overtreden. Hij heeft zich bij de controle van financiële overzichten niet in staat gesteld om een 

oordeel te geven of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming 
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zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Gezien de in paragraaf 2.2.6.2 

genoemde punten waarover het controledossier geen nadere controle-informatie bevat, meent de AFM dat ook 

COS 200, paragraaf 15 is overtreden, nu de externe accountant de controle van de onderhanden projecten niet 

heeft opgezet en uitgevoerd vanuit een professioneel-kritische instelling (in aanmerking nemend dat er 

omstandigheden kunnen zijn die leiden tot een afwijking van materieel belang in financiële overzichten). 

 

2.2.7. Ontoereikende controle presentatie en toelichting van de post onderhanden projecten 

 

2.2.7.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

COS 200, paragraaf 2 

De doelstelling van de controle van financiële overzichten is de accountant in staat te stellen een oordeel te geven 

of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

2.2.7.2. Feiten 

In de jaarrekening ----- is in de balans een post onderhanden projecten opgenomen voor een bedrag van --  

----------. In de toelichting op de balans van [B] is de volgende opstelling van de post onderhanden projecten 

opgenomen. 

 

 --------------   

----------------------------------------------------       -------------- 

------------------------------------------------------- --------------- 

---------------------------------------- ------------ 

 ---------- 

 

De toelichting bevat geen vermelding van de gedeclareerde termijnen, noch het cumulatief totaal van de tot dan 

toe verantwoorde omzet en kosten, het totaal van ontvangen voorschotten, en het totaal van de bedragen die door 

de opdrachtgevers zijn ingehouden op de termijnfacturen in de situatie waarbij de aannemer formeel in gebreke is 

gesteld. 

 

In een brief van EY aan de AFM van -------------------- geeft EY een toelichting op de berekening van de 

balanspost onderhanden projecten. Uit deze toelichting blijkt ondermeer dat de kosten plus rendement (dat wil 

zeggen de vervaardigingsprijs, vermeerderd met de winst die aan dat deel van het project waarvoor prestaties zijn 

verricht is toe te rekenen) -- --------------- zouden bedragen. Uit de jaarrekening ----- blijkt niet hoeveel de 

vervaardigingsprijs, vermeerderd met de winst die aan dat deel van het project waarvoor prestaties zijn verricht is 

toe te rekenen, voor de onderhanden projecten bedraagt. 
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In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

controlewerkzaamheden heeft verricht om te beoordelen of de presentatie van en de toelichting op de onderhanden 

projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. In 

haar Reactie geeft EY aan dat in het kader van de controle ----- de checklist is ingevuld die ziet op compliance met 

de richtlijnen („checklist RJ‟). Omdat sprake was van een korte tijdspanne tussen het opstellen van de jaarrekening 

----- en -----, terwijl dezelfde Richtlijnen van toepassing waren, is de checklist voor controle van de jaarrekening --

--- niet nogmaals ingevuld. 

 

2.2.7.3. Beoordeling van de feiten 

In het „Ernst & Young Handboek Jaarrekening editie 2009‟ is in paragraaf 1.5.2 het volgende opgenomen: 

„Alhoewel de keuze van de grondslagen en de presentatie van de uitkomsten de primaire verantwoordelijkheid van 

de leiding van de entiteit is, is het de verantwoordelijkheid van de accountant om na te gaan of inderdaad sprake 

is van de weergave van het getrouwe beeld als bedoeld in artikel 2:362 BW. Dit betekent de beoordeling door de 

accountant van de keuze en toepassing van de grondslagen en voldoende diepgang en detaillering van de nadere 

toelichtingen, waarbij de beoordeling met een referentie aan de algemeen aanvaarde normen in het 

maatschappelijk verkeer dient plaats te vinden. Gegeven het gezag dat door de Ondernemingskamer en de Hoge 

Raad aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt toegekend betekent dit dat indien een jaarrekening niet 

voldoet aan de stellige uitspraken van de RJ [de richtlijnen voor de jaarverslaggeving; toevoeging AFM] zonder 

dat daarvoor een gegronde reden is, geen goedkeurende verklaring kan worden gegeven indien het effect van de 

afwijking materieel is.‟ 

 

Paragraaf 212 van de Richtlijnen nummer 221 „Onderhanden projecten in opdracht van derden‟ (editie 2006) 

schrijft voor dat een onderhanden project, waarbij de percentage of completion methode wordt toegepast, wordt 

gewaardeerd op de vervaardigingsprijs, vermeerderd met de winst die aan dat deel van het project waarvoor 

prestaties zijn verricht is toe te rekenen of indien van toepassing verminderd met een voorziening voor het 

verwachte verlies. De post onderhanden projecten bestaat uit de som van de individuele onderhanden projecten.  

 

Paragraaf 304 schrijft voor dat gedeclareerde termijnen afzonderlijk credit op de balans kunnen worden 

gepresenteerd. Een andere mogelijkheid is de gedeclareerde termijnen zichtbaar in mindering te brengen op de 

post onderhanden projecten. 

 

Paragraaf 306 schrijft voor dat in de toelichting op de balans ten aanzien van de onderhanden projecten per 

balansdatum wordt vermeld: 

 

 het cumulatief totaal van de tot dan toe verantwoorde omzet (minus reeds geboekte verliezen) en 

kosten; 

 het totaal van ontvangen voorschotten; en 

 in de situatie waarbij de aannemer formeel in gebreke is gesteld, het totaal van de bedragen die door 

de opdrachtgevers zijn ingehouden op de termijnfacturen. 

 

De AFM constateert dat de waardering van de materiële post onderhanden projecten op -- -------------- wel door 

EY aan de AFM is medegedeeld in een brief van --------------------, maar niet uit de jaarrekening ----- blijkt. Voorts 

blijken de gedeclareerde termijnen niet uit de balans. De gedeclareerde termijnen zijn niet conform paragraaf 304 
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van de Richtlijnen afzonderlijk credit op de balans gepresenteerd en evenmin zichtbaar in mindering gebracht op 

de post onderhanden projecten. Ook wijkt de toelichting op de balans af van paragraaf 306 van de Richtlijnen, nu 

geen inzicht wordt gegeven in het cumulatief totaal van de tot dan toe verantwoorde omzet (minus reeds geboekte 

verliezen) en kosten en evenmin in het totaal van de ontvangen voorschotten. 

 

In het onderzoeksrapport is de bevinding opgenomen dat in het controledossier geen vastleggingen zijn 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om te beoordelen of 

de presentatie van en de toelichting op de onderhanden projecten in overeenstemming is met de van toepassing 

zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. In haar Reactie geeft EY daarop aan dat in het kader van de 

controle ----- de checklist RJ is ingevuld. Omdat sprake was van een korte tijdspanne tussen het opstellen van de 

jaarrekening ----- en -----, terwijl dezelfde richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing waren, is de 

checklist voor controle van de jaarrekening ----- niet nogmaals ingevuld, aldus EY. De AFM merkt op dat niet valt 

in te zien waarom het invullen van de checklist voor controle van de jaarrekening ----- relevant is voor de controle 

-----. De checklist wordt toegepast op de gegevens die in elke afzonderlijke jaarrekening zijn opgenomen. Als de 

checklist voor de controle ----- was gehanteerd, dan was de te beperkte informatie met betrekking tot de 

onderhanden projecten mogelijk aan het licht gekomen. De AFM constateert dat de checklist niet is ingevuld, en 

omdat het controledossier ook overigens geen controle-informatie bevat op dit punt, de externe accountant hoe dan 

ook geen toereikende controle-informatie heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over 

de presentatie van de post onderhanden projecten en de toelichting daarop, waarop het accountantsoordeel kon 

worden gebaseerd. De externe accountant heeft aldus in strijd gehandeld met COS 500, paragraaf 2. Doordat 

onvoldoende controle-informatie op dit punt is verkregen, heeft de externe accountant voorts COS 200, paragraaf 

2 overtreden. Hij heeft zich bij de controle van financiële overzichten niet in staat gesteld om een oordeel te geven 

of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

2.2.7.4. Zienswijze van EY 

De AFM hanteert volgens EY ten onrechte de richtlijnen voor de jaarverslaggeving als de van toepassing zijnde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Er is volgens EY geen enkele verplichting om controlewerkzaamheden 

te verrichten die bevestigen dat de financiële verslaggeving in overeenstemming met de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving is opgesteld. De weergave in de financiële verslaggeving is getrouw en verschaft voldoende 

inzicht. EY geeft aan dat volgens haar van het tegendeel in ieder geval niet is gebleken. 

 

2.2.7.5. Beoordeling van de zienswijze 

Zoals ook blijkt uit het „Ernst & Young Handboek Jaarrekening editie 2009‟ (hierna: het Handboek) kunnen de 

richtlijnen voor de jaarverslaggeving niet worden afgedaan op de wijze als EY in haar zienswijze doet. In het 

Handboek wordt verwezen naar het gezag dat door de Ondernemingskamer en de Hoge Raad wordt toegekend aan 

de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Dit gezag betekent volgens EY dat indien een jaarrekening niet voldoet 

aan de stellige uitspraken van de Richtlijnen zonder dat daarvoor een gegronde reden is, geen goedkeurende 

verklaring kan worden gegeven indien het effect van de afwijking materieel is. De AFM heeft geconstateerd dat in 

de balans de gedeclareerde termijnen niet conform de Richtlijnen afzonderlijk credit op de balans zijn 

gepresenteerd en ook niet zichtbaar in mindering zijn gebracht op de post onderhanden projecten. Voorts heeft de 

AFM geconstateerd dat de toelichting op de balans niet conform de Richtlijnen inzicht geeft in het cumulatief 

totaal van de tot dan toe verantwoorde omzet (minus reeds geboekte verliezen) en kosten en het totaal van de 
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ontvangen voorschotten. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om te beoordelen of de presentatie van en de toelichting op de 

onderhanden projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. Op basis daarvan heeft de AFM geconstateerd dat de externe accountant geen toereikende controle-

informatie heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de presentatie van de post 

onderhanden projecten en de toelichting daarop, waarop het accountantsoordeel kon worden gebaseerd. De externe 

accountant heeft aldus in strijd gehandeld met COS 500, paragraaf 2. Doordat onvoldoende controle-informatie op 

dit punt is verkregen, heeft de externe accountant voorts COS 200, paragraaf 2 overtreden. Hij heeft zich bij de 

controle van financiële overzichten niet in staat gesteld om een oordeel te geven of de financiële overzichten in 

alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor 

de financiële verslaggeving. 

 

2.2.7.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

controlewerkzaamheden heeft verricht om te beoordelen of de presentatie van en de toelichting op de onderhanden 

projecten in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Op 

basis hiervan moet geconstateerd worden dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft 

verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de presentatie van de post onderhanden projecten 

en de toelichting daarop, waarop het accountantsoordeel kon worden gebaseerd. De externe accountant heeft aldus 

in strijd gehandeld met COS 500, paragraaf 2. Doordat onvoldoende controle-informatie op dit punt is verkregen, 

heeft de externe accountant voorts COS 200, paragraaf 2 overtreden. Hij heeft zich bij de controle van financiële 

overzichten niet in staat gesteld om een oordeel te geven of de financiële overzichten in alle van materieel belang 

zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving. 

 

2.2.8. Ontoereikende controle vorderingen  

 

2.2.8.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

2.2.8.2. Feiten 

In de jaarrekening van [B] is de post „vorderingen‟ opgenomen voor een bedrag van circa -- ---------. Deze post 

bevat ------ vorderingen op ------------------------------- voor een totaalbedrag van -- ---------. In de toelichting bij de 

jaarrekening is inzake de ------ vorderingen op ------------------------------ het volgende vermeld: “----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

Uit het document „---------------------------------------------‟ blijkt dat ---------- vorderingen op ---------------------------

- ruim drie jaar openstaan en door het controleteam vooralsnog als dubieus zijn aangemerkt. Desondanks is er 

geen voorziening gevormd. Voor andere vorderingen op --------------------------- is wel een voorziening gevormd 

voor een totaalbedrag van ruim ------------.  

 

Het document „---------‟ bevat de volgende schriftelijke bevestiging van het bestuur betreffende --------- 

vorderingen op ----------------------------: “Op de debiteuren ---------------------------- staat circa ---------- euro open. 

De betalingsachterstand van deze debiteuren bedraagt meer dan een jaar. De directie bevestigt dat deze 

achterstand alleen het gevolg is van afspraken om de openstaande vorderingen te verrekenen met nieuwe 

opdrachten en dat haar geen enkele reden is bekend waarom deze openstaande vorderingen uiteindelijk niet 

zouden worden voldaan. De directie bevestigt derhalve dat haar geen enkele omstandigheid bekend is als gevolg 

waarvan de invorderbaarheid van deze vorderingen ook maar enigszins ter discussie zou moeten staan.” 

 

In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant voor de 

controle van de vorderingen op ---------------------------- gebruik heeft gemaakt van bevestigingen van derden. 

Verder blijkt niet dat de externe accountant heeft vastgesteld of het gebruik van externe bevestigingen 

noodzakelijk is om toereikende controle-informatie te verkrijgen over de beweringen.  

 

In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant inzicht heeft 

verkregen in de (zakelijke) redenen voor de transactie, waarbij de openstaande vorderingen zullen worden 

verrekend met nieuwe opdrachten. 

 

2.2.8.3. Beoordeling van de feiten 

Richtlijn 222.2 van de Richtlijnen bepaalt dat vorderingen dienen te worden gewaardeerd onder aftrek van 

voorzieningen wegens oninbaarheid. 

 

In COS 500, paragraaf 35 is het volgende opgenomen over het verkrijgen van bevestigingen van derden: 

“Gebruikmaken van bevestigingen, een specifieke vorm van het inwinnen van inlichtingen, is het verkrijgen van 

een mededeling rechtstreeks van een derde waarmee een saldo of voorwaarde wordt bevestigd. De accountant kan 

bijvoorbeeld directe bevestiging van openstaande vorderingen opvragen door contact op te nemen met debiteuren. 

Bevestigingen van derden worden regelmatig gebruikt met betrekking tot posten in financiële overzichten en de 

bestanddelen daarvan maar behoeven daartoe niet beperkt te blijven. De accountant kan bijvoorbeeld een 

bevestiging vragen over de voorwaarden van contracten of transacties van de entiteit met een derde; het verzoek 

om een bevestiging wordt opgemaakt om te vragen of er wijzigingen zijn aangebracht in de overeenkomst en zo ja, 

wat de belangrijkste details daarvan zijn. Bevestigingen van derden worden eveneens gebruikt om controle-
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informatie te verkrijgen over het niet bestaan van bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld het niet aanwezig zijn van 

een sideletter die van invloed zou kunnen zijn op de verantwoording van de opbrengsten.” 

 

COS 505, paragraaf 2 bevat de volgende norm met betrekking tot het gebruik van externe bevestigingen: “De 

accountant dient vast te stellen of het gebruik van externe bevestigingen noodzakelijk is om toereikende controle-

informatie te verkrijgen over de beweringen. Hierbij dient de accountant rekening te houden met het ingeschatte 

risico van een afwijking van materieel belang op beweringniveau en de mate waarin de controle-informatie 

voortkomend uit andere geplande controlewerkzaamheden het risico van een afwijking van materieel belang op 

beweringniveau tot een aanvaardbaar laag niveau zal beperken.” 

 

COS 240, paragraaf 76 bevat de volgende norm met betrekking tot het risico van doorbreking van interne 

beheersingsmaatregelen door het bestuur van de entiteit: “Om in te kunnen spelen op het risico van doorbreking 

van interne beheersingsmaatregelen door het bestuur van de entiteit dient de accountant controlewerkzaamheden 

op te zetten en uit te voeren om (…) inzicht te verkrijgen in de zakelijke redenen voor door de accountant 

geconstateerde belangrijke transacties die vallen buiten de gebruikelijke activiteiten van de entiteit of die in ander 

opzicht ongebruikelijk lijken in het licht van het inzicht dat de accountant heeft van de entiteit en haar omgeving.” 

 

COS 500, paragraaf 2 schrijft voor dat de accountant toereikende controle-informatie dient te verkrijgen om in 

staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

Voor vorderingen op ---------------------------- voor een totaalbedrag van -- ----------, die drie jaar open staan, is in 

de jaarrekening ----- geen voorziening getroffen, terwijl voor andere vorderingen op deze debiteuren wel een 

voorziening is gevormd voor een totaalbedrag van ruim ------------. Het bestuur van [B] verstrekt de volgende 

verklaring over de vorderingen van -- ----------: “(…) De directie bevestigt dat deze achterstand alleen het gevolg 

is van afspraken om de openstaande vorderingen te verrekenen met nieuwe opdrachten en dat haar geen enkele 

reden is bekend waarom deze openstaande vorderingen uiteindelijk niet zouden worden voldaan. De directie 

bevestigt derhalve dat haar geen enkele omstandigheid bekend is als gevolg waarvan de invorderbaarheid van 

deze vorderingen ook maar enigszins ter discussie zou moeten staan.”  

 

In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat controle-informatie is verkregen 

waarin de beweringen van [B] omtrent de vorderingen van -- ---------- zijn bevestigd. -----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Afgezien van het 

gegeven dat de vorderingen drie jaar open staan, benadrukt deze tekst het belang van het verkrijgen van 

bevestiging van de beweringen van [B] omtrent de vorderingen van -- -----------. 

 

De AFM constateert dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel over de volledigheid van de voorziening 
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wegens oninbaarheid en de juiste waardering van de balanspost „vorderingen‟ kan worden gebaseerd. De externe 

accountant heeft daarmee COS 500, paragraaf 2 niet nageleefd. 

 

2.2.8.4. Zienswijze van EY 

In haar zienswijze stelt EY dat rond ---------- vorderingen de nodige onzekerheid bestond, die niet met 

controletechnische middelen kon worden verminderd. Volgens EY werd aan de gebruiker van de jaarrekening 

voldoende inzicht verschaft --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------. Volgens EY sloten de uitkomsten van de controle en de weergave in de 

jaarrekening daardoor op elkaar aan, waardoor de accountant zijn verklaring bij de jaarrekening op dit punt mocht 

afgeven. 

 

2.2.8.5. Beoordeling van de zienswijze 

De zienswijze van EY sluit aan op vergelijkbare punten die zij reeds naar voren heeft gebracht in haar Reactie. In 

die Reactie stelt EY dat niet zozeer het bestaan van de vordering ter discussie stond (de ontstaanscontrole had 

volgens EY al in eerdere jaren plaatsgevonden), alswel de waardering daarvan. EY geeft in de Reactie aan dat niet 

is overwogen om saldobevestigingen te versturen, omdat het volgens haar geen extra informatie over de 

waardering zou hebben opgeleverd. De inbaarheid van een vordering kan niet worden vastgesteld met het uitsturen 

van saldobevestigingen. Het is onaannemelijk dat de debiteur schriftelijk zou aangeven niet voornemens of in staat 

te zijn zijn schuld te betalen, en dat een dergelijke bevestiging aanvullende controle informatie oplevert. 

 

In het definitieve rapport van 10 september 2010 heeft de AFM hierop aangegeven dat het niet duidelijk is wat 

wordt bedoeld met de verklaring van [B] in het document „------------‟ dat sprake is van “… afspraken om de 

openstaande vorderingen te verrekenen met nieuwe opdrachten …”. Wat bedoelt [B] precies wanneer zij stelt 

afspraken te hebben gemaakt om openstaande vorderingen te verrekenen met nieuwe vorderingen op grond van 

nieuwe opdrachten? Het vragen van bevestiging aan deze debiteuren had niet alleen duidelijkheid kunnen geven 

over het bestaan van de vorderingen, maar ook over betalingsafspraken die al dan niet gemaakt zijn en de precieze 

inhoud daarvan. Op basis daarvan had EY een nadere inschatting kunnen maken van de inbaarheid van de 

vorderingen. Volgens de AFM had de onzekerheid van de vorderingen derhalve wel degelijk kunnen worden 

verminderd met controletechnische middelen, namelijk door niet alleen af te gaan op de beweringen van [B] maar 

door van ------------     ------------ bevestiging van die beweringen trachten te verkrijgen als bedoeld in COS 500, 

paragraaf 35. Het had juist op de weg van EY gelegen om ten minste na te gaan of, in overeenstemming met COS 

505, paragraaf 2, de bestaande onzekerheid over de inbaarheid van de vorderingen kon worden verminderd. Mede 

gezien COS 240, paragraaf 76 had het op de weg van EY gelegen om de bewering van [B] over het „verrekenen‟ 

van openstaande vorderingen met nieuwe opdrachten, nader te controleren.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- Die controle kan er toe leiden dat ook voor de vordering van -- ----------- (die al drie 

jaar open staat) een voorziening dient te worden getroffen. 

 

De AFM heeft in het onderzoeksrapport derhalve terecht geconcludeerd dat de externe accountant geen 

toereikende controle-informatie heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop het 
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accountantsoordeel over de volledigheid van de „voorziening wegens oninbaarheid‟ en de juiste waardering van de 

balanspost „vorderingen‟ kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft daarmee COS 500, paragraaf 2 niet 

nageleefd. 

 

2.2.8.6. Conclusie 

De AFM concludeert dat de zienswijze van EY geen aanleiding vormt om tot een ander oordeel te komen. De 

externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken waarop het accountantsoordeel over de volledigheid van de voorziening wegens oninbaarheid en de juiste 

waardering van de balanspost „vorderingen‟ kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft daarmee COS 

500, paragraaf 2 niet nageleefd. 

 

2.3. Dossier [C] 

 

Naam cliënt [C] 

Boekjaar ----- 

Naam externe 

accountant 

-------------------------- 

Branche ------------------------------------- 

Groepsstructuur en 

plaats controlecliënt 

in groepsstructuur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Verslaggevingsstelsel ------------- 

Balanstotaal ----------------- 

Resultaat na 

belastingen 

-------------------- 

Materialiteit ---------------------------------- 

Strekking en datum 

verklaring 

---------------------------------- 

OKB ------- 

 

2.3.1. Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountant [C1] 

2.3.1.1. Wettelijk kader 

COS 600, paragraaf 8 

De groepsaccountant dient de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te 

verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de 

specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant. 

Toelichting van de AFM op de norm 

In COS 600 worden grondslagen en essentiële werkzaamheden vastgesteld voor de accountant (de 

groepsaccountant) die bij de uitvoering van een controleopdracht gebruikmaakt van de werkzaamheden van een 

andere accountant. De groepsaccountant is ongedeeld verantwoordelijk voor de accountantsverklaring. De externe 
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accountant moet die werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen 

waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor zijn eigen 

doelstellingen.  

 

2.3.1.2. Feiten 

a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------  

o --------------------------------------------------- 

o --------------------------------------------------- 

o ---------------------------------------------------. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c. In het controledossier van de groepsaccountant zijn de documenten opgenomen die EY ----- naar de 

groepsaccountant heeft toegezonden conform de richtlijnen van EY. Inzake de waardering van de ----------

---------- van [C1] betreffen dit met name het SRM, het ---------------------------- Memo en het ---------------

---------------- Memo. Uit deze documenten volgt op onderdelen een beschrijving van de door EY ----- 

verrichte controlewerkzaamheden en de uit deze werkzaamheden getrokken conclusies. Tevens zijn in het 

controledossier vastleggingen aangetroffen van onderling telefonisch en e-mailoverleg tussen de 

groepsaccountant en EY -----. Tevens heeft EY een memo verstrekt met datum -----------, waarin is 

vermeld welke bezoeken van lokale vestigingen EY heeft verricht. Hieruit blijkt dat er gedurende ----- 

enkele bezoeken bij EY ----- hebben plaatsgevonden.  

 

d. In het controledossier van de groepsaccountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant zelfstandig heeft vastgesteld dat de door EY ----- verrichte controlewerkzaamheden 

toereikend zijn ter controle van de ------------------------------- van [C1]. Zo zijn in het controledossier van 

de groepsaccountant geen vastleggingen aangetroffen van de door EY ----- verrichte 

controlewerkzaamheden en de bevindingen van deze controlewerkzaamheden, anders dan hierboven 

beschreven, waaruit blijkt dat de externe accountant zelfstandig in zijn rol als groepsaccountant vaststelt 

dat de verrichte werkzaamheden toereikend zijn. Tevens zijn in het controledossier van de 

groepsaccountant geen vastleggingen aangetroffen van een beoordeling door de groepsaccountant van de 

controledocumentatie van EY -----, bijvoorbeeld door een review van het controledossier van EY -----. 

 

2.3.1.3. Beoordeling van de feiten 

De externe accountant is eindverantwoordelijk voor de afgifte van de accountantsverklaring. Dit betekent dat de 

externe accountant zelfstandig de beoordeling moet maken of de door EY ----- verrichte werkzaamheden voor hem 

als externe accountant wel toereikend zijn. Deze zelfstandige beoordeling volgt uit de formulering van COS 600, 

paragraaf 8, die een actieve verplichting voor de externe accountant voorschrijft, namelijk het uitvoeren van 

werkzaamheden die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gelet op deze ---------------------------- had de externe accountant ten minste moeten doorvragen bij de andere 

accountant (van EY -----) over wat deze omstandigheden betekende voor de controle en tot welke vragen deze 

omstandigheden bij de andere accountant hadden geleid.  

 

EY heeft voorts in reactie op het concept onderzoeksrapport bestreden dat het controledossier geen vastleggingen 

bevatte waaruit blijkt dat de externe accountant zelfstandig heeft vastgesteld dat de door EY ----- verrichte 
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controlewerkzaamheden toereikend zijn ter controle van de --------------------------- van [C1]. Ter onderbouwing 

hiervan noemt EY de volgende controledocumentatie:  

 Informeren van de andere accountant over onafhankelijkheidseisen, controlegebieden die speciale 

aandacht vragen en tijdplanning (paragraaf 9, lid a, b, c). Deze informatie is extensief toegelicht in de ---

--------------------------------------------, de ----------------------------------------- en de -----------------------------

-------------. Deze instructies bevatten alle genoemde elementen waarbij uitvoerig informatie wordt 

verstrekt over 'Key Accounting and Auditing Issues' waaronder ---------------------------------------------------

-----. Deze attentiepunten zijn vervolgens ook gepresenteerd en besproken tijdens de --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bespreken van uitgevoerde werkzaamheden en beoordelen van controle-informatie met eventueel een 

bezoek van de andere accountant. (paragraaf 10) In het onder feit c. beschreven memo van -------------

([C] -------------------------------------) wordt aangegeven op welke wijze de uitgevoerde werkzaamheden 

zijn besproken en beoordeeld. Daarnaast beschrijft het memo de reguliere conference calls met zowel [C] 

------------------ als de andere accountants. Tevens is in het memo een --------------- lijst opgenomen van 

bezoeken aan de andere accountant met details betreffende datum van bezoek, gesprekspartners en het 

doel van het bezoek. Verder beschrijft feit c. dat er vastleggingen in het dossier zijn van onderling 

telefonisch en e-mailoverleg. 

 Betrekken van de significante controlebevindingen van de andere accountant in de eindbeoordeling 

(paragraaf 12). Zowel in het Summary Review Memorandum (SRM) van [C1] ------------------ als in -------

----------------------------------------------------------------------------------- [C] zijn de controlebevindingen 

inzake de --------------------- opgenomen, inclusief een conclusie van de externe accountant vanuit zijn rol 

als groepsaccountant. Verder is in het dossier vastgelegd van welk groepsonderdeel de financiële 

gegevens zijn gecontroleerd in de vorm van een gewaarmerkte interne rapportagestaat van [C1] (artikel 

14). Ook de conclusies zijn vastgelegd in de vorm van gesigneerde rapportages van Ernst & Young ----- 

en een ondertekende goedkeurende 'Interoffice Audit Opinion'.‖ 

De AFM maakt uit deze controle-informatie vooral op dat de externe accountant de andere accountant voldoende 

heeft geïnstrueerd over zijn opdracht en dat de externe accountant de significante controlebevindingen van de 

andere accountant voldoende heeft betrokken in zijn beoordeling. Uit bovengenoemde controledocumentatie kan 

de AFM echter niet opmaken dat de externe accountant als groepsaccountant toereikende controle-informatie heeft 

verkregen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden voldoende toereikend zijn 

voor zijn controle. 

 

EY verwijst in de tweede bullet naar het memo van -------------, beschreven in feit c., waarin aangegeven wordt dat 

er besprekingen hebben plaatsgevonden met de controlecliënt en de andere accountant ten aanzien van de 

controleaanpak en de status van de controle. Uit dit memo blijkt echter niet welke specifieke werkzaamheden de 

groepsaccountant heeft verricht om controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat door EY ----- verrichte 

werkzaamheden ten aanzien van --------------------------------------------- toereikend zijn. Na ------------------- hebben 

er geen bezoeken meer plaatsgevonden, terwijl de controle van ----------------------------------------- zich 

concentreert op de periode na -------------------------------------------------------------------------------------. Tevens 

blijkt uit het betreffende memo niet welke specifieke vragen EY heeft gesteld aan EY ----- over ----------------------

---------------------------------------. Ook blijkt niet of, en zo ja welke, vastleggingen van controlewerkzaamheden 

van EY ----- door EY zijn beoordeeld. In het controledossier van de groepsaccountant zijn dan ook geen 
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vastleggingen van controlewerkzaamheden met betrekking tot ----------------------- ---------------- van EY ----- 

aangetroffen, anders dan de door EY ----- toegezonden documenten, conform de richtlijnen van EY. Deze 

documenten, betreffen zoals gesteld in feit c. met name het SRM, het ------------------------- Memo en het ------------

-------------------- Memo. Ook uit deze documenten blijkt niet welke specifieke werkzaamheden de 

groepsaccountant heeft verricht om controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat door EY ----- verrichte 

werkzaamheden ten aanzien van de waardering van de ----------------- toereikend zijn. 

 

2.3.1.4. Zienswijze van EY 

Volgens EY heeft de AFM bij haar conclusie geen rekening gehouden met Standaard 600 paragraaf 11. De 

groepsaccountant kan op basis van deze paragraaf besluiten dat review werkzaamheden niet nodig zijn indien de 

andere accountant een accountant uit het netwerk is. De toereikendheid van de controle van de andere accountant 

is immers verzekerd nu het een netwerkaccountant betreft. Zelfstandige vaststelling van de toereikendheid van de 

werkzaamheden van de andere accountant is dan niet meer nodig. EY verwijst hier eveneens naar de opinie van 

prof. -----------------. Daarnaast merkt EY op dat vastlegging van niet vereiste zelfstandige vaststelling geen steun 

vindt in Standaard 230, noch in andere Standaarden
22

 van de NV COS.  

 

Voorts merkt EY op dat de externe accountant gedurende de controle ---------------- op de hoogte is geweest van de 

-------------------------------------------------- op grond van ---------------- e-mail verkeer en telefonisch overleg. 

Daarbij was een andere partner uit het groepsteam -------------------------- in overleg met EY ----- om de uitkomsten 

van de werkzaamheden aldaar te volgen. Aangezien deze partner en de externe accountant op dezelfde gang 

kantoor hielden, hadden zij ------------- informeel contact, waardoor de externe accountant in voldoende mate op 

de hoogte was van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden van EY -----, en zodoende voldoende 

geïnformeerd was om vast te stellen dat aanvullende beoordeling van de werkzaamheden van EY ----- niet 

noodzakelijk waren. Dit wordt geïllustreerd door de ---------------- e-mails van en naar de externe accountant 

inzake dit onderwerp.  

 

2.3.1.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY verwijst in haar zienswijze naar paragraaf 11 van COS 600. Het verrichten van werkzaamheden ten aanzien 

van de informatie dat door de andere accountant geleverd wordt zou volgens EY niet meer nodig zijn indien de 

andere accountant uit hetzelfde netwerk is. EY heeft bij haar schriftelijke zienswijze een kopie van de Audit Alert 

21 verstrekt. 

 

De AFM is het met de redenering van EY eens in zoverre dat, bij toepassing van COS 600, paragraaf 11, de 

externe accountant kan besluiten geen beoordeling te verrichten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden 

van de andere accountant, als de groepsaccountant en de andere accountant tot hetzelfde netwerk behoren en onder 

bepaalde voorwaarden, namelijk wanneer de groepsaccountant tijdens voorgaande controleperioden reeds op 

toereikende wijze is geïnformeerd over de aanvaardbaarheid van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Dit wordt 

ook met zoveel woorden gezegd in de door EY aangehaalde Audit Alert 21. Ten overvloede merkt de AFM op dat 

de genoemde Audit Alert niet prevaleert boven de wettelijke bepalingen, het vormt slechts een invulling van COS 

600, paragraaf 11.  

 

                                                      
22

 Met de term „Standaarden‟ wordt verwezen naar de NV COS. 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 71 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

Waar de AFM en EY echter van mening verschillen is dat bij toepassing van paragraaf 11 het niet betekent dat 

paragraaf 8 van COS 600 dan niet meer van toepassing is. Dit volgt uit de systematiek van COS 600. Paragraaf 8 

omschrijft het doel, namelijk toereikende controle-informatie verkrijgen voor de doelstelling van de externe 

accountant. Paragraaf 10 en 11 beschrijven de door de andere accountant al dan niet te verrichten werkzaamheden; 

zij gaan niet over het doel van de externe accountant.  

 

Ook als de externe accountant op grond van COS 600, paragraaf 11, besluit geen beoordeling te verrichten ten 

aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden van de andere accountant, zal de externe accountant dus toereikende 

controle-informatie moeten verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde specifieke 

werkzaamheden toereikend zijn in het kader van de specifieke opdracht van de externe accountant zelf. Het 

verkrijgen van toereikende controle-informatie kan niet gelijkgesteld worden aan het wel of niet verrichten van 

bepaalde werkzaamheden, zoals EY in haar zienswijze stelt. Ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden van de 

andere accountant, zal de externe accountant op grond van paragraaf 8 altijd moeten nagaan of de verrichte 

werkzaamheden door de andere accountant wel toereikend zijn voor zijn specifieke opdracht. De AFM constateert 

dat de externe accountant dit heeft nagelaten en daarmee COS 600, paragraaf 8 heeft overtreden. 

 

EY merkt voorts in haar zienswijze op dat de externe accountant ------------------- op de hoogte is geweest van de --

---------------------------------------------- op grond van ------------------ e-mail verkeer en telefonisch overleg met de 

andere accountant. Uit deze reactie volgt naar de mening van de AFM dat er blijkbaar wel een beoordeling is 

gemaakt van de werkzaamheden van EY ----- en daarmee dat COS 600, paragraaf 11 kennelijk überhaupt niet 

door EY is toegepast.  

Uit het controledossier is niet gebleken wat de bevindingen van de externe accountant bij het ---------------- e-mail 

verkeer en telefonisch overleg waren en in hoeverre deze bevindingen betekenis hadden voor de doelstellingen van 

de controle van de externe accountant zelf. Overigens heeft de AFM van het ---------------- e-mail verkeer en 

telefonisch overleg waar EY naar verwijst geen stukken gekregen die deze stelling zouden onderbouwen.  

 

2.3.1.6. Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat de groepsaccountant niet de werkzaamheden heeft uitgevoerd, die nodig zijn om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde 

werkzaamheden in het kader van de specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de 

groepsaccountant. De externe accountant heeft hiermee paragraaf 8 van COS 600 niet nageleefd. 

  

2.3.2. Bevindingen van de andere accountant van [C2] 

 

2.3.2.1. Wettelijk kader  

 

COS 600, paragraaf 12 

De groepsaccountant dient de significante controlebevindingen van de andere accountant in zijn beoordeling te 

betrekken.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De als groepsaccountant optredende externe accountant dient de significante controlebevindingen van de andere 

accountant in zijn beoordeling te betrekken en vast te stellen tot welke gevolgen deze significante bevindingen 
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leiden. Zo kan de externe accountant besluiten dat aanvullende controlewerkzaamheden benodigd zijn of dat de 

betreffende bevindingen van invloed zijn op de strekking van de af te geven accountantsverklaring. 

 

2.3.2.2. Feiten 

a. In het controledossier zijn vastleggingen aangetroffen waaruit de controlebevindingen van EY ----- 

blijken, die zij van belang acht voor de groepsaccountant: 

i. In het SRM van [C2]vermeldt EY ----- haar controlebevindingen aan de groepsaccountant, 

bijvoorbeeld (-----------------------):  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ii. Daarnaast vermeldt EY ----- haar controlebevindingen ten aanzien van de toepassing van ------- 

door [C2] in het ------- SRM. Hierin is onder meer de volgende bevinding van EY ----- 

opgenomen:   

―We note that the presentation is consistent with the instructions by [C], though we repeat our 

comment that EY --------------- should evaluate the [C] policy regarding this matter for 

conformity with the ---///- guidance and consistency -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.‖ 

 

iii. Tevens vermeldt EY ----- bijzonderheden middels aantekeningen bij de aan de groepsaccountant 

toegezonden „------------‟ overzichten. Deze „-----------‟ overzichten betreffen de door EY ----- 

gecontroleerde financiële gegevens van [C2]. Blijkens de legenda bij de overzichten houden deze 

aantekeningen het volgende in:   

―A: Information that the company concluded is not used to populate -------------------- and not 

used to ------------------------------------------------------------------------ and over which we performed 

no tie-out procedures and do not opine upon. 

B: Information that was either incorrectly presented or data over which we performed limited to 

no procedures, details of which are discussed is our ------------------------.‖ 

 

b. Medewerkers van het controleteam van EY hebben aangegeven dat bevindingen van de andere accountant 

zijn afgewikkeld, indien deze niet meer zijn opgenomen in het SRM van de entiteit hoger in de 

groepsstructuur dan de door de andere accountant gecontroleerde entiteit. In het controledossier zijn 

echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit de afwikkeling door de groepsaccountant van de 

controlebevindingen van EY ----- blijkt.  
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2.3.2.3. Beoordeling van de feiten 

Uit bovenstaande feiten volgt dat de andere accountant een aantal opmerkingen heeft meegegeven aan de 

groepsaccountant, onder andere in het SRM van [C2]. Uit het controledossier blijkt echter niet hoe de 

groepsaccountant deze opmerkingen heeft betrokken in zijn eigen beoordeling.  

  

De opmerkingen van de andere accountant zijn niet opgenomen in het SRM van de entiteit hoger in de 

groepsstructuur dan de door de andere accountant gecontroleerde entiteit. Uit feit b. volgt dat dit kennelijk 

betekent dat de bevindingen afgewikkeld zijn. Hoe de groepsaccountant deze bevindingen van de andere 

accountant heeft afgewikkeld, waardoor deze niet meer in het SRM opgenomen hoefden te worden, blijkt niet uit 

het controledossier.  

 

In het onderhavig controledossier zijn derhalve geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt welke betekenis de 

bevindingen en voorbehouden van de andere accountant hebben gehad voor de uitvoering van de controle door de 

groepsaccountant. De groepsaccountant heeft deze controlebevindingen en voorbehouden van de andere 

accountant dan ook niet in zijn beoordeling betrokken. 

 

2.3.2.4. Zienswijze van EY 

De AFM baseert zich op een onjuiste uitleg van COS 600, paragraaf 12. Zij gaat er ten onrechte van uit dat alle 

bevindingen van de andere accountant als significant dienen te gelden voor de externe accountant. Alleen de 

groepsaccountant is in staat om te bepalen of een bevinding relevant is in het kader van de wettelijke controle van 

de geconsolideerde jaarrekening.  

 

Ten aanzien van feit a. merkt EY het volgende op. Al zou de desbetreffende post zijn vermeld op het SAD
23

 

(ondanks de reportagedrempel), dan zou dit nog niet tot een aanpassing van de jaarrekening leiden aangezien deze 

post ruimschoots binnen de materialiteitsgrenzen blijft. Er waren namelijk geen andere geconstateerde verschillen.  

 

De AFM constateert dat slechts bij 5 van de 18 bevindingen een annotatie van de groepsaccountant is 

aangetroffen. EY stelt echter vast dat de significante controlebevindingen zijn afgewerkt. Van de overige dertien 

bevindingen vormen twee bevindingen feitelijk een onderdeel van de vijf opgevolgde bevindingen en uit dien 

hoofde zijn deze ook nader beoordeeld en afgewogen. Zes bevindingen waren naar aard en omvang niet materieel 

voor de jaarrekening, aangezien ze qua omvang onder de grenswaarde bleven of minder dan 1% invloed hadden 

op een in de jaarrekening weergegeven specificatie. De vijf overige bevindingen hadden geen betrekking op 

controleverschillen, maar waren slechts ter informatie aan het groepsteam opgenomen.  

 

2.3.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY voert aan dat de AFM er ten onrechte van uit is gegaan dat alle bevindingen van de andere accountant als 

significant dienen te gelden voor de externe accountant. De AFM is echter van oordeel dat de achttien bevindingen 

van de andere accountant wel degelijk kwalificeren als significante controlebevindingen gelet op het volgende. Uit 

de door de groepsaccountant verzonden instructies aan de andere accountants blijkt dat de andere accountants een 

SRM
24

 aan de groepsaccountant moeten doen toekomen “that summarizes important audit results and 

                                                      
23

 De afkorting „SAD‟ staat voor Summary of Audit Differences. 
24

 Summary Review Memorandum. 
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conclusions, highlighting major issues […]”. Hieruit maakt de AFM op dat de achttien door de andere accountant 

weergegeven bevindingen op dergelijke „major issues‟ zien. Het gegeven dat de andere accountant het 

noodzakelijk achtte om de betreffende bevindingen vast te leggen en onder de aandacht van de externe accountant 

te brengen leidt er derhalve toe dat hier sprake is van significante controlebevindingen.  

 

EY beweert dat de groepsaccountant zelf bepaalt of een bevinding significant en relevant is in het kader van de 

wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening. Deze redenering kan de AFM volgen. Wat echter in 

onderhavig geval ontbreekt, is de vastlegging van de externe accountant waarom hij de andere opmerkingen van 

de andere accountant niet als significant kwalificeert en derhalve niet betrekt in zijn beoordeling. Zoals hierboven 

weergegeven vond de andere accountant de overige punten van aandacht wel belangrijk, anders had hij de externe 

accountant hier niet expliciet op gewezen. Dit volgt eveneens uit de formulering van het doel van het --/////////////--

memo (“discuss significant findings”).  

 

Volgens EY waren slechts de vijf door de groepsaccountant afgewerkte bevindingen daadwerkelijk significant in 

de ogen van de externe accountant. Vervolgens heeft EY de overige 13 bevindingen uitgesplitst in  

(i) twee die eigenlijk al behandeld waren onder de vijf significante bevindingen,  

(ii) zes bevindingen die niet significant waren want onder de grenswaarde en  

(iii)  vijf bevindingen die alleen ter informatie waren opgenomen. 

De AFM merkt op dat EY niet specificeert welke twee bevindingen al behandeld waren bij de vijf andere 

significante bevindingen. Ook geeft EY niet aan welke zes bevindingen niet significant waren omdat deze onder 

de grenswaarde vielen. Hetzelfde geldt voor de overige vijf bevindingen die alleen ter informatie zijn opgenomen. 

Gelet op dit gebrek aan onderbouwing hieromtrent kan de AFM niet oordelen of de externe accountant terecht 

geen opmerkingen of annotaties had ten aanzien van de overige dertien bevindingen.  

 

Voorts stelt EY dat de post van ---------------- ruimschoots binnen de materialiteitsgrenzen bleef. Er waren 

namelijk geen andere geconstateerde verschillen. De AFM merkt op dat EY echter niet aangeeft waarom deze post 

ruimschoots binnen de materialiteitsgrenzen bleef. Volgens de door EY opgestelde Audit Strategy Memorandum 

was de grenswaarde
25

, voor beoordeling of een controleverschil kwantitatief materieel is, door de externe 

accountant gesteld op -----------------. Deze grenswaarde werd later gedurende de controle zelfs bijgesteld naar -----

-------------, blijkens het SRM van [C]. Waarom een bedrag van --------------, oftewel ---------------, ruimschoots 

binnen de materialiteitsgrenzen blijft, kan de AFM derhalve niet volgen. 

 

2.3.2.6. Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeert de AFM dat in onderhavig controledossier niet gebleken is welke 

betekenis de bevindingen en voorbehouden van de andere accountant hadden voor de uitvoering van de controle 

door de groepsaccountant. De groepsaccountant heeft deze controlebevindingen en voorbehouden van de andere 

accountant dan ook niet in zijn beoordeling betrokken. Hiermee heeft de externe accountant COS 600, paragraaf 

12 overtreden.  

 

 

 

                                                      
25

 Consolidated Summary of Audit Differences Nominal Amount.  
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2.3.3. Controle [C3] 

 

2.3.3.1. Wettelijk kader 

 

COS 600, paragraaf 8 

De groepsaccountant dient de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te 

verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de 

specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

In COS 600 worden grondslagen en essentiële werkzaamheden vastgesteld voor de accountant (de 

groepsaccountant) die bij de uitvoering van een controleopdracht gebruikmaakt van de werkzaamheden van een 

andere accountant. De groepsaccountant is ongedeeld verantwoordelijk voor de accountantsverklaring. De externe 

accountant moet die werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen 

waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor zijn eigen 

doelstellingen.  

 

2.3.3.2. Feiten 

Ten aanzien van de controle classificatie -------------------------- 

a. --////-- onderscheidt een aantal categorieën binnen -------------------- en -----------------------------. De 

categorie bepaalt de waarderingsgrondslag van een -------------------------. Volgens het in het 

controledossier van de andere accountant opgenomen document „-------------------------------------------------

----------‟ van [C3] worden alle ----------------------------------- geclassificeerd als „------------------------------

-----‟ en zijn deze ---------------- ook als zodanig gepresenteerd in de jaarrekening van [C].  

 

b. In het controledossier van de andere accountant is het document „------------------------------------‟ 

opgenomen. Dit document is ontleend aan de administratie van [C3] en geeft een specificatie van alle -----

------------------- van [C3], waarbij per individuele ---------------- wordt aangegeven wat de eigenschappen 

zijn, zoals bijvoorbeeld --------------------------------------------------------------------------. Tevens staat onder 

„accounting method‟ vermeld welke classificatie er van toepassing is volgens [C3]. Hierin staat bij een 

deel van de ------------------------------- met een waarde van circa --------------- vermeld dat de 

accountingmethode „-------------------------------------- betreft, terwijl bij de resterende -------------------------

----------- „----------------------------------- is vermeld.  

 

c. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de juistheid van de 

classificatie „--------------------------- van de ---------------------. 

 

Ten aanzien van de controle waarderingsmethode --------------- 

d. Volgens alinea -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

e. Het in het controledossier van de andere accountant opgenomen document „------------------------------------

--------‟ bevat een overzicht van de -------------------------- van [C3]. Het in het controledossier van de 

andere accountant opgenomen document „--------------------------------------‟ bevat een overzicht van de ----

------------------ van [C3]. In deze twee documenten wordt in de kolom „------------------- door [C3] 

aangegeven op welke wijze zij de ------------ van de betreffende ------------ heeft bepaald. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt naar -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

f. Uit het controledossier van de andere accountant blijken aanwijzingen ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------. Dit blijkt uit onderstaande voorbeelden: 

- Uit het in het controledossier van de andere accountant opgenomen document ----------- blijkt dat de -

--------------- „-----------------------‟ met een waarde van ---------------- volgens [C3] „---------------- is en 

dat de waardering is gebaseerd op een door [C3] ontvangen e-mail van -------------------- met 

waarderingsgegevens.  

- Verder blijkt uit de door EY verrichte werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld vastgelegd op de 

documenten -------------- en --------------- dat er geen of dat er een langere periode geen informatie 

beschikbaar is omtrent --------- van de betreffende producten, gebaseerd op de gegevens van  

-----------------. Dit zijn aanwijzingen voor het niet aanwezig zijn van ---------------------. 

 

g. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de aanwijzingen voor het 

mogelijk niet aanwezig zijn van --------------------- en de gevolgen hiervan voor de bepaling van ------------

---- van de ----------------------------------------van [C3] en de juiste verwerking daarvan in de toelichting op 

de jaarrekening.  

 

h. In het controledossier van de andere accountant van [C] zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit 

blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen over de juistheid van door 

de [C3] gehanteerde ------------------------------- (--------------------------------------) voor de bepaling van de 
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---------------- van de -------------------------------van [C3] en de juiste verwerking daarvan in de toelichting 

op de jaarrekening. 

 

Ten aanzien van de controle waardering ------------------- 

i. Onder -------------------------- van [C3] zijn ------------------------------------------------------------------------

opgenomen voor circa ---------------. Voor de controle van de waardering van deze ----------------------------

----------------------- heeft EY gebruik gemaakt van de deskundigheid van Ernst & Young --------------------

(EY ---------------).   

 

j. EY --------------- heeft een deelwaarneming verricht op de juistheid van de door [C3] bepaalde waardering 

van deze ----------------. Uit het door EY -------------- opgestelde memo ---------- betreffende de uitkomsten 

van de door hen verrichte werkzaamheden blijkt dat EY -------------- vier ---------------------------------------

-------- heeft geselecteerd.   

 

k. Uit het overzicht „-------------------------------------------‟ blijkt dat drie van deze vier ---------------- een 

waarde van nihil hebben, aangezien deze ---------------- niet meer in het bezit zijn van [C3] en dat derhalve 

feitelijk één ---------------- door EY -------------- in de controle is betrokken, te weten „----------‟ met een 

waarde van circa ---------------.  

 

l. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant heeft beoordeeld of de feitelijke selectie van alleen „----------‟ toereikend is voor het 

verkrijgen van toereikende controle-informatie omtrent de ------------------------------- en ---------------------

-------------------------------------. 

 

m. Het door EY -------------- opgestelde memo ---------- betreffende de uitkomsten van de door hen verrichte 

werkzaamheden is gedateerd op -----------------. De accountantsverklaring is gedateerd op -----------------. 

In het controledossier van de andere accountant zijn geen andere vastleggingen aangetroffen inzake de 

door EY -------------- verrichte werkzaamheden. In het controledossier van de andere accountant zijn geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft 

verkregen omtrent de waardering van de ------------------------------------------------------------------------------

---------------- ten tijde van het ondertekenen van de accountantsverklaring. 

 

n. In het door EY -------------- opgestelde memo --------- staat het volgende vermeld met betrekking tot de ---

----------------------------------------------------------------------: ―------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------‘. Uit het memo ---------- blijkt dan ook dat EY -------------- heeft vastgesteld dat de ------------

------------------- consistent is met de ----------------------------------- zoals toegepast in ----- en concludeert 

EY -------------- dat deze ------------------ representatief is.  
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o. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

waardering van de ------------------------------------------------------------ in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde grondslagen van financiële verslaggeving zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld vastleggingen 

van de beoordeling door de andere accountant of de ------------------------------ zoveel mogelijk gebruik 

maken van --------------------- en alle factoren omvat die --------------------- in beschouwing zouden nemen 

bij het vaststellen van de waarde, zoals bedoeld in alinea ------ van -------.  

 

p. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de waardering van de ----------

---------------------------------------------------------------------. 

 

Ten aanzien van de controle ------opgave --------------------------- 

q. Uit het „-------------------------------------------------- van [C3] blijkt dat de waardering van ---------------------

----------------------- door [C3] primair wordt bepaald aan de hand van --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 

r. In het in het controledossier van de andere accountant opgenomen document „----------------------------------

------------‟ is een overzicht opgenomen van de -------------------- van [C3]. Hieruit blijkt dat [C3] voor 

circa ---------------- van de ------------------- van in totaal circa --------------- de waardering bepaald aan de 

hand van een ---------------- van ---------------------.  

 

s. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant heeft beoordeeld op welke wijze de ----------------- van -------------------- tot stand is 

gekomen en of hier derhalve sprake is van ---------------------------------------------- of dat de waardering 

van de ------ zijn bepaald met behulp van een ---------------------------. 

 

t. In het controledossier van de andere accountant zijn dan ook geen vastleggingen aangetroffen waaruit 

blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de waardering 

van de ----- aan de hand van de ----------------- van --------------------------. 

 

Ten aanzien van de controle waardering ------------------ 

u. Uit het document „--------------------------------------‟ blijkt een overzicht van de --------------- van [C3]. 

Tevens blijkt uit dit document dat [C3] een ------vergelijking van haar ----------------- heeft verricht door 

de door [C3] gehanteerde waarde per ----- te vergelijken met ------------------ van  

------------------, --------- en ------. De samenvatting van de bevindingen uit deze ------vergelijking heeft 

[C3] weergegeven op het document „-------------------------------‟. Uit deze samenvatting en uit de 

gedetailleerde bevindingen blijkt dat de waardering van [C3] voornamelijk lager is in vergelijking met  

----------------, --------- en ------. Uit het document „--------------------------------------------‟ is te herleiden 

dat het verschil tussen de door [C3] gehanteerde waardering en de opgave van ---------------, voor alle -----
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- waar een ---------------- ------------------ beschikbaar is, in totaal circa ----------------- bedraagt, waarbij de 

waardering van [C3] lager is dan volgens ----------------.  

 

v. Uit de gedetailleerde bevindingen vallen een aantal grote verschillen op tussen de door [C3] gehanteerde 

waardering en de door de andere --------------------- weergegeven -----------------, bijvoorbeeld: 

 

---------- (--------

-------) 

--------------------

---------- 

-------- [C3] ----------  

-------------- 

--------- -------- -------- ------ 

--------------------  --------------- --------------- ---------- ----------- ----------- 

--------------------  --------------- --------------- ---------- ----------- --------------- 

--------------------  --------------- ------------------ ---------- ----------- ----------- 

--------------------  --------------- ------- ---------- ------------ --------------- 

 

w. Tevens blijkt uit de bevindingen van de door [C3] verrichte -------vergelijking dat bij veel individuele ----- 

geen ---------------- van één of meer partijen (----------------, --------- en ----) is aangetroffen.  

 

x. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt wat de 

betekenis is van de bevindingen van de door [C3] verrichte -------vergelijking voor de controle door EY, 

anders dan de mondelinge toelichting van de andere accountant dat [C3] consistent waardeert en deze 

waardering prudent is. 

 

y. Tevens heeft EY ter controle van de waardering van de ----- een deelwaarneming verricht op de --- in 

omvang grootste ----- ----------------. Hierbij heeft EY de door [C3] gehanteerde ---------- vergeleken met -

---------------- van ---------------. Door deze deelwaarneming heeft EY ongeveer ------- van de waarde van 

de -------------------- in haar controle betrokken. De conclusie naar aanleiding van de door EY verrichte 

werkzaamheden luidt blijkens het document „--------------------------------------------‟: “[C3] uses ------------

------ to source their ---------- for the -----------------. The nature of the review conducted within this 

workpaper is to ensure that the ---------- sourced are not significantly different from the ------- dictated by 

other ---------------. The results indicate that in a couple of instances there are some large differences 

however -------------------- is in a conservative position. We do not believe that these differences indicate a 

problem nor a systemic issue with the ------------------. We believe that the ------- used are within a 

reasonable range ----------------------------‖. 

 

z. In het controledossier van de andere accountant zijn de uitdraaien van de ---------------- van -------------- 

opgenomen. Hieruit blijken meerdere bevindingen, zoals bijvoorbeeld: 

- Geen -------------- door ----------------, bijvoorbeeld document --------------; 

- Geen recente ---------------- door ---------------, bijvoorbeeld document --------------; 

- EY baseert zich in haar deelwaarneming in meerdere gevallen op de ----------------- vanuit ------------- 

(-----------------) in plaats van de ------------------(--------------), zie bijvoorbeeld -------------------. -------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Verschillen tussen de ---------------- van -------------- per -------------------- volgens de door [C3] 

verrichte -----vergelijking en de door EY verrichte controle ten opzichte van de ------------------ van  

--------------- per ----------------------; 

- Voor langere tijd geen aanpassing in de -------------, zoals door -------------- weergegeven, 

bijvoorbeeld document --------------. 

 

aa. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt wat 

deze bevindingen betekenen, of dat deze bevindingen bij de uitvoering van de controle c.q. bij review 

hiervan zijn opgemerkt. 

 

bb. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant controlewerkzaamheden heeft verricht ten aanzien van de waardering van het gedeelte 

van de ---------------- dat niet in bovengenoemde deelwaarneming van --- is betrokken. Dit gedeelte van de  

----------------- bedraagt circa ----------------.   

 

cc. Uit het document „------------------------------------------‟ blijkt dat in de door EY verrichte deelwaarneming 

van --- uitsluitend ----- zijn betrokken die door [C3] zijn gewaardeerd aan de hand van een ----------------

van -------------------. Uit dit document blijkt verder dat er voor circa ----------------- van de waarde van de 

----- door [C3] gebruik wordt gemaakt van een ----------------, opgegeven door een andere -------------------

--. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat 

de externe accountant ----------------- van andere --------------------- heeft betrokken in zijn 

deelwaarneming.   

 

dd. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant heeft beoordeeld wat de reden van [C3] is om per ----------------------- de waardering 

van de betreffende ----- niet te baseren op haar --------------------, zijnde de ------------------- van -------------

--------. Tevens zijn in het controledossier van de andere accountant geen vastleggingen aangetroffen 

waaruit blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de 

waardering van de -----, waarvan de -------- niet is gebaseerd op een ------------------- van --------------------

-----. 

  

ee. Uit bovenstaande feiten volgt dat in het controledossier van de andere accountant geen vastleggingen zijn 

aangetroffen waaruit blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen 

omtrent de waardering van de -------------------.  

 

Ten aanzien van de controle bijzondere waardevermindering -------------------------- 

ff. Uit het in het controledossier van de andere accountant opgenomen memo van [C3] van ---------------------

--------- met als onderwerp „-----------------------------------‟ blijkt dat de volgende twee kwantitatieve 

criteria door [C3] worden gehanteerd voor de beoordeling of er sprake is van een bijzondere 

waardevermindering bij ------------------------: 

- ―---------------------------------------------------------------------- 

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
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gg. In het controledossier van de andere accountant zijn vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant heeft beoordeeld of voor alle -----------------------, die aan het hierboven benoemde 

eerste criterium voldoen, een bijzondere waardevermindering is verwerkt, tenzij uit nader onderzoek 

bleek dat een bijzondere waardevermindering niet benodigd was.  

 

hh. In het controledossier van de andere accountant zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant heeft vastgesteld of een dergelijke bijzondere waardevermindering is verwerkt, tenzij 

uit nader onderzoek zou blijken dat een bijzondere waardevermindering niet benodigd zou zijn, voor alle -

------------------------ die voldoen aan het hierboven benoemde tweede criterium.  

 

ii. Uit het in het controledossier van de andere accountant opgenomen memo van [C3] van ------------------

met als onderwerp „-----------------------------------------‟ blijkt de afwikkeling door [C3] van de --------------

----------- die mogelijk voor bijzondere waardevermindering in aanmerking zouden komen. Hieruit blijkt 

bijvoorbeeld dat de huidige ---------------- van de ----------------------- in ----------- en [C]  

----------------------------------- onder de ------ noteert, maar dat beide ---------------- door [C3] nader zijn 

beoordeeld als „------‟. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

andere accountant de onderbouwing voor het niet afwaarderen heeft beoordeeld.  

 

jj. In het controledossier van de andere accountant zijn dan ook geen vastleggingen aangetroffen waaruit 

blijkt dat de andere accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen omtrent de bijzondere 

waardevermindering van de ----------------------. 

 

Ten aanzien van de vastleggingen van de groepsaccountant 

kk. Uit het controledossier blijkt dat de groepsaccountant instructies heeft verstuurd aan de accountant van 

[C3] en kennis heeft genomen van de door de andere accountant aan de groepsaccountant toegezonden 

informatie, zoals het SRM. 

 

2.3.3.3. Beoordeling van de feiten 

Feiten a. tot en met jj. zien op het ontbreken van vastleggingen in het dossier van de andere accountant ten aanzien 

van -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------. Uit feit kk. blijkt dat de groepsaccountant instructies 

heeft verstuurd aan de accountant van [C3] en kennis heeft genomen van de door de andere accountant aan de 

groepsaccountant toegezonden informatie, zoals het SRM. De groepsaccountant heeft echter op grond van de door 

hem verrichte werkzaamheden onvoldoende inzicht gekregen in de door de andere accountant verrichte 

werkzaamheden om te kunnen concluderen dat deze toereikend zijn.  

 

Gelet op het gebrek aan toereikende controle-informatie van de andere accountant heeft de groepsaccountant 

onmogelijk voldoende toereikende controle-informatie kunnen verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere 

accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor de doelstelling van de groepsaccountant. De 

groepsaccountant heeft op grond van de door hem verrichte werkzaamheden onvoldoende inzicht verkregen in de 

door de andere accountant verrichte werkzaamheden om te kunnen concluderen dat deze toereikend zijn. 
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Daarnaast is niet gebleken dat de groepsaccountant werkzaamheden heeft uitgevoerd om na te gaan of de door de 

andere accountant uitgevoerde werkzaamheden toereikend zijn voor zijn eigen controle. Wel zijn er een aantal 

documenten in het controledossier van de groepsaccountant aangetroffen, zoals het SRM. Deze documenten zagen 

echter niet op werkzaamheden van de groepsaccountant om toereikende controle-informatie te verkrijgen ten 

aanzien van de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.   

 

Opgemerkt wordt nog dat de andere accountant in het SRM onder meer de belangrijkste verslaggevingsissues van 

[C3] kenbaar maakt aan de groepsaccountant. Op enkele onderdelen hiervan geeft de andere accountant op 

hoofdlijnen aan welke controlewerkzaamheden hij heeft verricht. Bijvoorbeeld inzake het issue ------------ geeft de 

andere accountant o.a. aan dat hij „discussions with management‟, „valuation testing‟ en „review of agreements‟ 

heeft verricht. Uit het SRM blijkt niet dat de groepsaccountant werkzaamheden heeft verricht ter beoordeling van 

de door de andere accountant verrichte werkzaamheden.  

 

Daarnaast heeft EY- in reactie op het concept onderzoeksrapport - een opsomming gegeven van opgenomen 

documentatie in het controledossier van de groepsaccountant.  

 Audit Strategy Memorandum: dit document bevat een samenvatting van de controle strategie van de 

andere accountant gebaseerde op de aanwezige risico‘s bij [C3]. 

 Internal Control & Fraud Considerations Form (ICFC): dit document bevat een samenvatting van de 

entity level interne beheersingsomgeving alsmede een opsomming van de onderkende frauderisico's en de 

impact hiervan op de controle. 

 -------------------------: dit document is een door [C] ontwikkelde vragenlijst die de naleving van de interne 

beheersingsmaatregelen beschrijft. 

 Summary Review Memorandum: ------------- is een samenvatting weergegeven van de belangrijkste 

bevindingen en conclusies ten aanzien van de beoordeling dan wel controle van de -------- en --------------, 

--------------------------------------. 

 Telefonische bespreking -------------- om de bevindingen en uitkomsten van de -------------------- of -

controle te bespreken. Notulen hiervan zijn opgenomen in het dossier van de groepsaccountant. 

Daarnaast is er --------------- een zogenaamd -----------------------------, waar de groepsaccountant en de 

accountant verantwoordelijk voor [C3] in participeren. 

 Internal Control Report: -------------- rapporteert de andere accountant de resultaten van het ontwerp en 

de werking van de tot dan toe beoordeelde interne beheersingsmaatregelen. 

 Ernst & Young ---------------------: dit document geeft aan wat de belangrijkste risico's zijn ten aanzien 

van ------------------------------------- in het licht van -------------------------- en wat de impact hiervan is op 

de controle.  

 De belangrijkste punten, gebaseerd op de door de accountant van [C3] aangeleverde documentatie zijn 

uiteindelijk verwerkt in de ----------------------------.‖ 

Uit deze documentatie blijkt echter niet dat de groepsaccountant informatie heeft verkregen over de bevindingen 

en uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de andere accountant. De genoemde documentatie geeft 

wellicht de verrichte werkzaamheden weer maar geeft geen informatie over de achterliggende documentatie en 
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waarnemingen waar deze werkzaamheden op zijn gebaseerd. De achterliggende „explainatory‟ documenten 

ontbreken.  

 

2.3.3.4. Zienswijze van EY 

De AFM verwijt EY dat de externe accountant paragraaf 8 van COS 600 niet heeft nageleefd. Meer specifiek lijkt 

het verwijt in te houden dat uit het dossier van de andere accountant zou blijken dat de andere accountant geen 

toereikende controle-informatie heeft verkregen en de groepsaccountant niet de werkzaamheden heeft uitgevoerd 

waaruit blijkt dat de controle-informatie van de andere accountant wel toereikend was.  

 

De AFM heeft bij haar conclusie geen rekening gehouden met Standaard 600 paragraaf 11. De groepsaccountant 

kan op basis van deze paragraaf besluiten dat review werkzaamheden ten aanzien van de controle-informatie van 

de andere accountant niet nodig zijn indien de andere accountant een accountant uit het netwerk is. De 

toereikendheid van de controle-informatie die wordt ontvangen van de andere accountant, is immers verzekerd nu 

het een netwerkaccountant betreft. Zelfstandige vaststelling van de toereikendheid van de controle-informatie is 

dan niet meer nodig. Prof. ---------------- onderschrijft de visie van EY in zijn opinie, waar hij schrijft: 'Op basis 

van het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat in geval de andere accountant behoort tot hetzelfde 

netwerk, de beoordeling van de werkzaamheden van de andere accountant beperkt kan blijven tot de beoordeling 

van de gehanteerde controlegrondslagen en de controle uitkomsten'. 

De externe accountant is hier conform Standaard 600 paragraaf 11 afgegaan op de controle-informatie die hij van 

de accountant van [C3] heeft ontvangen. De externe accountant hoeft op basis van deze paragraaf geen nadere 

werkzaamheden te verrichten of onderzoek te doen ten behoeve van het voldoen aan Standaard 600 paragraaf 8. 

Om die reden kon de externe accountant van eventuele onvolkomenheden in de controle-informatie die afkomstig 

was van de accountant van [C3] niet op de hoogte zijn. De groepsaccountant heeft Standaard 600 paragraaf 8 om 

die reden niet overtreden.  

 

Overigens bestrijdt EY dat de andere accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen. Omdat dit 

niet relevant is voor de conclusie van de AFM dat Standaard 600 paragraaf 8 zou zijn overtreden, gaat EY daar op 

deze plaats niet nader op in. 

 

2.3.3.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY verwijst in haar zienswijze naar paragraaf 11 van COS 600. Het verrichten van werkzaamheden ten aanzien 

van de informatie dat door de andere accountant geleverd wordt zou volgens EY niet meer nodig zijn indien de 

andere accountant uit hetzelfde netwerk is.  

 

De AFM is het met de redenering van EY eens in zoverre dat, bij toepassing van COS 600, paragraaf 11, de 

externe accountant kan besluiten geen beoordeling te verrichten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden 

van de andere accountant, als de groepsaccountant en de andere accountant tot hetzelfde netwerk behoren en onder 

bepaalde voorwaarden, namelijk wanneer de groepsaccountant tijdens voorgaande controleperioden reeds op 

toereikende wijze is geïnformeerd over de aanvaardbaarheid van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen.  

 

Waar de AFM en EY echter van mening verschillen is dat bij toepassing van paragraaf 11 het niet betekent dat 

paragraaf 8 van COS 600 dan niet meer van toepassing is. Dit volgt uit de systematiek van COS 600. Paragraaf 8 

omschrijft het doel, namelijk toereikende controle-informatie verkrijgen voor de doelstelling van de externe 
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accountant. Paragraaf 10 en 11 beschrijven de door de andere accountant al dan niet te verrichten werkzaamheden; 

zij gaan niet over het doel van de externe accountant.  

 

Ook als de externe accountant op grond van COS 600, paragraaf 11, besluit geen beoordeling te verrichten ten 

aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden van de andere accountant, zal de externe accountant dus toereikende 

controle-informatie moeten verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde specifieke 

werkzaamheden toereikend zijn in het kader van de specifieke opdracht van de externe accountant zelf. Het 

verkrijgen van toereikende controle-informatie kan niet gelijkgesteld worden aan het wel of niet verrichten van 

bepaalde werkzaamheden, zoals EY in haar zienswijze stelt. Ongeacht de uitgevoerde werkzaamheden van de 

andere accountant, zal de externe accountant op grond van paragraaf 8 altijd moeten nagaan of de verrichte 

werkzaamheden door de andere accountant wel toereikend zijn voor zijn specifieke opdracht. De AFM constateert 

dat de externe accountant dit heeft nagelaten en daarmee COS 600, paragraaf 8 heeft overtreden.  

 

2.3.3.6. Conclusie 

De groepsaccountant heeft niet de werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn om toereikende controle-informatie 

te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant van [C3] uitgevoerde werkzaamheden in het kader 

van de specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant. De groepsaccountant 

heeft hiermee paragraaf 8 van COS 600 niet nageleefd. 

 

2.3.4. Controle toelichting -------------- reële waarde 

 

2.3.4.1. Wettelijk kader  

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

COS 545, paragraaf 3 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen over het feit dat de waarderingen tegen reële 

waarde en de toelichtingen daarop in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving van de entiteit. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

Waarderingen tegen reële waarde kunnen gebaseerd zijn op veronderstellingen en schattingen, die naar hun aard 

onnauwkeurig zijn. Het geven van toelichtingen over de reële waarde is dan ook van belang om inzicht te 

verschaffen omtrent de aard en omvang van de gehanteerde veronderstellingen en schattingen. De externe 

accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen dat de waarderingen tegen reële waarde en de 

toelichtingen daarop in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving van de controlecliënt. 

 

2.3.4.2. Feiten 

a. In de jaarrekening van [C] is --------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------: 

―------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 

b. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

controle-informatie heeft verkregen omtrent deze toelichting inzake de ---------------- van --------------------

----------. 

 

2.3.4.3. Beoordeling van de feiten 

Uit bovengenoemde feiten blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen 

omtrent de toelichting op de jaarrekening --------------------------------------------------------, zoals vereist volgens 

COS 545, paragraaf 3. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 en COS 545 paragraaf 3 niet 

nageleefd.  

 

2.3.4.4. Zienswijze van EY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

EY concludeert dat het controledossier op dit punt toereikende controle-informatie bevat. ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

2.3.4.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY geeft in haar zienswijze een toelichting op welke wijze de ---------------------------- van [C] tot stand is 

gekomen. Deze toelichting stemt grotendeels overeen met het door EY opgestelde memo van ------------------ naar 

aanleiding van de door de AFM gestelde vragen. De AFM heeft reeds tijdens haar onderzoek vastgesteld dat dit 

memo geen onderdeel uitmaakte van het controledossier, maar specifiek na afloop van de controle ten behoeve 

van de AFM is opgesteld. EY heeft geen nadere documentatie aan de AFM doen toekomen ter onderbouwing van 

haar stelling dat het controledossier wel vastleggingen bevat waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen.  

 

Ten aanzien van de --------------------------- heeft de AFM nog de volgende opmerkingen op de door EY benoemde 

werkzaamheden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

 

2.3.4.6. Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeert de AFM dat er in onderhavig controledossier geen vastleggingen zijn 

opgenomen waaruit blijkt dat de externe accountant controle-informatie heeft verkregen omtrent de toelichting in 

de jaarrekening inzake de ------------------ van de ------------------. Hiermee heeft de externe accountant COS 500 

paragraaf 2 en COS 545 paragraaf 3 niet nageleefd. 

 

2.3.5. Evaluatie toereikendheid controle-informatie 

 

2.3.5.1. Wettelijk kader 

 

COS 330, paragraaf 70 

De accountant dient te beslissen of toereikende controle-informatie is verkregen zodat het risico van een afwijking 

van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar laag niveau is beperkt. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

Bij de uitvoering van een controle dient de externe accountant het risico van een afwijking van materieel belang te 

onderkennen en in te schatten. Om deze risico‟s tot een aanvaardbaar laag niveau te beperken, dient de externe 

accountant algemene maatregelen en controlewerkzaamheden te plannen en uit te voeren. Vervolgens dient de 

externe accountant bij de afwikkeling van de controle te beslissen of toereikende controle-informatie is verkregen 

zodat het risico van een afwijking van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar laag 

niveau is beperkt. 

 

2.3.5.2. Feiten 

a. Het inschatten van het risico van een afwijking van materieel belang ten aanzien van de geconsolideerde 

jaarrekening van [C] blijkt primair uit het Audit Strategy Memorandum, opgesteld door EY.  

 

b. De beslissing of toereikende controle-informatie is verkregen zodat het risico van een afwijking van 

materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar laag niveau is beperkt blijkt inzake het 

controledossier [C] niet uit het door EY opgestelde SRM. In dit SRM worden wel de belangrijkste 

bevindingen vanuit de controlewerkzaamheden beschreven, maar vindt geen evaluatie plaats van de in een 

eerder stadium verrichte inschatting van het risico van een afwijking van materieel belang. In het 

controledossier van [C] zijn geen andere vastleggingen aangetroffen waaruit de evaluatie van de 

accountant blijkt dat toereikende controle-informatie is verkregen dat de ingeschatte risico‟s ten aanzien 

van de controle van de geconsolideerde jaarrekening van [C] in voldoende mate zijn gemitigeerd. 
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2.3.5.3. Beoordeling van de feiten 

De AFM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden door de externe 

accountant van de in een eerder stadium verrichte inschatting van het risico van een afwijking van materieel 

belang.  

 

Uit het door EY benoemde RAS-formulier
26

 blijkt niet dat de externe accountant specifiek de benoemde 

ingeschatte risico‟s heeft herbeoordeeld in samenhang met de verkregen controle-informatie, zodat de externe 

accountant onderbouwd kan concluderen dat de benoemde risico‟s in voldoende mate zijn ondervangen en 

toereikende zekerheid is verkregen. De door EY geciteerde overweging uit het RAS-formulier
27

 is een standaard 

(voorgedrukte) tekst en ziet niet op de specifieke risico‟s bij de controle van [C]. De AFM stelt dan ook vast dat er 

geen toereikende controle-informatie is verkregen dat de ingeschatte risico‟s ten aanzien van de controle van de 

geconsolideerde jaarrekening van [C] in voldoende mate zijn gemitigeerd. 

 

EY heeft, zowel in haar reactie op het concept onderzoeksrapport als in haar reactie op het boetevoornemen, op 

geen andere wijze haar stelling onderbouwd dat het controledossier wel vastleggingen bevatte waaruit blijkt dat de 

externe accountant heeft vastgesteld dat toereikende controle-informatie is verkregen en waaruit blijkt dat het 

risico op een afwijking van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar niveau is beperkt. 

 

2.3.5.4. Zienswijze van EY 

Volgens EY bevat het RAS-overzicht een algehele totaaloverweging ten aanzien van alle mogelijke risico‟s op 

afwijkingen van materieel belang. EY is van mening dat Standaard 330 paragraaf 70 niet vereist dat het 

controledossier per specifiek gesignaleerd risico vastlegging bevat van een dergelijke beslissing. Het beoordelen 

of de verkregen controle-informatie per bewering in de jaarrekening voldoende is om over te kunnen gaan tot het 

afgeven van de accountantsverklaring is besloten in het gehele controleproces en het toezicht op de uitvoering 

daarvan, zoals toegelicht in Standaard 220, paragraaf 21 tot en met 26. 

 

Tijdens de controle zelf is het controleteam al nagegaan of per bewering in de jaarrekening voldoende controle-

informatie is verkregen om over te kunnen gaan tot het afgeven van de accountantsverklaring. In het 

controledossier zelf is de verkregen controle-informatie daartoe voldoende gedocumenteerd. Die vastlegging 

wordt bij de afronding van de controle niet overgedaan. Controlestandaard 330 vereist immers niet dat de externe 

accountant per specifiek risico conclusies vastlegt dat de risico‟s afdoende zijn gemitigeerd. Vereist is dat een 

eindbeslissing wordt genomen ten aanzien van de jaarrekening als geheel. In het RAS overzicht is deze beslissing 

vastgelegd. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      
26

 Review and Approval Summary ------------------------------------------. 
27

 'I have participated directly in the performance of the audit procedures as I considered necessary to obtain a 

thorough understanding of the significant audit matters. I have performed sufficient review procedures to be satisfied 

that the detailed review was adequate and that appropriate audit recognition was given to all significant audit matters, 

including important financial statement amounts and disclosures and matters relating to internal control over financial 

reporting‘. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

2.3.5.5. Beoordeling van de zienswijze 

Ten aanzien van hetgeen aangevoerd wordt met betrekking tot het RAS-overzicht verwijst de AFM naar paragraaf 

2.3.5.3.  

 

Ten aanzien van de stelling van EY dat COS 330 paragraaf 70 geen documentatieverplichtingen bevat, merkt de 

AFM op dat indien COS 330 van toepassing is, dit niet tot gevolg heeft dat de andere COS-bepalingen niet meer 

van toepassing zijn. Ingevolge COS 230, paragraaf 2 geldt een documentatieplicht ten aanzien van een toereikende 

vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring en ten aanzien van informatie die aantoont dat de 

controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Standaarden en met vereisten voortkomend uit de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieruit volgt dat de documentatieplicht derhalve gedurende de gehele 

controle geldt. De AFM merkt voorts op dat COS 330 paragraaf 73b specifiek verwijst naar COS 230. 

 

De accountant controleert een jaarrekening niet integraal, dit zou niet kostenefficiënt zijn. Daarom is de hele 

controlebenadering zoals vastgelegd in de COS gebaseerd op risicoanalyse. Dit idee en de samenhang tussen de 

verschillende controleactiviteiten komt terug in COS 330 paragraaf 73: „De accountant dient de algemene aanpak 

met betrekking tot de ingeschatte risico‘s van een afwijking van materieel belang op het niveau van het financiële 

overzicht, de aard, de tijdsfasering en de omvang van de aanvullende controlewerkzaamheden, het verband van 

dergelijke werkzaamheden met het ingeschatte risico op beweringniveau en de uitkomsten van de 

controlewerkzaamheden vast te leggen.‟ Om een eindbeslissing te kunnen nemen ten aanzien van de jaarrekening 

als geheel, is het noodzakelijk om vast te stellen dat alle risico‟s gemitigeerd zijn en de jaarrekening met een 

redelijke mate van zekerheid geen afwijkingen van materieel belang bevat. Hetgeen EY verweten wordt in deze 

context, is het gegeven dat zij wel risico‟s heeft geïdentificeerd voorafgaand aan de uitvoering van de controle, 

maar niet achteraf heeft vastgesteld, aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden, of deze vooraf 

geïdentificeerde risico‟s tot een aanvaardbaar laag niveau zijn beperkt.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2.3.5.6. Conclusie 

Uit het bovenstaande blijkt dat de externe accountant niet heeft vastgesteld dat toereikende controle-informatie is 

verkregen dat het risico van een afwijking van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar 

laag niveau is beperkt. De externe accountant heeft dus COS 330, paragraaf 70 niet nageleefd. 
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2.4. Dossier [D] 

 

Naam cliënt [D] 

Boekjaar -------- 

Naam externe accountant ------------------- 

Branche ------------------- 

Groepsstructuur en plaats 

controlecliënt in groepsstructuur 

--------------------------- 

Verslaggevingsstelsel ---------------------------- 

Balanstotaal --------------- 

Netto-omzet --------------- 

Resultaat na belastingen -------------- 

Materialiteit ---------------- 

Strekking en datum verklaring ---------------------------- 

OKB ----- 

 

2.4.1. Controle opbrengst uit verkoop ---------------- 

 

2.4.1.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

COS 330, paragraaf 23 

Indien de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel belang op beweringniveau 

mede is gebaseerd op de verwachting dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken, dient de accountant 

systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om toereikende controle-informatie te verzamelen met betrekking 

tot de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen gedurende de 

onderzochte periode. 

 

COS 330, paragraaf 51 

Indien de accountant overeenkomstig paragraaf 108 van Standaard 315, "Kennis van de entiteit en haar omgeving 

en het inschatten van een afwijking van materieel belang" heeft vastgesteld dat een ingeschat risico van een 

afwijking van materieel belang op beweringniveau een significant risico betreft, dient hij gegevensgerichte 

werkzaamheden uit te voeren die speciaal zijn gericht op dat risico. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant moet vaststellen of de opbrengst uit de verkoop van -------------------, in overeenstemming 

met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, volledig is verwerkt in de 

jaarrekening. Hiertoe moet hij toereikende controle-informatie verkrijgen. Controle-informatie wordt verkregen 

door het uitvoeren van controlewerkzaamheden. Als de externe accountant wil steunen op de interne 
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beheersingsmaatregelen van de controlecliënt die een volledige verantwoording van de omzet waarborgen, zal hij 

systeemgerichte werkzaamheden moeten uitvoeren om vast te stellen dat de interne beheersingsmaatregelen 

effectief werken en dat hij daarop kan steunen. Daarnaast moeten voor materiële soorten transacties, posten en 

onderdelen van de toelichting altijd (ook) gegevensgerichte werkzaamheden worden verricht. Voor als significant 

aangemerkte risico‟s moet de externe accountant gegevensgerichte werkzaamheden uitvoeren die speciaal zijn 

gericht op dat risico. 

 

2.4.1.2. Feiten 

a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

c. In de betreffende vastlegging in het elektronische controledossier GAMx „Preliminary Audit Strategy by 

Significant Account‟ is vermeld dat de externe accountant kiest voor een systeemgerichte controle van de 

omzet. In deze vastlegging is tevens vermeld dat de externe accountant het risico dat de omzet niet 

volledig is als significant risico heeft aangemerkt. 

 

d. De externe accountant heeft inzake de opbrengst uit de verkoop van ---------------- een proceduretest 

uitgevoerd van --- verkooptransacties. 

  

e. Uit het document „----------------------‟ blijkt dat --- transacties zijn geselecteerd uit de periode januari tot 

en met september -----. De verkooptransacties in de overige drie maanden van het boekjaar zijn niet in de 

proceduretest betrokken. Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt niet dat de externe accountant 

heeft bepaald welke aanvullende informatie over deze periode moet worden verkregen.  

  

f. De geselecteerde transacties hebben uitsluitend betrekking op ---------------- van het -------- --------------, -----

--------------------------------------------------------------------. De verkooptransacties van de andere -----------, ----

---------------------------------------------- zijn niet in de proceduretest betrokken. Uit de vastleggingen in het 

controledossier blijkt niet waarom de overige ------------------------------------------------- niet in de 

proceduretest betrokken zijn.  

 

g. Voor deze --- verkooptransacties is de enige interne beheersingsmaatregel die wordt getest de autorisatie 

van de voorcalculatie door de verkoopleider. Uit de test blijkt dat bij -- van de --- geselecteerde transacties 

de voorcalculatie niet is geautoriseerd door de verkoopleider. Uit de vastleggingen in het controledossier 

blijkt niet dat de externe accountant heeft overwogen wat de betekenis is van het ontbreken van deze 

autorisatie voor de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregel. Tevens blijkt niet op welke 

wijze de externe accountant deze bevindingen heeft geadresseerd in de controle, wat de uitkomsten 

daarvan zijn geweest en in hoeverre deze uitkomsten van invloed zijn geweest op het oordeel van de 

externe accountant bij de jaarrekening.  
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h. De overige ten aanzien van deze --- transacties verrichte werkzaamheden betreffen gegevensgerichte 

werkzaamheden in die zin dat de externe accountant zelf vaststelt dat er sprake is van aansluiting tussen 

diverse documenten (opdrachtbevestiging, orderbevestiging -------------, verkoopfactuur, boeking in de 

administratie). 

 

i. In het GAMx „Control Report‟ concludeert de externe accountant dat de interne beheersingsmaatregelen 

rond het proces „verkopen ----------------‟ effectief zijn. 

 

j. Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt dat de externe accountant voor de controle van de 

opbrengst uit de verkoop van ---------------- gebruik heeft gemaakt van de werkzaamheden van --------------

---------------------------. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant de werkzaamheden van ------- ten aanzien van opbrengst uit verkoop van ----------------

heeft geëvalueerd en controlewerkzaamheden heeft verricht om zich ervan te overtuigen dat de 

werkzaamheden van ------- toereikend zijn voor zijn doelstellingen.  

 

k. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

afgrenzing van de omzet heeft gecontroleerd en daarmee heeft vastgesteld dat de omzet in het juiste 

boekjaar is verantwoord. 

 

l. Naast de gegevensgerichte controle van de --- verkooptransacties zijn geen vastleggingen in het 

controledossier aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant overige gegevensgerichte 

werkzaamheden heeft verricht ten aanzien van de opbrengst uit de verkoop van ----------------. 

 

2.4.1.3. Beoordeling van de feiten 

(i) Uit bovengenoemde feiten blijkt dat de externe accountant niet de nodige controlewerkzaamheden heeft 

verricht om toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot bestaan, juistheid, volledigheid en 

tijdigheid van de omzet uit de verkoop van ---------------- (overtreding COS 500, paragraaf 2). 

(ii) Uit de feiten c. tot en met g. blijkt dat de externe accountant geen toereikende systeemgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd met betrekking tot de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter zake van de verkoop van ---------------- (overtreding COS 330, paragraaf 23).  

(iii) Uit de feiten h. en j. tot en met l. blijkt niet dat de externe accountant (voldoende) toereikende 

gegevensgerichte controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de opbrengst uit de verkoop van -----------

----- (overtreding COS 330, paragraaf 51).  

 

Omdat er sprake is van ontoereikende systeemgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 23) en ontoereikende 

gegevensgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 51) volgt hieruit dat er over het geheel ten aanzien van de 

opbrengst uit ---------------- ook sprake is van ontoereikende controle-informatie (COS 500, paragraaf 2). 

 

2.4.1.4. Zienswijze van EY 

De AFM verwijt EY dat de externe accountant:  

1. Niet de nodige controlewerkzaamheden heeft verricht ten aanzien van bestaan, juistheid, volledigheid en 

tijdigheid van de omzet verkopen ----------------;  
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2. Geen toereikende systeemgerichte controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ten aanzien van de interne 

beheersingsmaatregelen verkoop ----------------;  

3. Niet heeft laten blijken dat toereikende gegevensgerichte controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd ter zake van 

de opbrengst verkoop ----------------. 

 

Ad 1. Onder punt IV in het definitieve onderzoeksrapport heeft EY een opsomming gegeven van de in het 

controledossier opgesomde werkzaamheden ten aanzien van een steekproef van --- transacties. In dat dossierstuk 

is aangegeven hoe met de ontbrekende parafen van de verkoopleider is omgegaan. Verder is van elke transactie de 

correcte verwerking in de administratie/jaarrekening vastgesteld. Het risico dat het ontbreken van een paraaf van 

de verkoopleider tot een materiële fout in de jaarrekening kan leiden is te verwaarlozen. Om die reden was 

toereikende controle-informatie aanwezig om het risico op een materiële fout ten aanzien van de verkopen in de 

jaarrekening uit te sluiten. Voor de externe accountant bestond dus geen reden om meer controlewerkzaamheden 

uit te voeren. Het verwijt van de AFM dat niet de nodige werkzaamheden zijn verricht ten aanzien van bestaan, 

juistheid, volledigheid en tijdigheid van de omzet verkopen ---------------- kan geen stand houden. 

 

Ad 2. Voor de systeemgerichte controlewerkzaamheden heeft de externe accountant kennis genomen van de 

werkzaamheden van de interne accountant en vastgesteld dat uit kan worden gegaan van uniforme processen. De 

externe accountant heeft zelfstandig de noodzakelijke systeemgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd door 

bij -------------///////-----------/////--------------------------- het verkoopproces te beoordelen. Aangezien deze ------------

---- representatief zijn voor alle --------------, heeft de externe accountant op deze wijze toereikende controle-

informatie verkregen over de verkoop van ----------------.  

 

Ad 3. Met voornoemde steekproef van --- transacties heeft de externe accountant de nodige gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden ter zake van de verkoop van ---------------- uitgevoerd. Binnen de [D] ----------- was 

sprake van één AO/IC. Het is dan niet relevant welke --------------- worden geselecteerd, deze --------------- hebben 

immers voor de steekproef uniforme relevante kenmerken. Het --------- dat door de ---------------- wordt ------------ 

of de ---------------- waartoe de --------------- behoort, is voor de steekproef geen relevant kenmerk. 

 

2.4.1.5. Beoordeling van de zienswijze  

Ad 1. EY heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport aangegeven dat de ontbrekende parafen afgedekt 

werden door een andere control, namelijk de ondertekening van de opdrachtbevestiging. De AFM heeft reeds 

hierop aangegeven dat de control ten aanzien van de parafen niet vervangen kan worden door controle van de 

ondertekening van de opdrachtbevestiging door de verkoper, omdat dit geen maatregel van functiescheiding is. 

Het laten ondertekenen van de voorcalculatie door de verkoopleider is dat wel. 

EY heeft voorts in haar zienswijze op het boetevoornemen aangegeven dat de assistent accountant de 

ondertekening van de opdrachtbevestiging door de verkoper voldoende vond aangezien uit de 

opdrachtbevestigingen blijkt dat de betreffende transactie wel plaats heeft gevonden en deze derhalve in de 

jaarrekening als zodanig dienen te worden verantwoord.   

 

Vooropgesteld zij dat de externe accountant ten aanzien van de post „verkoop ----------------‟ slechts één interne 

beheersingsmaatregel systeemgericht heeft getest, namelijk de autorisatie van de voorcalculatie door de 

verkoopleider. Reeds om die reden heeft de externe accountant COS 330, paragraaf 23 en COS 500, paragraaf 2 
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overtreden. Naar het oordeel van de AFM is het systeemgericht testen van één interne beheersingsmaatregel 

immers ruim onvoldoende om een dergelijke omvangrijke post van ---------/-------- te kunnen controleren.  

 

De AFM benadrukt voorts dat onduidelijk is waarop de conclusie van de assistent accountant, dat de 

ondertekening van de opdrachtbevestiging door de verkoper voldoende was aangezien dan de transactie wel plaats 

heeft gevonden, is gebaseerd. Er zijn geen vastleggingen hiervan aangetroffen in het controledossier. Ook blijkt 

niet uit het dossier dat de externe accountant de redenering van de assistent accountant heeft geadresseerd in de 

controle of betrokken bij zijn oordeel bij de jaarrekening. Daarnaast laat de redenering van de assistent accountant 

onverlet dat er geen maatregel van functiescheiding is getroffen.  

Dat van elke transactie de correcte verwerking in de administratie/jaarrekening is vastgesteld wordt evenmin 

ondersteund door enige vorm van vastlegging in het controledossier.  

 

Ad 2. EY stelt dat de externe accountant voor de systeemgerichte controlewerkzaamheden kennis heeft genomen 

van de werkzaamheden van ----///- en vastgesteld dat uit kan worden gegaan van uniforme processen. Dit blijkt 

echter niet uit de door de AFM aangetroffen vastleggingen in het controledossier. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant een controle heeft uitgevoerd op de 

werkzaamheden die door ---///-- zijn uitgevoerd. Hoe de externe accountant heeft vastgesteld dat uit kan worden 

gegaan van uniforme processen blijft voor de AFM onduidelijk. Ook is onduidelijk of de externe accountant heeft 

gecontroleerd of de betrokken ---------------- daadwerkelijk (in de praktijk) representatief zijn voor alle --------------

-- van de [D] ---------.  

 

Ad 3. EY stelt dat er binnen de [D] ---------- sprake was van één AO/IC. Het is dan volgens EY niet relevant welke 

---------------- worden geselecteerd, deze ---------------- hebben immers voor de steekproef uniforme relevante 

kenmerken. De AFM constateert echter dat de externe accountant niet gecontroleerd heeft of er in de praktijk 

binnen [D] ook daadwerkelijk sprake was van één AO/IC en dat andere ---------------- dezelfde procedures 

hanteerden.  

De opmerking van EY dat er sprake is van één AO/IC ziet eerder op de stelling van de AFM dat de 

systeemgerichte werkzaamheden niet voldoende gespreid zijn over de -----------------////---------. Onder ad 3. ziet de 

bevinding van de AFM echter op COS 330 paragraaf 51 inzake de gegevensgerichte werkzaamheden. Overigens, 

ten aanzien van het verrichten van toereikende gegevensgerichte werkzaamheden is de stelling van EY dat het niet 

relevant is welke ---------------- wordt beoordeeld niet valide. Immers de gegevensgerichte werkzaamheden van 

een accountant hebben ten doel om afwijkingen van materieel belang te ontdekken (zie ook COS 330 paragraaf 

48). Dit houdt in dat de accountant de door de controlecliënt opgeleverde gegevens controleert met de 

basisdocumenten waaraan zij zijn ontleend.
28

 Deze controle is onafhankelijk van de AO/IC die op deze 

basisdocumenten van toepassing zijn. 

 

2.4.1.6. Conclusie 

Uit het bovenstaande blijkt dat de externe accountant niet de nodige controlewerkzaamheden heeft verricht om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot bestaan, juistheid, volledigheid en tijdigheid van 

de omzet uit de verkoop van ----------------. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 niet 

                                                      
28

 Leerboek Accountantscontrole Hoofdstuk 3, paragraaf 3, artikelnummer 403, Eindredactie Prof. dr. A.B. Frielink RA, 

Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg RA, Tweede druk, Stenfert Kroese, 2001. 
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nageleefd. Daarnaast blijkt uit het bovenstaande dat de externe accountant geen toereikende systeemgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd met betrekking tot de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter zake van de verkoop van ----------------. De externe accountant heeft hiermee COS 330 

paragraaf 23 niet nageleefd. Tevens blijkt niet dat de externe accountant toereikende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de opbrengst uit de verkoop van ----------------. De externe 

accountant heeft hierdoor paragraaf 51 van COS 330 niet nageleefd. 

 

2.4.2. Controle omzet --------------  

 

2.4.2.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

COS 330, paragraaf 23 

Indien de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel belang op beweringniveau 

mede is gebaseerd op de verwachting dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken, dient de accountant 

systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om toereikende controle-informatie te verzamelen met betrekking 

tot de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen gedurende de 

onderzochte periode. 

 

COS 330, paragraaf 51 

Indien de accountant overeenkomstig paragraaf 108 van Standaard 315, "Kennis van de entiteit en haar omgeving 

en het inschatten van een afwijking van materieel belang" heeft vastgesteld dat een ingeschat risico van een 

afwijking van materieel belang op beweringniveau een significant risico betreft, dient hij gegevensgerichte 

werkzaamheden uit te voeren die speciaal zijn gericht op dat risico. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant moet vaststellen of de omzet van ---------------- in overeenstemming met de van toepassing 

zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving volledig is verwerkt in de jaarrekening. Zie verder de 

toelichting op de norm in paragraaf 2.4.1.1. 

 

2.4.2.2. Feiten 

a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

b. In de betreffende vastlegging in het elektronische controledossier GAMx „Preliminary Audit Strategy by 

Significant Account‟ is vermeld dat de externe accountant kiest voor een systeemgerichte controle van de 

omzet. In deze vastlegging is tevens vermeld dat de externe accountant het risico dat de omzet niet 

volledig is als significant risico heeft aangemerkt.  
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c. De externe accountant heeft inzake de omzet van --------------- een proceduretest uitgevoerd van --- nieuwe 

----------------. Uit het document -/////----------------------------------------- blijkt dat --- nieuwe ---------------- 

zijn geselecteerd uit de periode januari tot en met september -------. De nieuwe ----------------- in de overige 

drie maanden van het boekjaar zijn niet in de proceduretest betrokken. Uit de vastleggingen in het 

controledossier blijkt niet dat de externe accountant heeft bepaald welke aanvullende informatie over deze 

periode moet worden verkregen.  

 

d. Uit het document -////////--------------------------------°//////----- blijkt dat --- nieuwe -------------/////--- 

zijn geselecteerd. Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt niet dat de externe accountant de 

(afwikkeling van de) bestaande contracten in de proceduretest heeft betrokken.  

 

e. Uit de vastlegging van de proceduretest blijkt niet dat enige interne beheersingsmaatregel is getest. De ten 

aanzien van deze --- ------------------- verrichte werkzaamheden betreffen uitsluitend gegevensgerichte 

werkzaamheden in die zin dat de externe accountant zelf vaststelt dat er sprake is van aansluiting tussen 

diverse documenten (onder meer contract, afleveringsbewijs en factuur). 

 

f.  In het GAMx „Control Report‟ concludeert de externe accountant dat de interne beheersingsmaatregelen 

rond het proces „----------------------------‟ effectief zijn. 

 

g. Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt dat de externe accountant voor de controle van de omzet 

--------------- gebruik heeft gemaakt van de werkzaamheden van -------. In het controledossier zijn geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de werkzaamheden van ------- ten 

aanzien van de omzet --------------- heeft geëvalueerd en controlewerkzaamheden heeft verricht om zich 

ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van ------- toereikend zijn voor zijn doelstellingen.  

 

h. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

afgrenzing van de omzet heeft gecontroleerd en daarmee heeft vastgesteld dat de omzet in het juiste 

boekjaar is verantwoord. 

 

i. Naast de gegevensgerichte controle van de --- nieuwe ----------------- zijn geen vastleggingen in het 

controledossier aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant overige gegevensgerichte 

werkzaamheden heeft verricht ten aanzien van de omzet van --------------. 

 

2.4.2.3. Beoordeling van de feiten 

(i) Uit bovengenoemde feiten volgt dat de externe accountant onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht 

om toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot bestaan, juistheid, volledigheid en tijdigheid 

van de omzet ---------------. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 niet nageleefd.  

 (ii) Uit de feiten b. tot en met e. blijkt dat de externe accountant geen toereikende systeemgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd met betrekking tot de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter zake van ---------------------------. De externe accountant heeft hiermee COS 330 

paragraaf 23 niet nageleefd.  
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(iii) Uit de feiten g. tot en met i. is niet gebleken dat de externe accountant (voldoende) toereikende 

gegevensgerichte controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de omzet uit ---------------. De externe 

accountant heeft aldus paragraaf 51 van COS 330 niet nageleefd.  

 

Omdat er sprake is van ontoereikende systeemgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 23) en ontoereikende 

gegevensgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 51) volgt hieruit dat er over het geheel ten aanzien van de 

omzet van --------------- ook sprake is van ontoereikende controle-informatie (COS 500, paragraaf 2). 

 

 

2.4.2.4. Zienswijze van EY 

Bestaan, juistheid en volledigheid van de omzet -------------- is gewaarborgd door de aanwezige application 

controls. Indien een ----------- eenmaal in het administratieve systeem is opgenomen, kan deze daar alleen uit 

verdwijnen doordat deze in de voorraad -------- terecht komt, zodat de betreffende ------- in zicht blijft van de 

onderneming. Wat is er dan nog relevant voor bestaan, juistheid en volledigheid van de omzet --------------? Er 

kunnen zich wijzigingen voordoen in de ------------------. Door de externe accountant is getest dat deze wijzigingen 

alleen in het systeem worden doorgevoerd indien de directeur daar akkoord voor heeft gegeven. Er worden 

daarnaast kosten voor -------------- gemaakt. Deze kosten kunnen alleen in het administratieve systeem worden 

opgenomen indien die kosten aan een ------------ worden gekoppeld. Periodiek wordt een calculatie gemaakt van 

de marge op de --------------. Op deze wijze is het bestaan, de juistheid en de volledigheid van de omzet ------------ 

voor de eenmaal in het systeem ingevoerde -------------- gegarandeerd. Het enige wat met voornoemde tests nog 

niet is gegarandeerd, is dat alle ------------------------------ in het systeem worden opgenomen.  

Om die reden heeft de externe accountant van --- nieuwe --------------------- gecontroleerd of deze werden 

opgenomen. Dat bleek het geval te zijn, waarmee het bestaan, de juistheid, tijdigheid en de volledigheid van de 

omzet -------------- voor de externe accountant is vastgesteld. Dat geen contracten zijn geselecteerd voor alle 

maanden van het jaar, maar slechts voor de periode januari - september, is niet relevant voor de steekproef. Bij een 

steekproef vallen altijd contracten buiten de test. Er is geen reden om aan te nemen dat de selectie uit januari - 

september niet representatief zou zijn. Voor het vorenstaande is van belang dat de application controls werkten. 

De externe accountant heeft dat getest. De application controls test heeft na afloop van het boekjaar ------ 

plaatsgevonden. Het is niet relevant of de test in het boekjaar ----- of vlak daarvoor of daarna plaatsvond. Van 

belang is of de uitkomst van de test representatief is voor heel -----. Omdat de application controls in ----- en ----- 

niet van elkaar verschilden, is de uitkomst van de test representatief. 

 

2.4.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

Het bestaan van interne beheersingsmaatregelen (application controls) wordt vastgesteld met één lijncontrole.
29

 

Door middel van deze lijncontrole controleert de accountant de werking op slechts één moment in het jaar en 

controleert de accountant of de betreffende interne beheersingsmaatregelen bestaan. De accountant stelt de 

effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen gedurende het jaar vast door het verrichten van meerdere 

proceduretesten.  

 

                                                      
29

 Zie Leerboek Accountantscontrole Hoofdstuk 3, paragraaf 2, artikelnummer 235 en Hoofdstuk 4, paragraaf 4, 

artikelnummer 103, Eindredactie Prof. dr. A.B. Frielink RA, Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg RA, Tweede druk, 

Stenfert Kroese, 2001.  
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Indien er sprake is van geautomatiseerde interne beheersingsmaatregelen kan de werking van de betreffende 

interne beheersingsmaatregelen worden vastgesteld middels een proceduretest van één (dus ook door één 

lijncontrole), onder de voorwaarden dat de betreffende interne beheersingsmaatregelen niet gewijzigd zijn en de IT 

General controls (zoals change-management, logische toegangsbeveiliging) goed werken en dit ook door de 

accountant is vastgesteld.
30

  

 

EY geeft aan dat, als een contract eenmaal is ingevoerd in het systeem, er niets meer mis kan gaan omdat dan 

gesteund kan worden op de goede werking van de application controls. Deze stelling is alleen correct als na invoer 

van het contract geen handmatige wijzigingen meer nodig zijn en ook geen handmatige wijzigingen kunnen 

plaatsvinden. Dit laatste moet gewaarborgd zijn door de goede werking van de IT General controls. De externe 

accountant kan dan volstaan met een „test van één‟.
31

 Door de externe accountant zijn geen documenten overlegd 

waaruit blijkt dat hij de goede werking van de IT General controls over het boekjaar ----- heeft vastgesteld en 

aldus kan steunen op een „test van één‟. 

 

Uit het document ―-------------------------------------------------------------------------------------------------‖ blijken de 

volgende application controls: 

 Zichtbaarheid aanpassingen op ---------. 

Als in een --------- aanpassingen worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld -------- en --------------- ten 

opzichte van -----------waarden wordt die op de ---------- zichtbaar door het plaatsen van een letter bij het 

gewijzigde element. De directeur van [D] die de ---------- moet goedkeuren wordt hierdoor geattendeerd op 

afwijkingen van de standaard. Er is hier derhalve geen sprake van een geautomatiseerde control, de control 

waarborgt bijvoorbeeld niet dat de directeur alle ---------- bekijkt en goedkeurt. Het gaat hier om een 

handmatige control, waarvan de goede werking over het gehele boekjaar zou moeten worden vastgesteld. 

 Per contract ingevoerde kosten komen terecht op een rapportage kosten per contract die maandelijks naar 

het managementteam wordt gestuurd. 

Deze control waarborgt op zich niet dat alle kosten worden ingevoerd op het juiste contract en waarborgt ook 

niet dat de rapportages per contract maandelijks worden beoordeeld door het managementteam. Ook dit is een 

handmatige control waarvan de goede werking over het gehele boekjaar zou moeten worden vastgesteld. 

 Indien een ------- in gebruik is genomen, gaat de facturatie lopen. 

Alle contracten met de status „F‟ worden automatisch meegenomen in de maandfacturatie. Dit is dus wel een 

geautomatiseerde handeling. Deze control waarborgt echter niet dat de status „F‟ tijdig in het systeem wordt 

ingevoerd. Dit had derhalve wel door de accountant vastgesteld moeten worden. Uit het controledossier blijkt 

niet dat dit gebeurd is.  

 ---------, waarvan het contract wel loopt maar niet worden gefactureerd, komen op een 

uitzonderingsrapportage, die door een directeur van [D] wordt geanalyseerd. 

Ook voor deze control geldt dat de analyse door de directeur de belangrijkste waarborg is dat contracten 

terecht nog niet worden gefactureerd. Dit is een handmatige control, de goede werking hiervan moet over het 

gehele jaar worden vastgesteld. 

 Indien een ------- wordt ------------ stopt de facturatie. 

                                                      
30

 Zie Leerboek Accountantscontrole Hoofdstuk 3, paragraaf 2, artikelnummer 230 en Hoofdstuk 4, paragraaf 4, 

artikelnummer 103.  
31

 Zie Leerboek Accountantscontrole Hoofdstuk 8, paragraaf 2, artikelnummer 171.  
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Voor deze control geldt hetzelfde als voor het voorgaande punt: deze control waarborgt niet dat de afmelding 

juist, tijdig en volledig gebeurt. 

 

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt dat er geen sprake is van geautomatiseerde interne 

beheersingsmaatregelen, maar van handmatige interne beheersingsmaatregelen. Voor deze handmatige 

handelingen en controls geldt niet dat gesteund kan worden op de IT General controls. Door de accountant kan 

derhalve niet volstaan worden met een „test van één‟ voor het vaststellen van de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen. De accountant zal moeten vaststellen dat deze controls gedurende het gehele jaar 

adequaat gewerkt hebben. De externe accountant heeft dit niet gedaan. 

 

De externe accountant heeft twee dingen gedaan, namelijk: 

 Een lijncontrole uitgevoerd van één --------------- waarbij het bestaan van de application controls in het ----

----------- zou zijn vastgesteld. Deze test is uitgevoerd op één moment in ------- en geeft derhalve geen 

inzicht in de goede werking van de handmatige controls die feitelijk bepalen of de informatie in de 

systemen betrouwbaar is.   

 --- nieuwe ------------------ geselecteerd uit de periode januari tot en met september -------. De nieuwe -------

------------- in de overige drie maanden van het boekjaar zijn niet in de test betrokken. De externe 

accountant heeft van deze contracten vastgesteld dat ze goed zijn ingevoerd in het systeem. De accountant 

heeft geen controls (interne beheersingsmaatregelen) getest die moeten waarborgen dat binnen [D] nieuwe 

contracten altijd correct worden ingevoerd. Met deze test heeft de accountant hier dan ook geen zekerheid 

over verkregen en alleen vastgesteld dat --- contracten goed zijn ingevoerd.  

 

De controle door de accountant aan de hand van de betreffende documenten en de gegevens in het systeem dat de 

betreffende contracten juist in het systeem zijn ingevoerd, is een gegevensgerichte controle en zegt alleen iets over 

de juistheid van de in de deelwaarneming betrokken contracten. Deze gegevensgerichte controle zegt dus niets 

over de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen rondom de invoer van contracten. Om deze 

werking vast te stellen dient de accountant te beoordelen of de betreffende interne beheersingsmaatregelen zijn 

uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van parafen of door een zichtbare afwikkeling van uitzonderingsrapportages. 

 

Aangezien gegevensgerichte werkzaamheden alleen iets zeggen over de onderhavige contracten dient de externe 

accountant, indien hij ervoor kiest om gegevensgerichte werkzaamheden uit te voeren, veelal een aanzienlijk 

omvangrijkere deelwaarneming van de populatie uit te voeren om conclusies te kunnen trekken over de gehele 

populatie. Indien de accountant wenst te steunen op de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen, 

kan de accountant (bij voldoende vastgestelde effectieve werking gedurende het jaar van de interne 

beheersingsmaatregelen) veelal volstaan met minder omvangrijke testen.  

 

Een kenmerk van een steekproef is dat alle elementen in de massa een even grote kans hebben om getrokken te 

worden. Dit volgt onder meer uit COS 530 paragraaf 42. Bij de door de externe accountant uitgevoerde steekproef 

van --- stuks is dit niet het geval, omdat de elementen in de maanden oktober tot december nul kans hadden om 

getrokken te worden. De accountant kan niet stellen dat de getrokken steekproef representatief is, omdat hij de 

laatste drie maanden niet gecontroleerd heeft. Hij weet dus niet of dit zo is. Het is niet ondenkbaar dat er 

bijvoorbeeld door ziekte of personeelstekort in de laatste drie maanden contracten zijn ingevoerd door mensen die 

niet zo goed op de hoogte zijn van het proces, en dat hierbij fouten zijn gemaakt.  
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Een test die in ------ is uitgevoerd kan alleen representatief zijn voor de situatie in ------ als dit ook is vastgesteld 

door de accountant. Dat wil zeggen dat hij heeft vastgesteld dat de opzet en werking van de IT General controls en 

de handmatige controls niet gewijzigd zijn ten opzichte van ------. Om dit te kunnen vaststellen moet hij dit 

gecontroleerd hebben voor het hele jaar -----. De accountant heeft dit niet gedaan.  

De externe accountant beweert dat een momentopname in ----- (moment waarop de lijncontrole is uitgevoerd) 

representatief is voor het hele jaar -----. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn omdat in ----- allerlei wijzigingen 

kunnen hebben plaatsgevonden zowel in de programma‟s als in de handmatige controls die hierop volgen. De 

accountant toont met deze redenering aan dat hij niet professioneel kritisch te werk is gegaan en een verkeerd 

beeld heeft van de controle-informatie die hij kan verkrijgen met de inzet van controlemiddelen.  

 

2.4.2.6. Conclusie 

Uit het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 330, paragraaf 23 en 51 en COS 500, 

paragraaf 2 niet heeft nageleefd.  

 

2.4.3. Controle opbrengst uit verkoop ----------------------------- 

 

2.4.3.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

COS 330, paragraaf 23 

Indien de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel belang op beweringniveau 

mede is gebaseerd op de verwachting dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken, dient de accountant 

systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om toereikende controle-informatie te verzamelen met betrekking 

tot de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen gedurende de 

onderzochte periode. 

 

COS 330, paragraaf 51 

Indien de accountant overeenkomstig paragraaf 108 van Standaard 315, "Kennis van de entiteit en haar omgeving 

en het inschatten van een afwijking van materieel belang" heeft vastgesteld dat een ingeschat risico van een 

afwijking van materieel belang op beweringniveau een significant risico betreft, dient hij gegevensgerichte 

werkzaamheden uit te voeren die speciaal zijn gericht op dat risico. 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant moet vaststellen of de opbrengst uit de verkoop van ---------------------------- in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving volledig is verwerkt 

in de jaarrekening. Zie verder de toelichting op de norm in paragraaf 2.4.1.1. 
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2.4.3.2. Feiten 

a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

 

b. In de betreffende vastlegging in het elektronische controledossier GAMx „Preliminary Audit Strategy by 

Significant Account‟ is vermeld dat de externe accountant kiest voor een systeemgerichte controle van de 

omzet. In deze vastlegging is tevens vermeld dat de externe accountant het risico dat de omzet niet 

volledig is als significant risico heeft aangemerkt. 

 

c. In het document „---------------------------------------‟ is vermeld dat voor het proces „verkoop -----------------

------------‟ één zichtbare beheersingsmaatregel is geconstateerd. De beheersingsmaatregel is als volgt 

omschreven: ―De financiële administratie van [D] -------- draait elke maand een lijst uit met de verkochte 

----------------------- van de betreffende maand. Op deze lijst staan verschillende gegevens, zoals de basis 

gegevens van de -------, maar ook de boekwaarde, --------------- en eventueel gemaakte winst of verlies op 

de betreffende verkoop. Deze lijst wordt nagekeken door X [naam weggelaten; toevoeging AFM] (---------

------------------), en hij tekent vervolgens ook af op deze lijst.‖ Uit de vastleggingen in het controledossier 

blijkt dat voor twee van deze twaalf lijsten is vastgesteld dat deze zijn getekend door de ---------------- van 

[D]. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de geïdentificeerde 

interne beheersingmaatregel een afwijking van materieel belang ten aanzien van de volledigheid van de 

omzet voorkomt, ontdekt of herstelt. 

 

d. In het GAMx „Control Report‟ concludeert de externe accountant dat de interne beheersingsmaatregelen 

rond het proces „verkopen --------------------------- effectief zijn. 

 

e. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

afgrenzing van de opbrengst heeft gecontroleerd en daarmee heeft vastgesteld dat de opbrengst in het 

juiste boekjaar is verantwoord. 

 

f. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

gegevensgerichte werkzaamheden heeft verricht ten aanzien van de opbrengst uit de verkoop van ----------

-------------------. 

 

2.4.3.3. Beoordeling van de feiten 

(i) Uit bovenstaande feiten volgt dat de externe accountant onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot bestaan, juistheid, volledigheid en tijdigheid van 

de opbrengst uit de verkoop van ----------------------------. De externe accountant heeft COS 500 paragraaf 2 niet 

nageleefd.  

(ii) Uit de feiten a. tot en met d. blijkt dat de externe accountant geen toereikende systeemgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd met betrekking tot de effectieve werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter zake van de verkoop van ----------------------------. De externe accountant heeft COS 

330 paragraaf 23 niet nageleefd.  
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(iii) Uit de feiten e. en f. is niet gebleken dat de externe accountant toereikende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de omzet uit de verkoop van ----------------------------. De 

externe accountant heeft paragraaf 51 van COS 330 niet nageleefd.  

 

Omdat er sprake is van ontoereikende systeemgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 23) en ontoereikende 

gegevensgerichte werkzaamheden (COS 330, paragraaf 51) volgt hieruit dat er over het geheel ten aanzien van de 

opbrengst uit de verkoop van ---------------------------- ook sprake is van ontoereikende controle-informatie (COS 

500, paragraaf 2). 

 

2.4.3.4. Zienswijze van EY 

De externe accountant heeft het bestaan, de juistheid, volledigheid en tijdigheid op een correcte wijze vastgesteld. 

De opbrengst verkoop ---------------------------- betreft een relatief kleine post met een laag risicoprofiel. Het 

daaruit voortkomende lage controlerisico wordt afdoende afgedekt door de bestaande controlemaatregelen. 

Enerzijds was er de interne beheersingsmaatregel waarbij uit het systeem maandelijks een lijst met verkochte ------

---------------- werd gegenereerd, waarbij door de directeur wordt vastgesteld of deze volledig is. Anderzijds was er 

de afloop debiteuren waarmee de verkoop kon worden geverifieerd. De externe accountant heeft zowel de juiste 

werking van de application controls binnen het systeem als de interne beheersingsmaatregelen daaromheen 

vastgesteld en door middel van de afloop debiteuren de verkopen geverifieerd. De externe accountant heeft gezien 

het beperkte risico dat bestaan, juistheid etc. niet correct is weergegeven toereikende controlewerkzaamheden 

(systeem- dan wel gegevensgericht) uitgevoerd. 

  

2.4.3.5. Beoordeling van de zienswijze 

De stelling van EY, dat het hier om een kleine post zou gaan met een laag risicoprofiel, kan de AFM niet volgen. 

De grenswaarde ter bepaling van de materialiteit was door de externe accountant gesteld op een bedrag van --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Een 

dergelijk bedrag is naar het oordeel van de AFM zowel kwantitatief als kwalitatief van materieel belang.  

 

Ten aanzien van de opmerking van EY dat een lijst met verkochte ---------------------- werd gegenereerd, waarbij 

door de directeur wordt vastgesteld of deze volledig is, merkt de AFM het volgende op. 

 

EY heeft niet beoordeeld hoe de directeur vaststelt dat de lijst juist en volledig is. Ook is door EY zelf niet 

vastgesteld dat de lijst inderdaad juist en volledig is en dat de handtekening door de directeur daarom terecht is 

gezet. Gelet hierop blijft de betekenis van de handtekening van de directeur onduidelijk, aangezien deze 

uitsluitend gebaseerd is op een aanname van de externe accountant dat de lijst volledig en juist is. Hiermee is 

tevens geen antwoord gegeven op de vraag of deze beheersingsmaatregel (=control) afwijkingen van materieel 

belang voorkomt, ontdekt of herstelt. 

 

2.4.3.6. Conclusie 

Uit het bovenstaande blijkt dat de externe accountant onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot bestaan, juistheid, volledigheid en tijdigheid van 

de opbrengst uit de verkoop van -----------------------------. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 

2 niet nageleefd. Daarnaast blijkt uit het bovenstaande dat de externe accountant geen toereikende systeemgerichte 
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controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de verkoop van ----------------------------. De externe 

accountant heeft derhalve COS 330 paragraaf 23 niet nageleefd. Ook blijkt niet dat de externe accountant 

toereikende gegevensgerichte controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd ter zake van de omzet uit de verkoop van  

----------------------------. De externe accountant heeft hierdoor paragraaf 51 van COS 330 ook niet nageleefd. 

 

2.4.4. Controle bestaan en eigendom voorraad ---------  

 

2.4.4.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om vast te stellen dat de voorraad ----- 

zoals opgenomen op de balans in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving daadwerkelijk bestaat en in eigendom is van de controlecliënt.  

 

2.4.4.2. Feiten 

a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------  

 

b. In het document „--------------------------------------------- is onder meer het volgende vermeld inzake de 

verrichte controlewerkzaamheden: “In voorgaande jaren, woonde EY een aantal ------- inventarisaties bij. 

Voor ------ hebben wij ervoor gekozen om de inventarisaties niet bij te wonen. In plaats hiervan is 

gekozen om het eigendom en bestaan van de voorraad --------- vast te stellen aan de hand van een opgave 

van het ------ (------------------------------). Het ------- kan lijsten aanleveren waarop de voorraad ------- per 

--------- is opgenomen. Door deze aanpak kunnen wij efficiënt het bestaan en eigendom van de voorraad 

voor de gehele populatie vaststellen. Op --------------- hebben wij de lijsten opgevraagd bij het --------------

-------------------------. Deze methode bleek om technische redenen niet mogelijk en het is niet mogelijk om 

met terugwerkende kracht de lijsten te genereren. Omdat wij niet per jaareinde hebben geïnventariseerd 

hebben, is het noodzakelijk om het bestaan zelfstandig op een andere wijze aan te pakken.” [...] “Voor 

onze controle aanpak hebben wij ervoor gekozen om te steunen op de werkzaamheden van ------. Zoals in 

§ 1.1 is besproken, woont ------ ----------------- inventarisaties bij.” 

 

c. In de GAMx vastleggingen van de Substantive Audit Procedures staat onder meer het volgende vermeld: 

“------ geeft aan bij ------------------------------------------------------------------------ de inventarisatie te 

hebben bijgewoond.” In het document ------------------------------------------- is vermeld dat met 

uitzondering van -------------------- de inventarisaties niet zijn uitgevoerd op balansdatum maar op 

respectievelijk ---------, ---------- en ----------------.  

 

d. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

werkzaamheden van ------- ten aanzien van het bestaan van de voorraden heeft geëvalueerd en 
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controlewerkzaamheden heeft verricht om zich ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van ----- 

toereikend zijn voor zijn doelstellingen.  

 

e. In het controledossier zijn ook verder geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om toereikende controle-informatie te verkrijgen over 

het bestaan van de voorraad ---------- en ---------------------- op balansdatum. 

 

f. In het document „-------------------‟ is vermeld dat het vaststellen dat de voorraden aan de juiste periode zijn 

toegerekend (cut-off) één van de verrichte werkzaamheden is.  

 

g. In de GAMx vastleggingen van de Substantive Audit Procedures is vermeld dat ------- aangeeft “dat in ----

- is gebleken dat de cut-off van het verantwoorden van de ------ voorraad ------------------- niet juist is.” 

Ten aanzien van de cut-off is in het document „----------------‟ onder meer het volgende vermeld bij het 

onderdeel cijferbeoordeling: “-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant controle-

informatie heeft verkregen om vast te stellen dat de correctie op de voorraad ------------------ terecht is, 

bijvoorbeeld door het beoordelen van de contractvoorwaarden met ------- waaruit zou moeten blijken dat 

het economisch risico tot het moment van daadwerkelijke levering aan ---------- bij ----- ligt en 

documentatie rond bestelling, aflevering en boeking in rekening courant van de betreffende ------.  

 

h. In het controledossier zijn ook geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

heeft vastgesteld dat de voorraden aan de juiste periode zijn toegerekend (cut-off).  

 

2.4.4.3. Beoordeling van de feiten 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn redelijke 

conclusies te trekken over bestaan en eigendom van de voorraad ------- per balansdatum waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft daarmee COS 500 paragraaf 2 niet 

nageleefd.  

 

2.4.4.4. Zienswijze van EY 

De externe accountant heeft gepland om gebruik te maken van de lijsten van de --------. Dat geeft op een 

doelmatige wijze toereikende controlezekerheid. Om die reden van doelmatigheid is terecht afgezien van het 

bijwonen van inventarisaties conform Standaard 501 paragraaf 5. Het ontvangen bestand met de lijsten van de  

-------- was echter verminkt en niet meer reconstrueerbaar door de -------. De beoogde controlezekerheid kon 

daarom niet meer worden verkregen door deze lijsten.  
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De externe accountant stond toen voor de keuze om of opnieuw te laten inventariseren, of te steunen op de 

werkzaamheden van de interne accountant. Omdat op basis van Standaard 610 gebruik gemaakt kon worden van 

de werkzaamheden van de interne accountant, is in overeenstemming met Standaard 501 paragraaf 5 uit 

doelmatigheidsoogpunt gekozen om af te zien van het opnieuw uitvoeren van een inventarisatie en te steunen op 

de werkzaamheden van de interne accountant. Om voldoende zekerheid te verkrijgen over de bruikbaarheid van 

deze werkzaamheden, heeft de externe accountant zowel een review op als een reperformance van deze 

werkzaamheden van ------ (op basis van het dossier van ------) laten uitvoeren. De externe accountant heeft de 

AFM een voorbeeld toegestuurd van de reperformance (------) en het door EY eerder genoemde spreadsheet 

waarin de review is vastgelegd.  

 

De externe accountant heeft op die wijze toereikende controle-informatie verkregen en heeft daarom in 

overeenstemming met Standaard 500 paragraaf 2 gehandeld.  

 

2.4.4.5. Beoordeling van de zienswijze 

Ten aanzien van de review en reperformance heeft de AFM geen voorbeeld van de reperformance aangetroffen in 

het controledossier.  

 

De spreadsheet waarin de review is vastgelegd, is wel aangetroffen in het dossier. In deze spreadsheet wordt de 

volgende conclusie door EY gegeven: ―Op basis van de verrichtte werkzaamheden kan worden geconcludeerd dat 

de inventarisatieprocedure zoals voorgeschreven door [D] niet zichtbaar kan worden vastgesteld. Echter hebben 

wij geen onjuistheden geconstateerd in de door [D] verrichtte inventarisaties. Derhalve kan worden vastgesteld 

dat de voorraad -------- zoals verantwoord per ----------------------- bestaat‖.  

 

Hieruit maakt de AFM op dat de externe accountant uitsluitend nagegaan is of hetgeen hij aangetroffen heeft 

onjuistheden bevat. Aangezien dit niet het geval was, heeft hij aangenomen dat dit waarschijnlijk ook voor de niet 

aangetroffen inventarisaties zou gelden en zonder meer geconcludeerd dat de voorraad -------- bestaat. Hiermee 

toont de externe accountant, naar de mening van de AFM, dat hij niet professioneel kritisch te werk is gegaan.  

 

Voorts valt uit het controledossier niet op te maken dat EY de door ------ uitgevoerde werkzaamheden heeft 

geëvalueerd dan wel is nagegaan of de inventarisatieprocedure zoals voorgeschreven door [D] wel als zodanig is 

uitgevoerd. Gelet alleen al op het gegeven dat de door [D] verrichte inventarisaties onvoldoende zijn vastgelegd, 

kan de externe accountant geen voldoende toereikende controle-informatie hebben ontvangen.  

 

Ten aanzien van feit g. merkt de AFM nog het volgende op. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant controle-informatie heeft verkregen om vast te stellen dat de 

correctie op de voorraad ------------------- terecht is. Bijvoorbeeld door het beoordelen van de contractvoorwaarden 

met ------ waaruit zou moeten blijken dat het economisch risico tot het moment van daadwerkelijke aflevering bij  

------ ligt. Dat de --------- op ------------ nog niet geleverd waren, betekent niet dat geen documentatie aanwezig kan 

zijn bij [D] omtrent aflevering van deze -------- op enig moment na ----------------. Dat het hier gaat om een 

normale afgrenzingscorrectie, zoals door EY wordt gesteld naar aanleiding van haar reactie op het concept 

onderzoeksrapport, blijkt niet uit de vastlegging. Daarin wordt aangegeven dat in ------ is gebleken dat de cut-off 

van het verantwoorden van de ------ voorraad ------------------ niet juist is (zie feit g.). 
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EY merkt hieromtrent op dat de opmerking dat de afgrenzing niet juist is, ziet op het feit dat de betreffende 

correctie moest worden gemaakt. Het betreft nog niet afgeleverde --------. Levering is het moment waar deze voor 

rekening en risico komen van [D]. Deze praktijk is volgens EY dermate standaard dat deze niet door EY in twijfel 

is getrokken.  

 

De AFM volgt de redenering van EY niet en merkt op dat EY niet aangeeft of zij meent dat deze praktijk 

standaard is voor de relatie [D]- ------, voor ------ zelf of voor de -------------------------. Dat deze praktijk standaard 

zou moeten zijn, lijkt naar de mening van de AFM niet geheel logisch. Dit zou namelijk betekenen dat ook ------ 

een correctie zou moeten maken: ------ boekt blijkbaar de -------- al als verkocht, terwijl ze nog niet zijn geleverd. 

Dit mag niet en moet ook bij ------ gecorrigeerd worden. Dergelijke correcties aan het einde van het jaar zijn 

fraude- en fout gevoelig.   

 

Tot slot merkt de AFM nog het volgende op ten aanzien van de keuze van EY om aan de hand van een opgave van 

het ------- het eigendom en bestaan van de voorraad ------- vast te stellen. Naar het oordeel van de AFM is het zeer 

onverstandig om inventarisaties te vervangen door een andere controlemaatregel (in onderhavig geval een opgave 

van het -------), waarvan de externe accountant op voorhand niet heeft getest dat dit ook kan werken. De externe 

accountant had echter beide methoden (------- en bijwonen inventarisaties) in het eerste jaar naast elkaar moeten 

gebruiken om zodoende niet het risico te lopen dat hij onvoldoende zekerheid zou kunnen verkrijgen.  

 

Toen bleek dat de lijsten van de -------- verminkt waren en ook niet meer reconstrueerbaar waren, kon de externe 

accountant onmogelijk aan haar cliënt vragen alsnog alles te laten inventariseren. De externe accountant heeft 

vervolgens noodgedwongen moeten steunen op de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie -------. De 

AFM heeft echter in haar onderzoek geconstateerd dat ------ zeer weinig werkzaamheden heeft verricht. Deze 

werkzaamheden zagen immers op slechts ----------------------------------------------------------- gedurende het jaar (zie 

feit c.). De AFM heeft in feit d. vastgesteld dat de accountant deze werkzaamheden niet heeft geëvalueerd. 

Daarnaast blijkt uit feit e. dat de externe accountant geen werkzaamheden heeft verricht om het bestaan van de 

voorraad --------- op balansdatum vast te stellen.  

  

2.4.4.6. Conclusie 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 500, paragraaf 2 niet heeft 

nageleefd.  

 

2.4.5. Controle waardering --------------- 

 

2.4.5.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant moet toereikende controle-informatie verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken over de waardering van de -------------- waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd ten aanzien 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 107 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

van de vraag of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn 

met de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving (in dit geval --///--), zoals bedoeld in 

paragraaf 2 van COS 200. 

 

2.4.5.2. Feiten 

a. In het document „-----------------------------------------------‟ is inzake de afschrijvingsmethodiek van [D] het 

volgende vermeld: “In het verleden is de ------------- inschatting van --------------- door de -------------------

commissie van [D] -------- aan de conservatieve kant geweest. Hierdoor werden relatief hoge 

verkoopresultaten op ----------------------------- gehaald. Om dit resultaat naar rato van de verstreken 

contracttermijnen te verantwoorden, werd op [D] --------------- een aanpassing op de afschrijving 

gemaakt, waardoor de afschrijvingslasten afnamen, met als gevolg lagere kosten en een hoger resultaat. 

De gekozen systematiek bij [D] houdt in dat de afschrijvingslasten over het boekjaar worden 

gecorrigeerd met het behaalde resultaat op verkopen ---------------------- gedurende het boekjaar. Deze 

correctie valt vrij gedurende 3 jaar (hierbij wordt ervan uitgegaan dat een contract een gemiddelde 

looptijd van vier jaar heeft, waarvan per ultimo boekjaar reeds 1 jaar is verstreken.” 

 

b. In het document „--------------------------------------‟ is inzake de afschrijvingsmethodiek van [D] de 

volgende conclusie opgenomen: “De doorgevoerde correctie u.h.v. afschrijvingslasten is consistent 

toegepast met voorgaande jaren. Daarnaast is het toegestaan om de afwaardering prospectief, met 

ingang van ------------------ te verwerken, derhalve is de door [D] gevolgde systematiek alsmede het 

bedrag van de correctie akkoord.‖ 

 

c. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen van door de externe accountant verrichte 

werkzaamheden die deze conclusie inzake de afschrijvingsmethodiek onderbouwen. 

  

d. Het in het controledossier aanwezige memo „--------------------------‟ opgesteld door [D] geeft enig inzicht 

in de door [D] toegepaste afschrijvingsmethodiek. Uit dit memo komt naar voren dat: 

 de methodiek ervoor zorgt dat de afschrijvingen feitelijk progressief zijn en niet lineair; 

 de correctie op de afschrijvingen op -------------- niveau plaatsvindt en niet op individueel -------

niveau; 

 de gekozen systematiek alleen leidt tot een spreiding van de relatief hoge verkoopresultaten over de  

 --------------- van de ----/-- en geen oplossing biedt voor een te conservatieve inschatting van de -------

---------------. 

Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt niet dat de externe accountant deze punten heeft 

onderkend en heeft vastgesteld dat de afschrijvingsmethodiek van [D] in overeenstemming is met IAS ----

-- en IAS -------------------------------------------.  

 

2.4.5.3. Beoordeling van de feiten 

Uit voornoemde feiten blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen, zoals 

bedoeld in paragraaf 2 van COS 500, om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de waardering van de 

voorraad -------------- waarop zijn accountantsoordeel ten aanzien van de vraag of de financiële overzichten in alle 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 108 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving kan worden gebaseerd, zoals bedoeld in paragraaf 2 van COS 200.  

 

2.4.5.4. Zienswijze van EY 

De AFM verwijt EY dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen over de 

waardering van de voorraad ---------------. In het dossier van de externe accountant zijn volgens EY echter diverse 

memo‟s opgenomen, waaruit naar voren komt wat de problematiek is. Het resultaat op verkochte --------------- 

(verkoopprijs minus boekwaarde) is relatief hoog. Dat komt door de conservatieve ---------------, die in de ----/////--

--------- is begrepen. Dit wordt gecorrigeerd. Op deze wijze wordt de administratie als het ware aangepast zodat 

deze weer conform --///-- is. Uit de memo‟s blijkt duidelijk dat de externe accountant op alle mogelijke punten de 

waardering van de --------------- en de gemaakte correctie daarop heeft overzien en heeft gecontroleerd:  

• „--------///////////////////////////////////////////////////-------‟: consistentie, prospectieve toepassing 

• „------------/////////////////---‟: verschillen tussen de afschrijvingen volgens [D] en volgens EY. 

• Memo „-----------/////////----‟ is gereviewd door het team en de uitkomst daarvan is vastgelegd in het memo --------

------------------------------. 

De betreffende correctiemethode is in eerdere jaren beoordeeld op compliance met --///--. Vanwege de consistente 

toepassing, is de methode om die reden nog steeds in overeenstemming met --///--. Daarnaast is de -///--- checklist 

nagelopen op compliance met --////-- en heeft vervolgens nog een review plaatsgevonden. Compliance met --///-- is 

op die wijze voldoende afgedekt.  

 

2.4.5.5. Beoordeling van de zienswijze 

Ten aanzien van het „------------///////////////////////////////////---‟ merkt de AFM op dat de conclusie als vermeld in feit 

c. wel door EY wordt toegelicht in paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 van het betreffende memo. Uit deze toelichting volgt 

alleen een beschrijving van de manier waarop [D] tot de doorgevoerde correctie is gekomen. Zoals aangegeven in 

feit c. heeft de AFM in haar onderzoek geen stukken gevonden in het controledossier waaruit blijkt dat de externe 

accountant deze conclusie ook daadwerkelijk heeft geverifieerd door middel van eigen verrichte werkzaamheden. 

De stelling van EY dat uit dit memo zou blijken dat de externe accountant de consistentie en prospectieve 

toepassing heeft overzien en gecontroleerd, kan de AFM derhalve niet volgen. 

 

Uit het document „-------------/////////////////--‟ blijkt niet dat de externe accountant heeft vastgesteld dat de 

doorgevoerde afschrijvingslast consistent is toegepast met voorgaande jaren en dat hij heeft vastgesteld dat het is 

toegestaan om de afwaardering prospectief te verwerken. 

 

Tot slot merkt de AFM op dat niet uit het controledossier is gebleken dat de betreffende methode in eerdere jaren 

beoordeeld is op compliance met ---///-. De beoordeling is volgens EY niet in -------- gemaakt, maar reeds in 

eerdere jaren. Dit heeft EY in haar zienswijze echter niet onderbouwd met stukken. De AFM kan derhalve niet 

nagaan of dit werkelijk in eerdere jaren is gebeurd.  

 

2.4.5.6. Conclusie 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 500, paragraaf 2 niet heeft 

nageleefd.  
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2.4.6. Controle ‘off-balance’ transactie van circa -------------- 

 

2.4.6.1. Wettelijk kader 

 

COS 240, paragraaf 24 

De accountant dient gedurende de gehele controle een professioneel-kritische instelling te handhaven, waarbij hij 

onderkent dat het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude voordoet, 

ongeacht zijn eerdere ervaring met de entiteit voor wat betreft de integriteit van het bestuur van de entiteit en van 

de organen belast met governance.  

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant moet gedurende de gehele controle een professioneel-kritische instelling handhaven, 

waarbij hij onderkent dat het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude 

voordoet. Standaard 240 definieert fraude als volgt: 'een opzettelijke handeling door een of meer personen uit de 

kring van het bestuur, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt 

gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen'. Een professioneel-kritische instelling is een 

houding die onder meer een vragende benadering en een kritische beschouwing van de verkregen controle-

informatie omvat. In het algemeen, maar zeker in situaties waarin sprake is van ongebruikelijke transacties, geeft 

het inwinnen van inlichtingen alleen niet voldoende controle-informatie om een afwijking van materieel belang op 

beweringniveau te ontdekken. De externe accountant moet altijd controlewerkzaamheden uitvoeren ter aanvulling 

op het inwinnen van inlichtingen om toereikende controle-informatie te verkrijgen. 

 

2.4.6.2. Feiten 

a. In het accountantsverslag is onder de kop „Off balance ---------------------------------------------------------------‟ 

onder meer het volgende vermeld: ―---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- Daar er geen contract aan deze transactie ten grondslag ligt hebben wij niet 

zelfstandig vastgesteld dat deze transactie juist is verantwoord in de jaarrekening van [D]. Wij baseren 

ons oordeel op basis van inlichtingen van de directie waaruit blijkt dat de transactie op een juiste wijze in 

de jaarrekening is verwerkt en toegelicht.‖ 

 

b. De externe accountant heeft aangegeven dat hij geen schriftelijke bevestiging van het bestuur van [D] 

heeft verkregen om de mondeling verkregen inlichtingen te bevestigen. Tevens zijn geen vastleggingen 

van een dergelijke bevestiging in het controledossier aangetroffen. 
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c. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant nadere 

controle-informatie heeft verkregen omtrent het bestaan en het eigendom van -----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

d. De externe accountant heeft aangegeven dat deze „off-balance‟ transactie een voor [D] ongebruikelijke 

transactie betreft. De externe accountant heeft aangegeven daarmee niet gesuggereerd te hebben dat deze 

transactie een ongebruikelijke transactie zou zijn in de zin van COS 240. 

 

2.4.6.3. Beoordeling van de feiten 

Uit bovenstaande feiten blijkt dat de externe accountant onvoldoende kritisch is geweest, waarbij hij onderkent dat 

het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude voordoet, ongeacht zijn eerdere 

ervaring met de entiteit voor wat betreft de integriteit van het bestuur van de entiteit en van de organen belast met 

governance (paragraaf 24 van COS 240).  

 

Evenmin blijkt dat de externe accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen, zoals bedoeld in 

paragraaf 2 van COS 500, om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken omtrent de vraag of ----------------------

------------- terecht „off-balance‟ zijn gebracht waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

2.4.6.4. Zienswijze van EY 

Met 'ongebruikelijke' is bedoeld dat het een eenmalige, specifiek op ---------------- gerichte actie was, waar andere 

acties in de regel generiek zijn gericht op -----------------------. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Kennelijk refereert AFM aan de mogelijkheid van jaarrekeningfraude. Daar is echter geen signaal voor, juist 

omdat de post geen enkele invloed heeft op het beeld van de jaarrekening. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De brief van --------------------- gaf in relatie tot het beperkte belang en beperkte risico van deze post voldoende 

steun voor de accountant om de verwerking als off-balance transactie in ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.6.5. Beoordeling van de zienswijze 

Het ongebruikelijk karakter van onderhavige transactie ligt in het feit dat [D] geen direct betrokkene is bij de 

transactie en in het feit dat er geen schriftelijk contract aan deze transactie ten grondslag ligt. Gelet op deze 

bijzondere kenmerken had het naar de mening van de AFM op de weg van de externe accountant gelegen om 

hierover door te vragen, dan wel toereikende controle-informatie hierover te verkrijgen.  
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Bijlage 3 bij COS 240 bevat voorbeelden van omstandigheden die een signaal vormen voor de mogelijkheid van 

fraude. Deze bijlage benoemt onder andere tegenstrijdig of ontbrekend bewijsmateriaal, waaronder ontbrekende 

informatie. Het feit dat er in onderhavig geval geen contract ten grondslag ligt aan de transactie tussen --------------

--------- en ------------------------- kan derhalve, ingevolge Bijlage 3 bij COS 240, gekwalificeerd worden als een 

omstandigheid die een signaal kan vormen voor de mogelijkheid dat de financiële overzichten een afwijking van 

materieel belang als gevolg van fraude kunnen bevatten. Dit gegeven is in beginsel reeds voldoende om extra 

kritisch te kijken naar deze transactie.   

 

EY heeft echter haar oordeel ten aanzien van de betreffende transactie uitsluitend gebaseerd op hetgeen de directie 

van [D] heeft aangegeven. Hiermee geeft de externe accountant geen blijk van een professioneel-kritische 

houding. Dit is in strijd met COS 240, paragraaf 24 waaruit blijkt dat de externe accountant voortdurend, 

gedurende de gehele controle, een professioneel-kritische houding moet aannemen, ongeacht zijn eerdere 

ervaringen met de entiteit voor wat betreft de integriteit van het bestuur en van de organen belast met governance. 

 

In haar zienswijze merkt EY op dat er geen signaal zou zijn voor mogelijke fraude, omdat de betreffende post van 

--------------- geen enkele invloed heeft op het beeld van de jaarrekening. In dit kader benadrukt de AFM dat 

signalen van fraude zoals in onderhavig geval spelen - waarbij een aan een transactie ten grondslag liggend 

contract ontbreekt - altijd kwalificeren als (kwantitatief dan wel kwalitatief) materieel. Deze signalen behoeven 

daarom altijd opvolging, ongeacht de kwantitatieve materialiteit waar EY op doelt. 

 

2.4.6.6. Conclusie 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 240, paragraaf 24 en COS 500, 

paragraaf 2 niet heeft nageleefd.  

 

2.4.7. Controle ---------------------------------------------------------------- 

 

2.4.7.1. Wettelijk kader 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

Toelichting van de AFM op de norm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.7.2. Feiten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.7.3. Beoordeling van de feiten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2.4.7.4. Zienswijze van EY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.4.7.5. Beoordeling van de zienswijze 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.7.6. Conclusie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

2.5. Dossier [E] 

 

Naam cliënt [E] 

Boekjaar ----- 

Naam externe accountant --------------------- 

Branche ---------------------  

Verslaggevingsstelsel --------------------- 

Balanstotaal --------------------- 

Resultaat na belastingen --------------------- 

Materialiteit --------------------- 

Strekking en datum verklaring ---------------------------------- 

OKB ----- 
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2.5.1. Controle balanspost -------//////-------- 

 

2.5.1.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Dit betekent dat bij de controle van waarderingen 

tegen ---------------- de externe accountant onder andere dient te evalueren of de controlecliënt de juiste 

waarderingsmethode heeft toegepast, of deze methode consistent is toegepast en of de veronderstellingen die door 

de controlecliënt zijn gehanteerd redelijk zijn.  

 

2.5.1.2. Feiten 

a. In de jaarrekening ----- van [E] is vermeld dat de ------------////////////--- na de eerste verwerking worden 

gewaardeerd tegen --------------------. Hierbij is vermeld dat de --------------------- wordt benaderd door per 

het einde van het boekjaar de ------------//////--- te herwaarderen op basis van een ------------------------- 

over de -------------- per het einde van het jaar, afhankelijk van het soort ----------/////----- 

 

b. In de sectie „-----------////////////---- in het controledossier ------ van [E] is vermeld dat de waarde van de ----

-------///////////---- wordt benaderd door de -------------opbrengst te vermenigvuldigen met een vaste 

rendementsfactor, afhankelijk van het soort ------------//////--- en het ---------------.  

 

c. In het document „---------///////////////////////-----------‟ is onder het kopje ------------------------------ vermeld: 

―De aanvaardbaarheid van de factoren is gecontroleerd door de werkelijke waardering te vergelijken 

met de interne --------////- uitgevoerd door ----- en -------- en de vastgestelde -------waarden.‖ 

 

d. De externe accountant heeft bij de controle van de waardering van de ----------/////////----- gebruik gemaakt 

van het document „------------/////////////---------------------‟ waarin door [E] een vergelijking is gemaakt 

tussen de waardering van de -----------//////////////---- volgens de waarderingsmethode van [E] en de 

waardering van deze ----------- volgens een opgave van de -----. De opgave van ----- is door ----- per e-

mail toegestuurd aan [E]. De e-mail met de opgave van de waardering is opgenomen in het 

controledossier als document „---------/////////------////////////////////////////------‟. 

 

e. In het controledossier ------ van [E] zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant heeft beoordeeld wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de van ----- verkregen ----------

waarden van de ----------////////----- is. Tevens zijn in het controledossier geen vastleggingen aangetroffen 

waaruit blijkt dat de externe accountant de inhoudelijke juistheid van de door ----- verstrekte waarden 

heeft beoordeeld. 

 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 117 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

f. In het document „-----------////////////////-----------------‟ is vermeld dat de waardering volgens de 

waarderingsmethode van [E] ----% lager is dan de waardering volgens de opgave van ---------. In het 

document „------------///////////////-----------///---‟ is onder het kopje „----------------------------‟ vermeld dat 

het verschil in ------ --% bedroeg. Verder is vermeld: ―----- is m.b.t. het waarderen van de --------/////------

- iets minder conservatief dan voorgaand jaar.‖ 

 

g. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat het verschil is verklaard, 

noch het verschil tussen ------ en ------, noch dat is beoordeeld wat de gevolgen van deze verschillen zijn 

voor de waardering van de -------///////--------.  

 

h. In het document „-----------///////////-----------------‟ is door [E] een vergelijking opgenomen tussen de 

waardering van de ---------///////////------ volgens de waarderingsmethode van [E] en de ---------waarden per 

-------------------. In dit document zijn echter slechts voor --- van de --------------------------- waarden 

vermeld. De externe accountant heeft tijdens het onderzoek aangegeven dat de controlecliënt op enig 

moment wel een volledig overzicht met --------waarden heeft verstrekt aan EY, maar dat dit overzicht niet 

is gebruikt in de controle en niet is opgenomen in het controledossier, aangezien vanwege het tijdsverloop 

in mindere mate zou kunnen worden gesteund op de vergelijking met --------waarden.   

 

i. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de ----

------waarden zoals vermeld in het door [E] opgestelde overzicht heeft gecontroleerd aan de hand van -----

------beschikkingen.  

 

j. In het controledossier ------ van [E] zijn vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat het -------- -----------

------------- in ----------------- niet is gewaardeerd op basis van de waarderingsmethode van [E] waarbij de -

------------opbrengst wordt vermenigvuldigd met een vaste ----------------------. De externe accountant heeft 

aangegeven dat de huidige -------opbrengsten niet marktconform zijn vanwege bijzondere contractuele 

overeenkomsten en dat daarom de waarderingsmethode van [E] niet wordt toegepast. Het ---------- is 

opgenomen in de balanspost ----------////////----- voor de aanschafwaarde van -----------------. Volgens de 

door [E] gehanteerde waarderingmethode voor de benadering van de ---------------- zou de waarde 

materieel lager zijn. Uit een ------°//--------- van ------------------------, opgesteld in opdracht van ----------, 

blijkt een ----------waarde van -----------------, een ---------waarde --------- van ---------------- en een ---------

---waarde --------- van -----------------. 

 

k. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

geëvalueerd of de waarderingsmethode van [E] consistent is toegepast bij de waardering van het ---------  

------------------, noch de overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om het ------- niet volgens 

de waarderingsmethode van [E] te waarderen. Verder zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt 

dat de externe accountant heeft vastgesteld welke van de drie waarden uit het ----////----------- van ----------

---------------- als basis dient voor de waardering van het ------- --------------------.  

 

l. In het controleplan voor de controle van [E] is de volgende „substantive audit procedure‟ 

(gegevensgerichte controle) opgenomen: ―------------------------///////////////////////---‖. Met het uitvoeren van 

een ---------///////////------ kan worden vastgesteld of ----------/////----- bestaat en wie de eigenaar ervan is. 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 118 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

Deze controle is als uitgevoerd afgetekend en voor de vastlegging van de uitvoering wordt verwezen naar 

het document „----------////////////////////////-----‟. Echter, in het document „-------///////////////////////////////////////--

------‟ noch elders in het controledossier zijn vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat daadwerkelijk 

een --------//////////------- is uitgevoerd. Desgevraagd heeft de externe accountant toegelicht dat deze 

controle niet is uitgevoerd.  

 

m. De externe accountant heeft toegelicht dat kort na een --------------------------- bij [E] in ------- door het 

controleteam een volledige ---------//////////------ is uitgevoerd. Sindsdien worden de mutaties ―integraal 

afgestemd met de ------------------ en overige verkoop documenten‖ en wordt in de controle aandacht 

besteed aan -------------, ---------------, -------//////-------- en het aan- en verkoopbeleid zoals besproken in 

maandelijkse managementvergaderingen. In geen van de vastleggingen die betrekking hebben op de door 

de externe accountant beschreven werkzaamheden is een conclusie opgenomen met betrekking tot het 

bestaan en eigendom van de -//////////--------------.   

 

2.5.1.3. Beoordeling van de feiten 

Uit bovengenoemde feiten blijkt dat de externe accountant:  

(i) de kwaliteit, betrouwbaarheid en inhoudelijke juistheid van de verkregen controle-informatie niet 

heeft beoordeeld,  

(ii) de geconstateerde verschillen niet heeft verklaard,  

(iii) de consistente toepassing van de waarderingsmethode niet heeft geëvalueerd en  

(iv) bepaalde in het controlememo als uitgevoerd vermelde controlewerkzaamheden feitelijk niet 

heeft uitgevoerd.  

De externe accountant heeft dan ook geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de 

waardering, het bestaan, en het eigendom van de -----------///////---- om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

2.5.1.4. Zienswijze van EY 

Ten aanzien van de waardering 

De door [E] gepresenteerde waardering heeft EY gecontroleerd in overeenstemming met Standaard 500 paragraaf 

2. De controle bestond uit het vergelijken van de door [E] gepresenteerde waarde met informatie uit een 

onafhankelijke externe bron, ----- en -------. Bij het --------------------------- is sprake van een --------------- 

van -------------------- dat op verzoek van -------- is opgesteld.  

 

In de berekening van een waardering zijn vele onzekere (vaak toekomstige) factoren begrepen, die door degene 

die de berekening uitvoert zo objectief mogelijk worden geschat. Een waarde bevindt zich daarom veelal binnen 

een bandbreedte. In diverse jaarrekeningprocedures is door de rechter besloten dat de waardering een onderwerp is 

waarbij de beoordelingsvrijheid van het bestuur aan de orde is (bijvoorbeeld KPN SOBI: HR 10 februari 2006, NJ 

2006/241). Relevant is, of het bestuur in redelijkheid tot de betreffende waardering heeft kunnen komen. Die 

toetsing moet ook de accountant aanleggen. Op basis van de ----------  door ----- en ------- is de externe 

accountant tot de conclusie gekomen dat het bestuur van [E] in redelijkheid tot haar waardering is gekomen. De 

externe accountant is op basis van zijn professionele oordeelsvorming tot de conclusie gekomen dat deze controle-

informatie toereikend was in de zin van Standaard 500 paragraaf 7. De hoeveelheid controle-informatie was 

voldoende om een oordeel over de waarderingen van [E] te kunnen vormen. Daarnaast was de controle-informatie 
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relevant, deze zag op de waarderingen van de ---------- en was betrouwbaar, afgegeven door onafhankelijke en 

respectabele derden met een zelfstandig belang.  

 

Illustratief is de waardering van het -------- --------------------. ---------------------- is in haar ----------- gekomen tot een 

------------waarde van -------------------- en een ----------waarde ------- van --------------------. [E] presenteerde in haar 

jaarrekening een waarde van --------------------. Deze waarde ligt binnen de door het onafhankelijke -------------------- 

--------- berekende bandbreedte. Daarmee staat de redelijkheid van de door [E] gepresenteerde waarde vast en is 

geen nadere controle-informatie vereist. 

 

Ten aanzien van het bestaan en de eigendom  

Het bestaan en de eigendom van de ---------- kan op een directe manier worden vastgesteld (-----/////////////////---

----), maar ook op een indirecte wijze. Die indirecte wijze houdt in dat vanuit de --------- waarvan het bestaan 

door middel van de --------/////////////---- in ------ is vastgesteld, de mutaties in de vorm van verkregen en 

verkochte --------- worden verwerkt. Die mutaties kunnen worden vastgesteld door de opbrengsten -------------- 

naast de lijst mutaties te houden. -------- die ten onrechte niet in het mutatie overzicht zijn opgenomen vallen op 

door de controle van de ------///------------- en de --------------------. Deze zullen immers op een bestaand ------ 

betrekking moeten hebben. Ten slotte zijn door middel van de interne maandrapportages en de notulen van de 

management vergaderingen de aan- en verkopen geverifieerd.  

 

2.5.1.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY stelt dat op basis van de ---------- door ----- en -------- de externe accountant tot de conclusie is gekomen dat 

het bestuur van [E] in redelijkheid tot haar waardering is gekomen. De hoeveelheid controle-informatie was 

voldoende om een oordeel over de waarderingen van [E] te kunnen vormen en daarnaast was de controle-

informatie relevant; deze zag op de waarderingen van de ------------ en was betrouwbaar, afgegeven door 

onafhankelijke en respectabele derden met een zelfstandig belang.  

 

De externe accountant gebruikt de --------- van ----- als norm om de aanvaardbaarheid van het waarderingsmodel 

van [E] te controleren. De externe accountant dient dan voor zijn controle vast te stellen dat deze --------- van  

----- bruikbaar is als norm. Uit het controledossier is echter niet gebleken dat de externe accountant deze 

vaststelling heeft gedaan. Zo blijkt niet dat de externe accountant de kwaliteit en betrouwbaarheid van de van ----- 

verkregen ---------waarden heeft beoordeeld. Evenmin heeft hij de inhoudelijke juistheid van deze -------waarden 

beoordeeld. 

 

Ten aanzien van hetgeen EY opmerkt over het bestaan en eigendom merkt de AFM het volgende op. De externe 

accountant heeft naar de mening van de AFM geen relatie gelegd tussen de in het feit m. genoemde uitgevoerde 

werkzaamheden en de controledoelstelling „bestaan en eigendom van ----------‟. De AFM heeft niet betwist dat de 

genoemde werkzaamheden bijdragen aan het verkrijgen van controle-informatie over de eigendom en het bestaan 

van de ----------. De AFM is echter van mening dat deze niet toereikend zijn.  

 

In theorie is het mogelijk door middel van uitsluitend gegevensgerichte werkzaamheden toereikende 

controlezekerheid te verkrijgen. Echter indien er sprake is van significante risico‟s dient de externe accountant 

conform COS 315 paragraaf 113 voor de op dit risico van toepassing zijnde interne beheersingsmaatregelen de 

opzet en het bestaan vast te stellen (= systeemgerichte werkzaamheden). Dat hier sprake is van significante risico‟s 
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volgt uit het gegeven dat de betreffende werkzaamheden in dit geval op een belangrijke balanspost zien van --------

--------, op een balanstotaal van ----------------.  

 

2.5.1.6. Conclusie 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 500, paragraaf 2 niet heeft 

nageleefd.  

 

2.5.2. Controle beheersingsmaatregelen -----------opbrengsten  

 

2.5.2.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

Toelichting van de AFM op de norm 

De externe accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Dit betekent dat de externe accountant bij een 

systeemgerichte controle controlewerkzaamheden dient op te zetten en uit te voeren waarvan de aard, de 

tijdsfasering en de omvang worden bepaald aan de hand van het ingeschatte risico van een afwijking van materieel 

belang op beweringniveau. Hiermee dient hij toereikende controle-informatie te verzamelen met betrekking tot de 

effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen gedurende de onderzochte 

periode. De accountant dient te beslissen of toereikende controle-informatie is verkregen zodat het risico van een 

afwijking van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar laag niveau is beperkt. 

 

2.5.2.2. Feiten 

a. In het „Control Report‟ in het elektronische GAMx controledossier ------ van [E] is vermeld dat voor de 

controle van de posten die samenhangen met het -----------proces is gekozen voor een systeemgerichte 

controleaanpak (in de kolom „Strategy‟ is vermeld: ―Controls‖).  

 

b. In het „Control Report‟ zijn alle interne beheersingsmaatregelen in opzet als effectief aangemerkt (in de 

kolom „Design Evaluation‘ is vermeld: ―Effective‖).  

 

c. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

controlewerkzaamheden heeft verricht om vast te stellen dat de interne beheersingsmaatregelen in opzet 

effectief zijn. Evenmin zijn vastleggingen aangetroffen van overwegingen die ten grondslag liggen aan de 

conclusie dat de interne beheersingsmaatregelen in opzet effectief zijn.  

 

d. In het overzicht van alle „Tests of Controls‟ zoals opgenomen in het elektronische GAMx controledossier 

------ van [E] is van iedere beheersingsmaatregel een beschrijving opgenomen. In deze beschrijvingen is 

vermeld dat de volgende (onderdelen van) de beheersingmaatregelen niet zichtbaar zijn: 

- „De directie beoordeelt de managementrapportages‟ en  



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 121 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

- „Acquisitie; Verbandscontrole tussen aanwezige capaciteit (------////////------) en verantwoorde 

opbrengsten‟  

De externe accountant heeft deze beheersingsmaatregelen in opzet als effectief aangemerkt. 

 

e. Het document „------------------------------------------‟ betreft een door EY opgestelde beschrijving van het --

---------proces van [E] met de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen. Het document „----

//////////////////////--------‟ bevat een vastlegging van de opzet en de uitvoering van de lijncontrole waarmee 

het bestaan van de beheersingsmaatregelen in het -----------proces is beoordeeld. De lijncontrole betreft de 

selectie van één nieuw --------////----. Door de externe accountant zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

― - Selecteer een nieuwe ingang --------////---- (------////////------) uit de selectie -------afrekeningen- 

contractmutaties. 

- Controleer of het ------contract ondertekend is door ---------/--- en ---------. Sluit het overzicht 

contractmutaties uit --------- aan met de --------overeenkomst (-------------------,------------------- 

-----------------). 

- Zoek de eerste factuur in de map van de desbetreffende maand. Controleer of ---- de eerste 

--------nota heeft gecontroleerd aan de hand van de blokstempel. Zijn de gegevens op de eerste 

--------nota conform het overzicht 'contract mutaties' en conform het contract?‖ 

Als conclusie van de lijncontrole is vermeld: ―Op basis van de uitgevoerde lijncontrole kan worden 

geconcludeerd dat het proces bestaat zoals het is beschreven.‖ Bij de uitvoering van deze lijncontrole zijn 

meerdere belangrijke beheersingsmaatregelen die zijn vermeld in de beschrijving van het -----------proces 

niet beoordeeld. Dit betreft bijvoorbeeld de beheersingsmaatregelen omtrent --------------------, --------------

, -------------------, ---------------------------, -------- ----en ------------.  

 

f. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant nadere 

controlewerkzaamheden heeft opgezet en uitgevoerd waarvan de aard, de tijdsfasering en de omvang 

worden bepaald aan de hand van het ingeschatte risico van een afwijking van materieel belang op 

beweringniveau. Dit blijkt uit de volgende punten.  

 

 Aard. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de aard van de 

controlewerkzaamheden en de toegepaste controlemiddelen geschikt zijn voor het verkrijgen van 

toereikende controle-informatie om tot het oordeel te komen dat de beheersingsmaatregelen effectief 

werken. De in het controledossier aangetroffen controlewerkzaamheden ten aanzien van de werking 

van de geïdentificeerde beheersingsmaatregelen („tests of controls‟) betreffen uitsluitend 

gegevensgerichte werkzaamheden en geen beoordeling van de feitelijke werking van de 

beheersingsmaatregelen. De beheersingsmaatregel „------------ Controle op invoer gegevens (-----------

-mutaties)‟ is bijvoorbeeld door het controleteam beoordeeld door te controleren of de invoer van de -

------mutaties juist is geweest. Hiermee heeft de externe accountant echter niet vastgesteld of de 

controle op de invoer van de -------mutaties ook effectief heeft gewerkt. Desondanks heeft de externe 

accountant deze beheersingmaatregel wel als effectief aangemerkt in het controledossier.  

 

 Tijdsfasering. Uit de vastleggingen in het controledossier ----- van [E] blijkt dat de tests of controls 

uitsluitend zijn uitgevoerd over de periode tot -----------. In het controledossier zijn geen 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 122 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant deze proceduretests heeft 

herhaald of uitgebreid of heeft bepaald welke aanvullende controle-informatie voor de resterende 

periode moet worden verkregen. 

 

 Omvang. Uit het document „----------------------------------------------------------------------------- blijkt dat 

tijdens de interimcontrole van de -----------opbrengsten de werking van de beheersingsmaatregelen 

van de controlecliënt is getest aan de hand van vijf geselecteerde ---------------------. Voor deze vijf ---

----------------- zijn de toepasselijke beheersingmaatregelen van het -----------proces getest. Uit de 

vastleggingen van deze controlewerkzaamheden blijkt echter dat de verschillende 

beheersingsmaatregelen van het -----------proces niet in gelijke frequentie voorkomen in de vijf 

geselecteerde ----------------------.  

 

In de standaard van EY voor het uitvoeren van wettelijke controles, de Global Audit Methodology, 

geeft hoofdstuk „S09_Exhibit 3 Determining the Extent of Tests of Controls‟ richting aan de omvang 

van de uit te voeren tests of controls. De omvang van de tests of controls is volgens dit hoofdstuk 

afhankelijk van het type beheersingsmaatregel, de frequentie van de beheersingsmaatregel en van de 

keuze of de beheersingmaatregelen volledig („full test of controls‟) of beperkt („limited tests of 

controls‟) worden getest. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt 

dat de externe accountant bij het opzetten en uitvoeren van de controlewerkzaamheden tijdens de 

interimcontrole van de -----------opbrengsten het hoofdstuk „S09_Exhibit 3 Determining the Extent of 

Tests of Controls‟ uit de EY Global Audit Methodology heeft toegepast. 

 

In het controledossier zijn de bovengenoemde tests of controls onder meer gekoppeld aan de 

beheersingsmaatregel „--------------------------------. Hierbij is onder andere vermeld: ―De control 

wordt als effectief ingeschat door EY.‖ In het controledossier zijn echter vastleggingen aangetroffen 

waaruit blijkt dat bij geen van de geselecteerde -------------------------------- van toepassing was.  

 

2.5.2.3. Beoordeling van de feiten 

Uit de bovengenoemde feiten blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft 

verkregen om tot het oordeel te komen dat de interne beheersingsmaatregelen in het ----------proces bij [E] 

effectief zijn in opzet, bestaan en werking. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 niet 

nageleefd. 

 

2.5.2.4. Zienswijze van EY 

De externe accountant voert zijn controle uit om in staat te zijn een oordeel te kunnen geven over de financiële 

verantwoording. In dit geval gaat het over de verantwoording in de jaarrekening van [E] van de ------opbrengsten. 

De juistheid en de volledigheid van dit onderdeel van de jaarrekening kan de externe accountant op verschillende 

manieren controleren. Deze manieren zijn onder te verdelen in gegevensgericht of systeemgericht (Standaard 330 

paragraaf 10). Uit de controlemethodologie van EY vloeit voort dat in beginsel altijd sprake dient te zijn van een 

combinatie van systeemgerichte en gegevensgerichte werkzaamheden. De controleaanpak van EY is derhalve ook 

hier niet zuiver systeemgericht uitgevoerd. De AFM is wat betreft de -------opbrengsten nagegaan of aan de 

vereisten voor een systeemgerichte controle is voldaan omdat zij uitging van een systeemgerichte controle door de 

externe accountant. Een systeemgerichte controle en een gegevensgerichte controle zijn middelen om het 
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controledoel te bereiken. Indien er een keuze bestaat uit meerdere middelen, zoals in dit geval, kan de externe 

accountant niet worden verweten dat één van beide controlemiddelen niet is toegepast. Het kan, zoals in dit geval, 

immers zo zijn, dat het andere controlemiddel is toegepast waarmee het doel, het verkrijgen van toereikende 

controle-informatie ten aanzien van de ----------opbrengsten is bereikt. De AFM gaat derhalve voorbij aan het feit 

dat onder andere de volgende aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

• Detailcontrole van alle --------mutaties aan de hand van contracten, correspondentie en ------------------, 

waarbij ook de aansluiting is nagegaan met de ---------- en ---------- administratie ----------; 

• Beoordeling van twee maandrapportages waarbij de accountant heeft vastgesteld dat de in de 

rapportages opgenomen informatie aansloot op de onderliggende administratie; uit ervaring en uit de 

besprekingsverslagen weet de accountant dat de directie van [E] maandelijks deze rapportages 

nauwkeurig bestudeert, de ontwikkeling van de -----------omzet en de ------------ analyseert en in detail 

bespreekt; 

• Detailcontrole van de jaarlijkse -------verhogingen op ------------------------ per --------------- waarbij 

geconstateerd werd dat deze juist en volledig in de -----------administratie waren verwerkt;  

• Detailcontrole op de ------------ waarbij de accountant de aangeboden ------------ op ------------ per eind --

--------------- heeft vergeleken met het overzicht van ------------ met ------------ volgens de ----------

administratie. Van alle ---------------------- die als ----------- worden verantwoord in de ----------

administratie maar niet daadwerkelijk ----------- worden aangeboden, heeft de accountant de reden van het 

niet aanbieden beoordeeld middels de verklaring op ------------------ van [E]; 

• Afsluitende jaareindecontrole waaruit bleek dat voor alle verantwoorde ---------- per balansdatum -------

omzet was verantwoord en waarbij de maximale -------opbrengst bij volledige ---------- is vergeleken met 

de werkelijk verantwoorde ------. Het verschil bedroeg ----% van de maximale -------opbrengst en kon 

verklaard worden uit specifieke -----------------------. De accountant heeft de uitkomsten van deze controle 

in detail besproken met de controller die adequate uitleg en onderbouwing heeft geven; 

• Ten slotte heeft de accountant nog een cijferanalyse uitgevoerd op de verantwoorde ----------omzet per --

-------- ------ ten opzichte van boekjaar -----. De mutaties zijn in detail beoordeeld en per ----------

gecontroleerd waarbij geen bijzonderheden werden geconstateerd.  

 

2.5.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY geeft aan dat de controleaanpak zowel systeemgericht, gegevensgericht als een mengvorm van systeemgericht 

en gegevensgericht kan zijn. De AFM volgt deze stelling.  

 

Voorts somt EY een aantal uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden op. De AFM stelt echter vast dat deze 

werkzaamheden naar haar mening niet zien op de conclusie van de AFM dat er door de externe accountant geen 

toereikende controle-informatie verkregen is om tot het oordeel te komen dat de interne beheersingsmaatregelen in 

het ----------proces van [E] effectief zijn in opzet, bestaan en werking.  

  

Om te bepalen of de interne beheersingsmaatregelen effectief zijn dient de externe accountant, ingevolge COS 

330, paragraaf 23, systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om hiervoor toereikende controle-informatie te 

verkrijgen. De AFM constateert dat dit niet is gebeurd. EY heeft in dit dossier een conclusie getrokken over de 

effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen in het ----------proces van [E] die op basis van de door de 

externe accountant uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden niet had kunnen worden getrokken. 
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2.5.2.6. Conclusie 

Gelet op het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant COS 500, paragraaf 2 niet heeft 

nageleefd.  

 

2.6. Dossier [F] 

 

Naam cliënt [F] 

Boekjaar ----- 

Naam externe accountant ---------------------------- 

Branche ----------------------- 

Groepsstructuur en plaats 

controlecliënt in groepsstructuur 

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

Verslaggevingsstelsel ---------------- 

Balanstotaal ---------------- 

Resultaat na belastingen ---------------- 

Materialiteit --------------------------------- 

Strekking en datum verklaring --------------------------------- 

OKB ----- 

 

2.6.1. Evaluatie controlewerkzaamheden ----------------- 

 

2.6.1.1. Wettelijk kader 

 

COS 610, paragraaf 16 

Indien de accountant voornemens is gebruik te maken van specifieke werkzaamheden van interne 

accountantsfunctie, dient hij die werkzaamheden te evalueren en controlewerkzaamheden uit te voeren om zich 

ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie toereikend zijn voor zijn 

doelstellingen. 

 

2.6.1.2. Feiten 

a. Bij de uitvoering van de controle bij [F] maakt EY gebruik van --------------------------------------- van [F]. -

---- is de interne accountantsdienst van [F] en ---------------------------------------------‟. In het door EY 

opgestelde document „------------------------------------------------------------------------------------‟ is in 

paragraaf ---- vermeld: ―Binnen ons controleteam is besloten dat wij gebruik willen (en kunnen) maken 

van de werkzaamheden van ----. De randvoorwaarden zijn hiervoor voldoende aanwezig. Na dat besluit 

zullen we deze werkzaamheden dus moeten testen en evalueren. Hiervoor stellen wij op onderdelen een 

eigen (review-)werkprogramma op. Dit is dus een werkprogramma dat gebaseerd is op de reviewende rol 

die EY als externe accountant heeft en dus ook kan hebben. De in dit werkprogramma opgenomen 

werkzaamheden worden stelselmatig uitgevoerd, besproken binnen het team en met ------, vastgelegd in 

controlememo‘s en geëvalueerd. […]‖ 
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b. Uit het document „-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------‟ blijkt dat ---- de waardering van de ------------------------- en de --------------------------- 

vaststelt middels vergelijking in deelwaarneming met door --------------- weergegeven --------------------. In 

het controledossier is het overzicht van de geselecteerde producten en het resultaat van de controle 

weergegeven.   

 

c. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d. ---- vermeldt in haar memo „----------------------------------------------------- dat zij de --------------------- van de 

in de deelwaarneming beoordeelde ------------- heeft opgevraagd om vast te stellen dat er sprake is van een 

---------------------. Tevens vermeldt ---- dat deze --------------------- weinig betekenis hebben aangezien ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.      

 

e. In het document ----------------------------------------------------------------------------- (waarin de opmerkingen 

van EY staan vermeld naar aanleiding van de review door EY van de door ---- verrichte werkzaamheden), 

vermeldt EY dat er in de -------------- van [F] --------------- zijn opgenomen waarin per jaareinde ------------  

---------- is geweest. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit de onderbouwing 

blijkt van deze stelling omtrent ------------------. Zo ontbreken bijvoorbeeld de kopiedocumenten van de 

gehanteerde ----------------- volgens --------------, die in de controle van ---- zijn betrokken. Tevens zijn in 

het controledossier geen overzichten van de door ---- opgevraagde --------------------- aangetroffen. Deze 

documenten kunnen aanwijzingen geven voor het al dan niet aanwezig zijn van ---------------------- voor de 

betreffende --------------------. Evenmin zijn in het controledossier vastleggingen aangetroffen waaruit 

blijkt wat de gevolgen voor de waardering en presentatie van de -------------- zijn van de bevinding dat er 

per jaareinde weinig ---------- is geweest.    

 

f. In het controledossier van [F] zijn dan ook geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat EY heeft 

beoordeeld dat de door ------- verrichte werkzaamheden en de uitkomsten van deze werkzaamheden 

toereikend zijn om vast te stellen dat er sprake is van -------------------- voor de betreffende -------------------

- en de gevolgen hiervan voor de waardering en presentatie in de jaarrekening van de -------------. 

 

2.6.1.3. Beoordeling van de feiten 

Uit bovenstaande feiten blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen 

omtrent de evaluatie van de werkzaamheden van ---- om zich ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van ---- 

inzake de beoordeling of er al dan niet sprake is van --------------------, toereikend zijn voor zijn doelstellingen. De 

externe accountant heeft hiermee paragraaf 16 van COS 610 niet nageleefd.  

 

2.6.1.4. Zienswijze van EY 
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Met ---- zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van werkzaamheden en de documentatie daarvan. Deze 

documentatie is voor EY zeven jaar toegankelijk. Tijdens de door de AFM uitgevoerde review is ook 

daadwerkelijk gebleken dat dossierdocumentatie voor EY toegankelijk is. Uiteraard neemt de externe accountant 

in het controledossier bepaalde controle-informatie op die zijn oordeel ondersteunt, maar daarmee is niet gesteld 

dat hij integraal alle controledocumenten dient over te hevelen van ---- naar zijn eigen dossier. De interpretatie van 

de AFM volgt niet uit de Standaarden. 

 

EY is van mening dat de AFM een eigen invulling geeft aan het citaat 'in de -------------- van [F] [zijn] een aantal 

------------- (…) opgenomen waarin per einde jaar weinig ---------- is geweest'. EY verwijst in dit verband naar de 

notitie van het --------------------------------------------------------------------------------------------------. ---- heeft 

vastgesteld dat er sprake was van weinig ---------- per jaareinde. Dit was een indicatie dat wellicht -------------- van 

toepassing was (--------------------------------). Het controleteam heeft vervolgens aanvullende 

controlewerkzaamheden verricht om vast te stellen of de waardering van de ------------ conform ----------- juist 

was.  

 

De werkzaamheden van EY --------------------------------- (EY ------) waren er op gericht om in een situatie waar 

sprake is van ----------------(maar dus geen --------------------) voldoende controle-informatie te verkrijgen.  

 

Naar aanleiding van de aanwijzingen van ---- dat er ten aanzien van een deel van de ---------------------- 

mogelijk geen sprake was van ------------------------ (minder -----------------------), heeft de externe accountant 

als eigen controle maatregel EY ------ gevraagd om voor een aantal key items de door [F] op ----------------

gebaseerde waardering te toetsen. Aangezien hieruit geen materiële verschillen naar voren kwamen, heeft de 

externe accountant geconcludeerd dat ondanks de ---------- tegen jaareinde de ------ ---------- kennelijk nog steeds 

een goede reflectie waren van -------------. De externe accountant heeft de werkzaamheden die door ---- zijn 

uitgevoerd op de waardering tegen ----- ------- op adequate wijze beoordeeld en heeft desgevraagd kopieën van ---

----------- vanuit het ----------------- dossier aan de AFM kunnen aanleveren.  

 

Naar de mening van EY heeft de externe accountant derhalve de werkzaamheden van ------------- ten aanzien van 

de waardering van de ---------------------- afdoende geëvalueerd en tevens de nodige eigen controle maatregelen 

verricht ten einde afdoende zekerheid te verkrijgen omtrent de juiste waardering van deze post in de jaarrekening -

-----. Hiermee heeft de externe accountant voldaan aan COS 610 paragraaf 16.  

 

Onduidelijk is overigens welke aanvullende controle-informatie hier in de ogen van de AFM ontbreekt. 

 

2.6.1.5. Beoordeling van de zienswijze 

EY geeft aan dat de achterliggende documentatie van ----- te allen tijde toegankelijk is voor EY om in te zien. 

Ongeacht dit gegeven merkt de AFM op dat het in onderhavig geval gaat om het opnemen van achterliggende 

stukken ter controle van de uitgevoerde werkzaamheden van ---- ten aanzien van de waardebepaling van de --------

-----------------------. Om te voldoen aan COS 610, paragraaf 16 dient de externe accountant, indien hij gebruik 

maakt van de interne accountantsfunctie, de werkzaamheden van deze interne accountantsfunctie te evalueren en 

controlewerkzaamheden uit te voeren om zich ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van de interne 

accountantsfunctie toereikend zijn voor zijn eigen doelstellingen. Het enkele feit dat de achterliggende 
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documentatie beschikbaar was zegt nog niet dat de externe accountant de werkzaamheden van de interne 

accountantsfunctie daadwerkelijk heeft geëvalueerd en de benodigde controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd.  

 

Naar de mening van de AFM was in het kader van het vaststellen of sprake was van -------------------- en in het 

kader van de waardebepaling van de --------------------- – gelet op zowel de ---------------- als de aanwijzingen die 

duiden op het niet aanwezig zijn van --------------------- ter bepaling van ---------------------------------– voldoende 

aanleiding voor de externe accountant om nader in te gaan op de werkzaamheden van ---- ten aanzien van deze 

waardebepaling en ten aanzien van de vraag of er sprake was van ----------------. Indien hij deze controle had 

uitgevoerd, dan had hij ook de achterliggende stukken hieromtrent opgenomen in zijn controledossier. Essentieel 

om na te gaan of er sprake was van ---------------- waren bijvoorbeeld de overzichten van de door ---- opgevraagde 

-------------------- en de gehanteerde ----------------- volgens --------------, die in de controle van ---- zijn betrokken. 

Deze documenten kunnen aanwijzingen geven voor het al dan niet aanwezig zijn van ---------------- voor de 

betreffende --------------------. Aangezien de AFM deze of andere soortgelijke vastleggingen niet heeft 

aangetroffen, wordt aangenomen dat deze controle niet is uitgevoerd.  

 

Het voorgaande staat los van de eigen deelwaarneming door middel van EY ------. Deze deelwaarneming ziet 

immers niet op de werkzaamheden uitgevoerd door ----, maar ziet op een vergelijking tussen de waardering van 

[F] en de waardering van EY ------ zelf. Bovendien merkt de AFM op dat uit de rapportage van EY ------ niet is 

gebleken dat EY ------ heeft beoordeeld of er al dan niet sprake is van ---------------- (bijvoorbeeld door het 

opvragen van de --------------------) en wat de gevolgen hiervan waren voor de controle.   

 

EY stelt tot slot dat voor haar onduidelijk is welke aanvullende controle-informatie in de ogen van de AFM 

ontbreekt. De AFM verwijst hieromtrent naar feit e. en naar het onderzoeksrapport (blz. 148 e.v.), waarin 

aangegeven wordt welke controle-informatie naar de mening van de AFM ontbreekt. Zo worden bijvoorbeeld de 

ontbrekende kopiedocumenten van de gehanteerde -------------------------------- genoemd. Ook zijn er geen 

overzichten van de door ---- opgevraagde ------------------- aangetroffen in het controledossier. Deze documenten 

zijn echter essentieel om te kunnen bepalen of de werkzaamheden van ----, ten aanzien van de waardebepaling van 

de ----------------------- en ten aanzien van de beantwoording of er sprake was van ------------------- toereikend zijn 

voor de doelstelling van de externe accountant.  

 

2.6.1.6. Conclusie 

Op grond van het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie 

heeft verkregen omtrent de evaluatie van de werkzaamheden van ----- om zich ervan te overtuigen dat de 

werkzaamheden van ----- inzake de beoordeling of er al dan niet sprake is van -------------------, toereikend zijn 

voor zijn doelstellingen. De externe accountant heeft hiermee paragraaf 16 van COS 610 niet nageleefd.  
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2.6.2. Controle-informatie waardering ----------------- 

 

2.6.2.1. Wettelijk kader 

 

COS 500, paragraaf 2 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd.  

 

COS 545, paragraaf 3 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen over het feit dat de waarderingen tegen reële 

waarde en de toelichtingen daarop in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving van de entiteit. 

 

2.6.2.2. Feiten 

a. Uit de door ---- verrichte controle van de waardering van de -----//--------------------- aan de hand van 

gegevens van -------------- blijkt een bevinding ten aanzien van de --------------- in ----------------- met een 

aankoopwaarde van -------//---------.  

 

b. In het in het controledossier opgenomen document „-----------------------------------------‟ vermeldt ----: 

―Vastgesteld dat de waardering volgens -------------- voor de ---------------////----------------------------------

--------- lager is dan de waardering die ------- hanteert. Besproken met ------------------////-------------. Deze 

gaf aan dat er geen --------------- wordt afgegeven in --------------, maar alleen door ------ (-------------------

-------------------------------------------).‖  

 

c. Uit het document „----------‟ blijkt dat er vervolgens overleg heeft plaatsgevonden tussen EY en [F] inzake 

de waardering van -----------------. In dit document vermeldt [F]: ―-----------------: De ------------------ geeft 

erg lage ----------. Waardering op basis hiervan geeft onrealistisch beeld. Gekeken wordt naar -------------

--------: hiervan is de koers 94-95%.‖ In de aantekeningen van EY op dit document staat vermeld dat -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------.  

  

d. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat: 

 ------------------------ inderdaad een vergelijkbare ---------------- is; 

 de ------- van --------------------- juist is en is ontleend aan een ------------------ op -------------------;  

 er nog andere ---------------- zijn die vergelijkbaar zijn en wat de -------- hiervan is. 

 

2.6.2.3. Beoordeling van de feiten  

Uit bovenstaande feiten blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen 

omtrent de waardering van ----------------, zoals vereist in paragraaf 2 van COS 500 en paragraaf 3 COS 545. De 

externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 en COS 545 paragraaf 3 niet nageleefd. 
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2.6.2.4. Zienswijze van EY 

Door de interne accountant is geconcludeerd dat de waardering van --------- op basis van -------------- onder de 

waardering van [F] ligt. De ---- ------------ heeft een afwijkende waardering ten opzichte van -------------- 

gemotiveerd met de afwezigheid van een ---------------. Om die reden heeft zij een alternatieve waardering 

aangehouden op basis van een in haar ogen ------------------ met dezelfde karakteristieken.  

 

De externe accountant moest beoordelen of deze alternatieve waardering houdbaar was. Hij kon daartoe gebruik 

maken van de binnen zijn team aanwezige specialistische kennis. Een van de betrokken accountants uit het team 

van de externe accountant had ervaring met een vergelijkbaar door [F] genoemd -------, waarna geconcludeerd 

werd dat deze ------- inderdaad vergelijkbaar waren. Voor de externe accountant was de alternatieve waardering 

om die reden acceptabel. Hij had immers toereikende controle-informatie verkregen zoals bedoeld in Standaard 

500 paragraaf 2 en Standaard 545 paragraaf 3. 

 

2.6.2.5. Beoordeling van de zienswijze 

[F] heeft geconcludeerd dat de ---------------- in ----------------- qua --//////////////-- identiek is aan een ---------------- 

in ---------------------. Deze conclusie is volgens EY vastgelegd in het dossier. Het controleteam heeft vervolgens 

eenzelfde conclusie getrokken en dit vastgelegd in het --///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-

/////////////////////////////////////////////////-  

 

In dit document staat het volgende vermeld:‖De waardering in -------------- is gebaseerd op een ------- van -------. 

Volgens ------------ is dit geen correcte --------. [F] zal daarom op basis van een eigen waarderingsmodel de 

waarde van deze ---------------- bepalen. Op dit moment is het derhalve nog onduidelijk of een correctie 

noodzakelijk is.‖ Hieruit volgt dat de externe accountant hiermee (nog) geen conclusie trekt over de waardering 

van -----------------.  

Daarnaast stelt de AFM vast dat er in het controledossier geen documentatie is aantroffen waaruit blijkt dat de in 

feit d. benoemde vragen zijn beantwoord door de externe accountant.  

 

2.6.2.6. Conclusie 

Uit het voorgaande concludeert de AFM dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft 

verkregen omtrent de waardering van -----------------, zoals vereist in paragraaf 2 van COS 500 en paragraaf 3 COS 

545. De externe accountant heeft hiermee COS 500 paragraaf 2 en COS 545 paragraaf 3 niet nageleefd.  

 

2.7. Conclusie ten aanzien van de controledossiers 

 

Om na te gaan of EY artikel 14 Wta heeft overtreden dient te worden vastgesteld of:  

(i) de externe accountants, bij het verrichten van de wettelijke controles van de zes bovengenoemde dossiers, niet 

hebben voldaan aan de wettelijke voorschriften,  

(ii) dat dit EY is toe te rekenen in de zin dat zij er niet, dan wel onvoldoende, voor zorg heeft gedragen dat de 

externe accountants die bij haar werken of aan haar zijn verbonden, voldoen aan die wettelijke voorschriften. 

 

Ten aanzien van onderdeel (i) merkt de AFM het volgende op. Uit bovenvermelde bevindingen kan geconcludeerd 

worden dat de externe accountants van EY, bij het uitvoeren van wettelijke controles in 2008 en 2009, -------------- 
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niet hebben voldaan aan de beroepsregels, door meerdere COS-bepalingen te overtreden. ------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Met betrekking tot onderdeel (ii) overweegt de AFM als volgt. Uit artikel 14 Wta volgt dat het een zorgplicht is 

voor de accountantsorganisatie om de randvoorwaarden te creëren voor het adequaat functioneren van de externe 

accountant en om maatregelen te treffen, indien dit functioneren niet langer strookt met de gestelde eisen. Uit 

jurisprudentie
32

 volgt dat indien er meerdere gebreken van de externe accountants in controledossiers worden 

geconstateerd, hieruit blijkt dat de accountantsorganisatie er niet voor zorg heeft gedragen dat haar externe 

accountants voldeden aan de wettelijke vereisten, waaronder de beroepsregels. 

 

In zes van de tien onderzochte controledossiers --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zijn 

door verschillende externe accountants van EY ----------- COS-bepalingen niet nageleefd bij de uitvoering van de 

wettelijke controles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gelet op het bovenstaande heeft EY er naar de mening van de AFM onvoldoende voor zorg gedragen dat de 

externe accountants voldoen aan de wettelijke voorschriften. De AFM heeft meerdere malen moeten constateren 

dat de externe accountant niet de juiste professioneel-kritische houding aanneemt, onvoldoende doorvraagt, feiten 

en conclusies van andere accountants (zowel de interne accountantsfuncties bij controlecliënten als de andere 

accountant binnen het EY netwerk) voor vanzelfsprekend aanneemt, zonder dit nog nader zelf te controleren, en 

onvoldoende conclusies en beweringen vastlegt ter verificatie in het controledossier. ------------------------------------

----------------------------------------------------------  

 

De accountant geeft een (al dan niet goedkeurende) verklaring af over de getrouwheid van door ondernemingen of 

instellingen gepresenteerde financiële gegevens, ten behoeve van het publiek. De accountant heeft derhalve een 

belangrijke publieke taak, in die zin dat de getrouwheid van deze gepresenteerde financiële gegevens niet door alle 

gebruikers eenvoudig of tegen aanvaardbare kosten valt te controleren. Het publiek moet er op kunnen vertrouwen 

dat de verklaring van de accountant op een juiste, vakbekwame en integere manier tot stand is gekomen, aangezien 

het publiek zelf deze controle niet of nauwelijks kan effectueren. Indien dit vertrouwen ontbreekt, tast dit het 

algehele vertrouwen van de economische markt aan, en in het bijzonder het vertrouwen in de financiële markt. Het 

is in die zin van essentieel belang dat de externe accountant zich bewust is van dit publieke belang gedurende de 

gehele controle.
33

  

 

Het is een zorgplicht voor de accountantsorganisatie om de randvoorwaarden te creëren voor het adequaat 

functioneren van de externe accountant en om maatregelen te treffen, indien dit functioneren niet langer strookt 

met de gestelde eisen. Uit het structurele karakter van de tekortkomingen door de externe accountants, zeker ook 

                                                      
32

 Rechtbank Rotterdam, FAG/AFM, 29 februari 2009, LJN BH4580, waarin de rechter, in het kader van een afgewezen 

vergunningaanvraag, overwoog dat uit enkele tekortkomingen door externe accountants volgde “dat FAG er blijkbaar 

niet voor heeft zorggedragen dat haar externe accountants voldeden aan de wettelijke vereisten, waaronder de 

beroepsregels”. 
33

 Kamerstukken II, 29 658, nr. 3, blz. 1-2. 
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waar het belangrijke onderdelen van de controle betrof, volgt echter dat EY niet heeft zorggedragen voor het 

creëren van genoemde noodzakelijke randvoorwaarden. Ook dient EY maatregelen te treffen indien het 

functioneren van de externe accountant niet langer strookt met de gestelde eisen. ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------
34

 ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Algemene zienswijze van EY 

 

3.1. Ten aanzien van de wettelijke controles  

EY heeft de volgende argumenten aangevoerd ten aanzien van de door de AFM onderzochte controledossiers. 

a.  De bevindingen van de AFM berusten op een onjuiste interpretatie van de NV COS bepalingen. De wijze 

van interpretatie van de AFM doet geen recht aan het principle-based karakter van de NV COS. De toegepaste 

interpretatie van de AFM wijkt af van de bedoeling van zowel de Nederlandse als de Europese wetgever.  

Ter illustratie heeft EY twee artikelen toegevoegd waarin wordt ingegaan op het principle-based karakter van de 

controle standaarden. Het belang van eenduidige interpretatie van controlestandaarden in verschillende jurisdicties 

en het belang van een niet te formalistische uitleg van de principle-based standaarden komt in deze documenten 

onder de aandacht.  

b.  Bij herhaling komt een COS Standaard aan de orde, waarover EY met de AFM van mening verschilt. Het 

betreft de interpretatie van de Standaard 600 betreffende de werkzaamheden van de groepsaccountant. EY heeft 

advies gevraagd aan professor ----------//---- over Standaard 600. Deze heeft het standpunt van EY bevestigd. Naar 

het oordeel van EY wijkt de interpretatie van de AFM af van hetgeen gangbaar is in de accountancy en is daarom 

niet houdbaar. 

c. De AFM concludeert in haar rapport bij diverse bevindingen dat de betrokken accountant in strijd zou 

hebben gehandeld met een bepaalde paragraaf van de NV COS die slechts een beschrijving geeft van de 

doelstelling van een specifieke Standaard. Die doelstellingen vermelden geen grondslagen of essentiële 

werkzaamheden. Een analyse van de AFM waarom op basis van de geconstateerde feiten de doelstelling niet 

wordt bereikt, ontbreekt in het onderzoeksrapport. De AFM besteedt daarnaast geen aandacht aan de voorvragen 

die door de accountant gesteld moeten worden voordat bepaald kan worden of iets überhaupt aan 

controlewerkzaamheden onderworpen moet worden.  

d. De wijze waarop in een specifieke casus invulling wordt gegeven aan de doelstelling van een Standaard 

wordt door de betreffende accountant bepaald met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de casus, 

tenzij bepaalde werkzaamheden expliciet zijn voorgeschreven. De Standaarden kunnen niet mechanisch worden 

toegepast; verschillende accountants kunnen op een verschillende manier invulling aan eenzelfde casus geven en 

toch dezelfde doelstelling bereiken. Getoetst zou moeten worden of de accountant gelet op de specifieke 

                                                      
34

 -----------------------------------------------//----.  
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omstandigheden van het geval op basis van de door hem gekozen invulling van de normstelling en de daaruit 

afgeleide werkzaamheden redelijkerwijs tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Deze toetst heeft de AFM volgens 

EY niet verricht.  

e.  EY geeft de interpretatie van de AFM van COS 230 als voorbeeld. De AFM meent dat „niet 

gedocumenteerd betekent niet gedaan‟ zonder de normen van COS 230 te analyseren. Uit paragraaf 10 van COS 

230 volgt echter dat het niet noodzakelijk is en evenmin praktisch om alles te documenteren dat de accountant 

gedurende de controle in beschouwing neemt. De AFM heeft voorts niet beargumenteerd waarom die 

documentatie die volgens de AFM aanwezig had moeten zijn, aanwezig zou moeten zijn in het kader van de norm 

„inzicht kunnen krijgen door een ervaren accountant‟. Ook aan COS 600 wordt door de AFM een geheel eigen 

uitleg gegeven.  

 

Reactie AFM 

Ten aanzien van de interpretatie van COS 600 en COS 500 verwijst de AFM naar de uitgebreide behandeling van 

de controledossiers in paragraaf 2 van onderhavig boetebesluit. In het bijzonder gaan de paragrafen 2.1.1.5 en 

2.3.1.5 nader in op de interpretatie van COS 600, paragraaf 11. Uit de opinie van professor -------------- maakt de 

AFM niet op dat de AFM afwijkt van hetgeen gangbaar is in de accountancy. Integendeel, de AFM onderschrijft 

hetgeen door professor -------------- wordt gesteld in zijn opinie, die voornamelijk een beschrijvend karakter heeft 

van COS 600. De interpretatie die de AFM aan COS 600 geeft, en in het bijzonder aan paragraaf 11, wijkt niet af 

van hetgeen door professor -------------- wordt gesteld.   

 

Met betrekking tot punt c. merkt de AFM op dat in dit boetebesluit bij iedere bevinding, met name in de 

paragrafen „beoordeling van de feiten‟ en „beoordeling van de zienswijze‟, wordt toegelicht waarom naar het 

oordeel van de AFM sprake is van een overtreding. De analyse waarnaar EY verwijst is derhalve wel degelijk 

opgenomen. Daarbij besteedt de AFM waar nodig ook aandacht aan de voorvragen die door de accountant gesteld 

moeten worden voordat bepaald kan worden of iets überhaupt aan controlewerkzaamheden onderworpen moet 

worden. 

 

Ten aanzien van punt d. en e. overweegt de AFM als volgt. De externe accountant dient een wettelijke controle uit 

te voeren in overeenstemming met de COS-bepalingen. Bepaalde COS-bevindingen gelden gedurende de gehele 

controle en andere COS-bepalingen gelden alleen op een bepaald moment in de controle of indien een bepaalde 

situatie zich voordoet. Een voorbeeld hiervan is COS 600, die alleen geldt indien er gebruik gemaakt wordt van 

werkzaamheden van een andere accountant. Ingevolge COS 230, paragraaf 2 dient de accountant tijdig 

controledocumentatie te vervaardigen die voorziet in een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de 

accountantsverklaring en die voorziet in informatie die aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming 

met de NV COS en de wet- en regelgeving. Hieruit volgt dat de documentatieplicht derhalve gedurende de gehele 

controle geldt. 

 

---------//-------------//-------------//-------------//-------------//-------------//-------------//-------------//-------------//----------

---//-------------//-------------//-------------//-------------//-------------//---- Over de vorm, inhoud en omvang van de 

controledocumentatie bepaalt COS 230, paragraaf 9: 

“De accountant dient de controledocumentatie zodanig te vervaardigen dat een ervaren accountant die voorheen 

niet betrokken was bij de controle in staat is om inzicht te verkrijgen in: 
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a. de aard, de tijdsfasering en de omvang van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd om te voldoen 

aan de Standaarden en de vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

b. de uitkomsten van de controlewerkzaamheden en de verkregen controle-informatie; en 

c. belangrijke onderwerpen die tijdens de controle aan het licht zijn gekomen en de daaruit getrokken 

conclusies.” 

 

Naast verplichtingen over het vervaardigen van controledocumentatie, bevat COS 230 ook toelichtende passages. 

EY verwijst in haar zienswijze naar de laatste alinea in de toelichting in COS 230, paragraaf 10. Die luidt: “Het is 

echter niet noodzakelijk en evenmin praktisch om alles te documenteren dat de accountant gedurende de controle 

in beschouwing neemt.” De AFM merkt op dat COS 230, paragraaf 8 op dit punt een nadere duiding geeft: “De 

accountant neemt vervallen concepten van werkdocumenten en financiële overzichten, aantekeningen die 

betrekking hebben op een onvolledige of voorlopige gedachtegang, vorige versies van documenten die zijn 

verbeterd op grond van typefouten of andere fouten en duplicaten van documenten gewoonlijk niet op in de 

controledocumentatie.” De AFM benadrukt dat wanneer zij in haar onderzoek bij EY constateert dat het 

controledossier op een bepaald punt geen controle-informatie bevat, het niet gaat om de in de vorige zin bedoelde 

documenten. Het gaat om situaties waarin EY niet kan aantonen dat de externe accountant bepaalde 

controlewerkzaamheden heeft verricht, omdat het dossier op dat punt geen of ontoereikende controle-informatie 

bevat. In die situaties dient de AFM er vanuit te gaan dat, gezien de verplichting van de externe accountant om 

controledocumentatie te vervaardigen, de betreffende controlewerkzaamheid niet is verricht. Vanzelfsprekend is 

de accountantsorganisatie in dat geval in de gelegenheid om aan te tonen dat de controlewerkzaamheid wel is 

verricht, maar dat die niet voldoende is vastgelegd. Met betrekking tot de overtredingen die aan dit besluit ten 

grondslag zijn gelegd, heeft EY geen informatie verstrekt die leidde tot de conclusie dat de controleactiviteit wel is 

verricht, maar dat die niet voldoende was vastgelegd. 

 

Bovendien zij opgemerkt dat, daar waar de AFM constateert dat het controledossier op een bepaald punt geen 

controle-informatie bevat, er geen enkel onderliggend stuk (documentatie) in het betreffende controledossier is 

aangetroffen. De discussie gaat hier daarom niet over de grens tussen „voldoende‟ en „onvoldoende‟ 

gedocumenteerd, ---------//------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

  

Ten overvloede merkt de AFM op dat EY zelf in haar document „Voorschriften met betrekking tot 

dossiervorming, documenteren en dossierbeheer‟ het volgende heeft opgenomen:  

“Bovendien is het uitsluitend aftekenen van werkstappen zonder enig (ander) bewijs van uitgevoerde 

werkzaamheden ook nooit voldoende: If it is not documented, it is not done! Ofwel Niet gedocumenteerd is niet 

gecontroleerd!” 

Uit deze passage blijkt naar de mening van de AFM dat uit de binnen EY geldende procedures in elk geval wel het 

belang van het vastleggen van controledocumentatie wordt onderkend.  

 

3.2. Norminterpretatie door de AFM 

De AFM heeft volgens EY in een aantal gevallen gekozen voor een invulling van begrippen uit het wettelijk kader 

die door EY niet kon worden voorzien. EY heeft aangevoerd dat de invulling van de regels pas bekend is 

geworden door het definitieve onderzoeksrapport. Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het 

bepaaldheidsgebod van artikel 7 EVRM.  
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Reactie AFM 

EY stelt dat er een verschil van interpretatie bestaat tussen de AFM en EY ten aanzien van verschillende COS-

bepalingen, met name ten aanzien van COS 600. De AFM is reeds in paragraaf 2 van het onderhavige boetebesluit 

uitgebreid op deze COS-bepaling ingegaan. De AFM stelt voorop dat de constateringen van de AFM rechtstreeks 

voortvloeien uit de in de NV COS omschreven normen en niet gebaseerd zijn op een bepaalde interpretatie die de 

AFM aan deze COS-bepalingen zou geven, zoals door EY gesteld wordt. De AFM is derhalve van mening dat EY 

– ook vóór bekendmaking van het concept onderzoeksrapport – aan haar zorgplicht had kunnen voldoen door 

simpelweg er voor te zorgen dat haar externe accountants, bij de uitvoering van wettelijke controles, de in de 

COS-bepalingen omschreven normen naleefden.   

 

3.3. Achtste Richtlijn en Aanbeveling Quality Assurance 

De Achtste Richtlijn (2006/43/EG) streeft volgens EY naar een „gelijkwaardigheid‟ van waarborgen, gelet op de 

verwijzing naar artikel 44, tweede lid, onder g) EG-verdrag in de aanhef. Gelet onder meer hierop is het de AFM 

niet toegestaan een al te eigen uitleg te geven van regelgeving die op deze Richtlijn is gebaseerd, dit zou namelijk 

in strijd zijn met de Richtlijn. Dat de bewegingsvrijheid van de AFM beperkt moet blijven, blijkt ook uit de 

Aanbeveling van de Commissie (2008/362/EG).
35

 

 

Reactie AFM 

Vooropgesteld zij dat de constateringen van de AFM rechtstreeks voortvloeien uit de in de NV COS omschreven 

normen en niet gebaseerd zijn op een bepaalde interpretatie die de AFM aan deze COS-bepalingen zou geven, 

noch op een eigen uitleg die de AFM zou geven aan regelgeving die op de Achtste Richtlijn gebaseerd is. 

---------//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------. 

 

Ten aanzien van de Achtste Richtlijn overweegt de AFM als volgt. 

Het door EY genoemde artikel 44, lid 2, onder g) van het EG-verdrag luidt:  

De Raad en de Commissie oefenen de taken uit welke hun door bovenstaande bepalingen worden toevertrouwd, 

met name: 

g) door, voorzover nodig, de waarborgen te coördineren welke in de lidstaten worden verlangd van de 

rechtspersonen in de zin van de tweede alinea van artikel 48, om de belangen te beschermen zowel van de 

deelnemers in die rechtspersonen als van derden, teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken; 

 

Uit dit artikel valt niet de beoogde mate van harmonisatie van bovengenoemde Achtste Richtlijn af te leiden. 

  

Uit de Richtlijn zelf valt de beoogde mate van harmonisatie echter wel op te maken. De AFM wijst op de volgende 

passage in de aanhef van de Richtlijn, onder (5): “Deze richtlijn beoogt een hoge mate van — maar geen volledige 

— harmonisatie van de voorschriften inzake de wettelijke controle van jaarrekeningen tot stand te brengen. Een 

lidstaat die de wettelijke controle van jaarrekeningen eist, kan strengere voorschriften hanteren, tenzij in deze 

richtlijn anders bepaald.‖ [onderstreping AFM] 

                                                      
35

 Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en 

auditkantoren die jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren (2008/362/EG). 



 

  

 Ons kenmerk JZ--------------------- 

Pagina 135 van 156 

 

  

  

 

 

 

 

 

Hieruit volgt naar de mening van de AFM dat de lidstaten enige vorm van vrijheid hebben in de implementatie van 

de voorschriften van de Richtlijn; de invulling van de regelgeving is derhalve niet zodanig beperkt als EY in haar 

zienswijze doet lijken.  

 

Uit de Aanbeveling waar EY naar verwijst volgt naar de mening van de AFM evenmin dat de bewegingsvrijheid 

van de AFM zo beperkt moet blijven als EY stelt. Deze Aanbeveling bevat uitsluitend richtsnoeren voor de 

invoering van onafhankelijke kwaliteitsborgingsstelsels voor wettelijke auditors en auditkantoren die 

jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang controleren. Bovendien is een Aanbeveling van de 

Commissie geen bindend document, het werkt slechts de beginselen van de Auditrichtlijn (2006/43/EG) verder uit.  

 

3.4. Representativiteit steekproef en omvang zorgplicht 

Volgens EY kan de conclusie van de AFM dat de wettelijke controles in strijd waren met de zorgplicht evenmin 

getrokken worden door het ontbreken van representativiteit van de door de AFM uitgevoerde steekproef: 10 van 

de 3400 wettelijke controles. Een aantal van slechts 10 dossiers van de in totaal 3400 dossiers kan niet worden 

aangemerkt als een aanmerkelijk deel zoals verwoord in de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 

2008 (2008/362/EG).  

 

De zorgplicht van de accountantsorganisatie houdt volgens EY in dat de accountantsorganisatie de 

organisatorische randvoorwaarden creëert, in stand houdt en de naleving ervan controleert. De 

accountantsorganisatie mag er volgens EY vanuit gaan dat daarmee het vereiste kwaliteitsniveau van de wettelijke 

controles in alle redelijkheid zal worden bereikt. Van de accountantsorganisatie kan daarbij uitsluitend worden 

verwacht dat zij zich voldoende inspant om het beoogde resultaat te bereiken. Het daadwerkelijk bereiken van het 

vereiste resultaat kan de accountantsorganisatie niet garanderen. Hoe uitgebreid de beheersmaatregelen ook zijn, 

deze zijn nooit 100% waterdicht. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bij 

de ontdekking van de tekortkomingen is intern onderzoek ingesteld naar andere dossiers van de betreffende 

externe accountant. Het bestuur van EY heeft de organisatie zodanig opgezet dat overtreding van artikel 14 Wta 

zoveel als mogelijk wordt voorkomen. De AFM lijkt hier de mogelijkheden van een accountantsorganisatie te 

hoog in te schatten. EY geeft aan dat Beckman meent dat het niet verantwoord is om op grond van zo weinig 

onderzoeken uitspraken te doen
36

. De AFM heeft de PPD
37

 niet gehoord. Dat is een essentiële stap die vooraf dient 

te gaan aan het trekken van conclusies over de zorgplicht van EY.  

 

Reactie AFM 

Representativiteit steekproef 

Het uitvoeren van een steekproef van een grotere omvang zou bij een organisatie als EY betekenen dat de AFM 

tientallen/honderden dossiers zou moeten bekijken om een oordeel te kunnen geven over de invulling van de 

zorgplicht. Gelet op het capaciteitsbeslag dat een dergelijk onderzoek met zich mee brengt, kiest de AFM in het 

algemeen voor risicogestuurde toezicht.  

 

                                                      
36

 Deze uitspraak zou zijn opgenomen in een artikel in Ondernemingsrecht 2010/112. 
37

 De afkorting „PPD‟ staat voor Professional Practice Director. 
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Om te komen tot een spreiding van geselecteerde dossiers, ziet de selectie van de AFM van de in dit onderzoek 

betrokken controledossiers op wettelijke controles zowel bij OOB‟s als bij niet-OOB‟s, op controlecliënten die 

actief zijn in verschillende sectoren, op wettelijke controles waaraan EY uiteenlopende risicokwalificaties heeft 

toegekend (high, moderate en low risk). Voorts heeft de selectie plaatsgevonden op basis van de omvang en het 

relatieve belang van de controlecliënt. 

 

Afgezien van de wijze waarop de AFM haar onderzoek heeft opgezet, is het een zorgplicht voor de 

accountantsorganisatie om de randvoorwaarden te creëren voor het adequaat functioneren van de externe 

accountant en om maatregelen te treffen, indien dit functioneren niet langer strookt met de gestelde eisen. Uit 

jurisprudentie
38

 volgt dat indien er meerdere gebreken van de externe accountants in controledossiers worden 

geconstateerd, hieruit blijkt dat de accountantsorganisatie er niet voor heeft zorggedragen dat haar externe 

accountants voldeden aan de wettelijke vereisten, waaronder de beroepsregels.  

 

Het gegeven dat er verschillende bevindingen door de AFM zijn geconstateerd in verschillende geselecteerde 

controledossiers, wijst erop dat de maatregelen die EY heeft getroffen (bijvoorbeeld ten aanzien van het stelsel van 

kwaliteitsbeheersing) niet blijken te hebben gewerkt, ----------------------------=----. Ook in het geval er sprake zou 

zijn van een beperkt aantal overtredingen, blijft voor de accountantsorganisatie de verplichting bestaan om op 

grond van de zorgplicht deze overtredingen te voorkomen en vermijden.  

 

Wat betreft het aantal van de geselecteerde dossiers (10 van de volgens EY in totaal circa 3.400 wettelijke 

controles), verwijst EY naar artikel 19 van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2008 

(2008/362/EG), kort gezegd inhoudend dat bij een inspectie ten minste een aanmerkelijk deel van de 

controledossiers wordt geselecteerd, op basis van een analyse van het risico dat de wettelijke controle van de 

jaarrekeningen inadequaat is uitgevoerd. Deze analyse is voorafgaand aan de selectie van de controledossiers door 

de AFM ook uitgevoerd. Eerst heeft de AFM een selectie gemaakt van sectoren die geraakt zijn, of zouden kunnen 

zijn, door de financiële crisis. Dat waren in het bijzonder de --////////////-- sector en de sectoren --------, ------------ 

en --------------. Voorts zijn er, per kantoor, dossiers uitgezocht naar aanleiding van de controlecliënten die binnen 

deze risicosectoren vallen. Een „aanmerkelijk deel‟, waar de aanbeveling naar refereert, is daarmee afhankelijk van 

de geselecteerde risicosector en daarnaast ook afhankelijk van het betreffende kantoor. Met deze werkwijze heeft 

de AFM conform de aanbeveling gehandeld, door dossiers te selecteren op basis van een analyse van het risico dat 

de wettelijke controle van de jaarrekeningen inadequaat is uitgevoerd. 

 

De AFM constateert dat het door haar uitgevoerde onderzoek haar in staat stelde om een conclusie te trekken 

omtrent de naleving door EY van de zorgplicht ex artikel 14 Wta. 

 

Omvang zorgplicht 

---------//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------//----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      
38

 Rechtbank Rotterdam, FAG/AFM, 29 februari 2009, LJN BH4580. 
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----------------------------------------.Wanneer in verschillende dossiers overtredingen worden geconstateerd als 

weergegeven in dit boetebesluit, is duidelijk dat de conclusies die EY in haar zienswijze trekt over de periode 

waarop het onderzoek ziet (EY heeft de organisatorische randvoorwaarden gecreëerd, in stand gehouden en de 

naleving ervan gecontroleerd) niet zonder meer op die wijze kunnen worden getrokken. Dat – naar EY in haar 

zienswijze stelt – Beckman heeft aangegeven dat het niet verantwoord is om op grond van zo weinig onderzoeken 

uitspraken te doen, wordt door EY buiten de gebruikte context geplaatst. In het bewuste artikel gaat Beckman in 

op een algemeen onderzoeksrapport van de AFM en de in dat rapport opgenomen bevindingen.
39

 Zijn commentaar 

ziet niet op het aan deze boete ten grondslag gelegde onderzoeksrapport. EY merkt ten slotte op dat de AFM de 

„PPD‟ niet heeft gehoord, en dat dat een essentiële stap had moeten zijn voorafgaand aan het trekken van 

conclusies over de zorgplicht van EY. Onder meer in haar Reactie, en bij de zienswijze op het boetevoornemen, is 

EY in de gelegenheid geweest om punten die zij van belang acht onder de aandacht te brengen van de AFM. De 

AFM gaat er vanuit dat daarbij ook de informatie waarover de PPD beschikt – voor zover relevant voor de 

bevindingen – is verstrekt. 

 

3.5. Openbaarmaking boetebesluiten en geheimhoudingsplicht 

EY heeft in de schriftelijke zienswijze het volgende aangevoerd. Het rapport en persbericht hebben schade 

toegebracht aan de reputatie van de vier genoemde kantoren: juist omdat de AFM bekend heeft gemaakt welke 

kantoren zijn onderzocht, maar niet bij welk kantoor welke bevinding werd gedaan, diende het publiek per kantoor 

met het ergste rekening te houden. Voorts heeft de publicatie het vertrouwen in de accountancy als geheel 

geschaad, nu in het persbericht wordt benadrukt dat 80 procent van de totale omzet van de wettelijke controles 

door deze vier kantoren wordt behaald.  

 

Hiervan uitgaand acht EY het van belang te benadrukken dat in een eventueel te nemen boetebesluit geen 

informatie mag worden opgenomen, die valt onder de geheimhoudingsplicht. Zoals hiervoor uiteengezet, kan uit 

het voornemen niet worden afgeleid op welke wijze de AFM voornemens is het boetebesluit vorm te geven. Voor 

de inhoudelijke onderbouwing van het voornemen wordt slechts verwezen naar het onderzoeksrapport. Het 

boetebesluit dient, mede vanwege de openbaarmaking die daarvan in beginsel plaats vindt, niet meer of andere 

gegevens te bevatten dan de gegevens die strikt noodzakelijk zijn ter onderbouwing van het besluit, waarbij niet 

kan worden volstaan met een verwijzing naar het niet openbaar te maken boeterapport.  

 

Ten aanzien van de openbaarmaking van de boetes merkt EY op dat het eerste doel van openbaarmaking, blijkens 

de Wta toelichting – het aan de gebruikers van accountantsverklaringen over te dragen dat normen daadwerkelijk 

worden gehandhaafd – zonder publicatie van de voorgenomen boetes al bereikt is door het met veel publiciteit 

openbaar gemaakte rapport van de AFM d.d. 1 september 2010 over de Big Four.  

Het tweede doel van openbaarmaking – potentiële cliënten van accountantsorganisaties en degenen die vertrouwen 

op door accountantsorganisaties afgegeven verklaringen waarschuwen – kan met openbaarmaking van een aan EY 

op te leggen boete ook niet meer worden bereikt nu de AFM al bekend heeft gemaakt bij EY overtredingen te 

hebben geconstateerd en maatregelen voor te bereiden. Daarnaast heeft EY zelf op 1 september 2010 – gedwongen 

door de AFM – een persbericht uitgebracht waarin informatie is verstrekt over de bevindingen van de AFM en de 

getroffen maatregelen.  

                                                      
39

 Het artikel gaat in op het „Rapport algemene bevindingen kwaliteit accountantscontrole en kwaliteitsbewaking van 1 

september 2010‟. 
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Zou door de AFM tot publicatie worden overgegaan, dan moet dit uitsluitend beschouwd worden als een 

zelfstandig punitieve sanctie vanwege: (i) de toegevoegde reputatieschade waartoe de publicatie zal leiden en (ii) 

het feit dat de publicatie geen reparatoir doel meer kan dienen. Daarmee zou de publicatie in strijd komen met 

artikel 6 EVRM: de Wta biedt immers geen grondslag voor een dergelijke punitieve sanctie en de combinatie van 

boete en publicatie leidt in elk geval tot een onevenredig hoge bestraffing. 

 

Reactie AFM 

Allereerst is de AFM het niet eens met de stelling van EY dat de publicatie van het rapport van 1 september 2010 

reeds de doelstellingen van openbaarmaking hebben verwezenlijkt, en dat publicatie van dit rapport schade heeft 

toegebracht aan het vertrouwen in de Nederlandse accountancy en de reputatie van EY zelf. Het rapport had als 

doelstelling om onder de aandacht te brengen dat de kwaliteit van de accountantscontrole fundamenteel beter 

moet. Uit het onderzoek van de AFM bleek dat bij alle Big 4-kantoren de controles in verschillende sectoren tekort 

zijn geschoten. Het rapport is uitsluitend opgesteld om bovengenoemde algemene „kantooroverstijgende‟ 

problematiek aan te kaarten en niet om aan te geven bij welk kantoor welke bevinding werd gedaan. Voorts zij 

opgemerkt dat publicatie van het betreffende rapport volledig los staat van de publicatie van een opgelegde 

(zware) boete. Uit de systematiek van de wet volgt dat een boete verplicht gepubliceerd moet worden, tenzij 

openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de 

naleving van de Wta.  

 

De AFM benadrukt dat het boetebesluit geen kopie wordt van het onderliggende onderzoeksrapport. Het 

boetebesluit dient echter wel te voldoen aan de motiveringsplicht die op de AFM rust. Het boetebesluit bevat 

derhalve die feiten, omstandigheden en overwegingen die maken dat er sprake is van een deugdelijke motivering. 

Met betrekking tot de zorg van EY ten aanzien van de geheimhoudingsplicht, merkt de AFM op dat, na toezending 

van het boetebesluit, EY gedurende drie werkdagen in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven of er 

passages in de te publiceren versie van het besluit staan, die naar het oordeel van de accountantsorganisatie nog 

geschoond moeten worden.  

 

Ten aanzien van de stelling van EY dat publicatie gezien moet worden als zelfstandig punitieve sanctie, overweegt 

de AFM als volgt. De wetgever heeft beoogd om het publicatieregime in de Wta aan te laten sluiten op het regime 

in de Wft. In de wetsgeschiedenis van de Wta is dit als volgt verwoord: "Uit artikel 30 van de richtlijn volgt de 

verplichting voor de lidstaten om genomen maatregelen en sancties die aan een accountantsorganisatie zijn 

opgelegd, op passende wijze openbaar te maken. (...) Het is wenselijk dat de publicatiebevoegdheden van de AFM 

geharmoniseerd worden met die van de Wft. Deze publicatiemogelijkheden bieden de beste garantie om aan de 

gebruikers van accountantsverklaringen over te dragen dat normen daadwerkelijk worden gehandhaafd en dat is 

in het belang van de implementatie van artikel 30 van de richtlijn. 

Dit zal het vertrouwen in het accountantsberoep versterken. (...) De onderstaande toelichting op de artikelen 64 

tot en met 71 sluit aan op de parlementaire geschiedenis (de memorie van toelichting, de vierde en zesde nota van 

wijziging, het amendement op stuk nr. 52 van de leden Van Egerschot en de Haan) van de Wft."  
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In de wetsgeschiedenis van de Wft
40

 is voorts toegelicht dat, bij publicatie van onder andere een bestuurlijke 

boete, geen sprake is van een afzonderlijke punitieve sanctie: ―De publicatie van een bestuurlijke boete dan wel 

een dwangsom zoals vormgegeven in dit voorstel, is evenmin als de publicatie op grond van artikel 1:78 punitief 

van aard.‖ Nu uit het voorgaande is gebleken dat het publicatieregime van de Wta aansluiting vindt bij het 

publicatieregime van de Wft, kan geconcludeerd worden dat ook in het geval van publicatie van bestuurlijke 

boetes onder de Wta, deze publicatie niet als een zelfstandig punitieve sanctie gekwalificeerd kan worden.  

 

Dat publicatie schade kan toebrengen aan de reputatie van EY, betekent niet dat openbaarmaking in strijd is of zou 

kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wta. In de context 

van de Wft is dit reeds herhaaldelijk bevestigd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.
41

  

Voorts is het gegeven dat EY zelf naar aanleiding van het rapport van 1 september 2010 informatie heeft verstrekt 

over de bevindingen van de AFM en de getroffen maatregelen, geen reden om af te zien van publicatie van de 

boete, omdat ook dit gegeven er niet toe leidt dat er sprake zou zijn van strijd met het doel van het toezicht op de 

naleving van de Wta. Ook in het geval dat EY de nodige maatregelen heeft getroffen nadat de AFM EY op 

ernstige gebreken heeft gewezen, geldt dat de boete wordt opgelegd omdat EY in de periode waar het onderzoek 

op ziet in strijd handelde met artikel 14 Wta. De publicatie van de boete ziet op de constatering van deze 

overtreding. Als een instelling haar werkwijze heeft aangepast, is dat geen reden om af te zien van publicatie: "Dat 

[de instelling, toevoeging AFM] inmiddels haar werkwijze heeft aangepast en de overtredingen betrekking hebben 

op een afgesloten periode, maakt niet dat boeteoplegging en publicatie van de boete niet langer opportuun is.‖
42

 

Daarnaast volgt uit recente jurisprudentie
43

 dat publicatie niet in strijd is met artikel 6 EVRM omdat - voorafgaand 

aan de publicatie - om een voorlopige voorziening kan worden gevraagd. Al zou de publicatie van de boete een 

bestraffende sanctie zijn dan nog geldt dat, ten aanzien van de combinatie van boete en publicatie, het ne bis in 

idem-beginsel niet in de weg staat aan de handhaving van de onlosmakelijk met de openbaarmaking verbonden 

bestuurlijke boete. In dit verband wordt verwezen naar de ontvankelijkheidsbeslissing van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens van 13 december 2005 (nr. 73661/01) in de zaak Nilsson. 

 

Juist gelet op de wens om de publicatieregimes van de verschillende financiële toezichtwetten te harmoniseren valt 

niet in te zien waarom deze jurisprudentie niet op gelijke wijze toepasbaar zou zijn in het kader van de Wta.  

 

3.6. Boete is ultimum remedium 

Volgens EY heeft de wetgever zich expliciet uitgelaten over de wijze waarop de AFM van het haar toebedeelde 

handhavingsinstrumentarium gebruik zou moeten maken: 

“Handhaving door de AFM van de eisen die worden gesteld aan de externe accountant is een ultimum remedium. 

In eerste instantie zal de AFM de accountantsorganisatie aansporen om maatregelen te treffen jegens een aan 

haar verbonden accountant die bij het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de totstandkoming of de 

                                                      
40

 Kamerstukken II 2005-2006, 29 708, nr. 19, p. 420. 
41

 Zie bijvoorbeeld Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 24 augustus 2010, UN: BN4885; 23 september 2010, 

LJN: BN 9489; 16 september 2009, LJN: BJ 8562. 
42

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 16 september 2009, LJN: BJ 8562. 
43

 Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 8 april 2010, LJN: BM 0507. 
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uitvoering van een opdracht tot het verrichten van wettelijke controles handelt of heeft gehandeld in strijd met de 

normen (zie artikel 12, eerste lid). “
44

 

 

Hieruit blijkt volgens EY dat juist bij overtredingen van de zorgplicht uitgangspunt is, dat de AFM de 

accountantsorganisatie eerst zonder oplegging van handhavingsmaatregelen de mogelijkheid biedt tot herstel over 

te gaan. Dat heeft de AFM in dit geval ten onrechte niet gedaan. ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- Daarmee handelt de AFM naar het oordeel van EY in 

strijd met de kennelijke bedoeling van de wetgever als blijkend uit bovenstaand citaat. Dit leidt tot de conclusie 

dat de oplegging van een boete op dit moment in strijd moet worden geacht met de kennelijke bedoeling van de 

wetgever. 

 

Reactie AFM 

De door EY aangehaalde passage uit Memorie van Toelichting op de Wta dient te worden gelezen in het licht van 

de daaraan voorafgaande passage. Hieruit volgt dat de wetgever met bovengenoemde zin ―Handhaving door de 

AFM van de eisen die worden gesteld aan de externe accountant is een ultimum remedium.‖ op de handhaving 

van de AFM jegens de externe accountant doelt, en niet op rechtstreekse handhaving jegens de 

accountantsorganisatie, waar het in onderhavig boetebesluit om gaat. Dit licht de AFM als volgt toe. 

 

De wetgever maakt allereerst een onderscheid tussen enerzijds maatregelen die de AFM zelf rechtstreeks treft 

jegens de accountantsorganisatie en anderzijds de maatregelen die de AFM indirect kan treffen jegens de externe 

accountant (door een verzoek in te dienen bij de accountantskamer): ―De AFM krijgt op grond van dit 

wetsvoorstel ook de mogelijkheid maatregelen te treffen ten aanzien van iedere accountantsorganisatie en kan – 

indien nodig – de accountantskamer verzoeken om maatregelen jegens een externe accountant. 

 

In de daaropvolgende twee paragrafen wordt het bovenstaande uitgewerkt. In de eerstvolgende paragraaf licht de 

wetgever de procedure toe ten aanzien van handhaving jegens de accountantsorganisaties. Hierbij geldt de 

gebruikelijke gang van zaken: een door de AFM opgelegde repressieve maatregel, eventueel beroep bij de 

Rechtbank Rotterdam en uiteindelijk hoger beroep bij het CBb: ”De AFM houdt doorlopend toezicht op de 

naleving van de aan de accountantsorganisaties en de externe accountants gestelde eisen. Tegen de 

accountantsorganisaties kan de AFM repressief ingrijpen met de in het bestuursrecht gebruikelijke instrumenten. 

Daarbij is het sluitstuk beroep bij de bestuursrechter in Rotterdam met eventueel hoger beroep bij het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven.‖ [onderstreping AFM] 

 

Vervolgens behandelt de wetgever de procedure ten aanzien van handhaving jegens de externe accountant zelf.  

Handhaving door de AFM van de eisen die worden gesteld aan de externe accountant is een ultimum remedium. 

In eerste instantie zal de AFM de accountantsorganisatie aansporen om maatregelen te treffen jegens een aan 

haar verbonden accountant die bij het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de totstandkoming of de 

uitvoering van een opdracht tot het verrichten van wettelijke controles handelt of heeft gehandeld in strijd met de 

normen (zie artikel 12, eerste lid). Het is een zorgplicht voor de accountantsorganisatie om de randvoorwaarden 

te creëren voor het adequaat functioneren van de externe accountant en om maatregelen te treffen, indien dit 

                                                      
44

 Kamerstukken II 2003-2004, 29 658, nr. 3, p. 16. 
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functioneren niet langer strookt met de gestelde eisen. De externe accountant heeft vanzelfsprekend de plicht om 

de tot hem gerichte normen na te leven. Indien hij handelt of heeft gehandeld in strijd met de artikelen 23, 24, 26 

of 27 is hij onderworpen aan tuchtrechtspraak. De tuchtzaken worden behandeld door de accountantskamer te 

Zwolle. De accountantskamer zal een rechtsprekend college worden, verbonden aan de rechtbank Zwolle-

Lelystad. Een ieder kan in beginsel tegen de externe accountant een klacht indienen bij de accountantskamer. De 

AFM zal dit in de voorkomende gevallen in ieder geval doen.‖ 

 

Indien de AFM dus gebreken constateert ten aanzien van de eisen die worden gesteld aan de externe accountant, 

dient zij volgens de wetgever in eerste instantie de accountantsorganisatie aan te spreken. Handhaving jegens de 

externe accountant zelf, door een klacht in te dienen bij de accountantskamer, is een „ultimum remedium‘.  

 

Met onderhavig boetebesluit volgt de AFM derhalve exact de kennelijke bedoeling van de wetgever, door EY 

rechtstreeks aan te spreken op haar zorgplicht ten aanzien van de naleving van het bij of krachtens afdeling 3.2 van 

de Wta bepaalde door de externe accountants.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

4. Besluit  

 

4.1. Besluit tot boeteoplegging 

 

Op grond van het voorgaande heeft de AFM besloten om aan EY een bestuurlijke boete op te leggen omdat EY bij 

het uitvoeren van wettelijke controles in 2008 en 2009 er niet – dan wel onvoldoende – voor heeft gezorgd dat 

haar externe accountants de beroepsregels hebben nageleefd.
45

 Dit is een overtreding van artikel 14 Wta. 

 

Hoogte van de boete 

Voor deze overtreding geldt op grond van artikel 55 Wta juncto artikel 40 Bta juncto artikel 1 van de bijlage bij 

het Bta een basisbedrag van € 5.445, -.  

 

EY heeft aangegeven dat haar meest recente jaaromzet uit de wettelijke controles ------------------- bedraagt. 

Daarnaast verricht EY ook wettelijke controles bij OOB‟s. Dit betekent dat, volgens artikel 2 van de Bijlage 

behorende bij artikel 40 van het Bta, draagkrachtfactor 10 van toepassing is.  

                                                      
45

 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 54 Wta. 
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De boete voor overtreding van artikel 14 Wta bedraagt op grond hiervan € 54.450, - .  

 

Tegen de hierna weer te geven achtergrond meent de AFM dat de boete niet voor matiging in aanmerking komt. 

De wetsgeschiedenis bij de Wta benadrukt het belang van het objectieve oordeel van de accountant voor het 

functioneren van de economie. Waar de kernfunctie van de accountant is het toevoegen van zekerheid in het 

maatschappelijk verkeer, verliest deze functie haar waarde door het wegvallen van het in de accountantsverklaring 

gestelde vertrouwen. Een reeks aan gebeurtenissen in het recente verleden heeft het vertrouwen in de accountant 

ernstig ondergraven. De Wta beoogt gestalte te geven aan een gerechtvaardigd herstel van het vertrouwen in de 

accountant en de door hem ten behoeve van het publiek gegeven verklaringen. 

 

--------------------------------------------------------------------------. De overtreding ziet op de wettelijke controles, 

hetgeen rechtstreeks de kernactiviteit van de accountantsorganisatie raakt. Gelet op het structurele karakter van de 

geconstateerde tekortkomingen in de controledossiers acht de AFM het voldoende aangetoond dat EY niet aan 

haar zorgplicht als bedoeld in artikel 14 Wta heeft voldaan. EY heeft daarnaast geen beroep gedaan op matiging 

naar aanleiding van een beperkte financiële draagkracht.  

 

EY moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening ----------------- (-------------------------------------

--------) ten name van -/--- te ---///////////////-, onder vermelding van factuurnummer ---------------. EY ontvangt geen 

afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 

 

 De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.
46

 Als EY bezwaar maakt tegen dit 

besluit wordt de verplichting om de boete te betalen geschorst totdat op het bezwaar is beslist. Die verplichting 

wordt ook geschorst als EY na de bezwaarprocedure in beroep gaat, totdat op het beroep is beslist.
47

  

 

Over de periode dat de verplichting om de boete te betalen is geschorst, moet EY wel wettelijke rente betalen.
48

 

 

4.2. Besluit tot openbaarmaking van de boete 

Omdat de AFM aan EY een boete oplegt voor de overtreding van artikel 14 Wta, moet de AFM het besluit tot 

boeteoplegging openbaar maken, nadat deze definitief is geworden (nadat het niet langer mogelijk is om bezwaar 

of beroep in te stellen).
49

 Daarnaast moet de AFM het besluit ook al eerder openbaar maken, namelijk na het 

verstrijken van vijf werkdagen nadat dit aan EY is toegestuurd.
50

 

 

De wetgever heeft het openbaarmaken van bestuurlijke boetes verplicht om deelnemers op de financiële markten 

te waarschuwen. Dit is in het belang van de ordelijke en transparante financiëlemarktprocessen, zuivere 

                                                      
46

 Dit volgt uit artikel 4:87, lid 1 en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
47

 Dit volgt uit artikel 56, eerste lid, Wta. 
48

 Dit volgt uit artikel 56, tweede lid, Wta. 
49

 Dit volgt uit artikel 68 Wta. 
50

 Dit volgt uit artikel 67, eerste lid, onder a, Wta. 
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verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten.
51

 Indien de openbaarmaking van 

het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de 

naleving van de Wta, blijft ingevolge het vierde lid van artikel 67 Wta openbaarmaking achterwege. 

 

Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na bekendmaking van het 

boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Van openbaarmaking na definitief worden van het boetebesluit kan 

vooralsnog evenmin worden afgezien. Het individuele belang van EY kan in dit verband niet tot een andere 

uitkomst leiden. Dit argument heeft geen betrekking op de vraag of openbaarmaking van het besluit in strijd is of 

zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wta. 

 

De AFM publiceert de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke informatie) op 

haar website, onder begeleiding van een persbericht met de kern van het boetebesluit. Ook wordt een bericht over 

de boete opgenomen in de periodieke AFM-nieuwsbrief. De AFM kan daarnaast het besluit publiceren door 

middel van een advertentie in één of meer landelijke dagbladen.  

 

Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van het besluit dat op de website van de AFM openbaar zal 

worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke informatie. Mocht u van mening zijn dat er desondanks 

vertrouwelijke tekst in staat die geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na bekendmaking van dit besluit. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

“AFM legt boete op aan Ernst & Young Accountants voor niet naleven zorgplicht 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                      
51

 Vergelijk PG 29708, nr. 19, p. 301-303, p. 420-421, nr. 20, p. 30 en nr. 39, p. 8-10. De wetgever heeft beoogd om het 

publicatieregime in de Wta aan te laten sluiten op het regime in de Wft. Zie ook paragraaf 3.5 van onderhavig besluit. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. 

 

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen 

met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut). 

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder 

op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële 

dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons 

streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. 

Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.” 

 

Let op: De AFM kan, al naargelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde 

publicatietekst wijzigen of aanvullen. 

 

Publicatie vindt niet eerder plaats dan nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit tot 

boeteoplegging aan EY bekend is gemaakt. De publicatie wordt opgeschort als EY verzoekt om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. Publicatie wordt dan in elk geval geschorst, totdat de 

voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.  
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Als EY om een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de AFM dit per e-mail (-------------------@afm.nl) aan 

haar door te geven. Als u hier niet toe overgaat, zal de AFM de boete openbaar maken zoals hiervoor genoemd. 

Ook vraagt de AFM EY het verzoek om voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer 020 - -------------

----). 

 

De AFM zal na het definitief worden van dit besluit, aan haar verplichting tot publicatie op grond van artikel 68 

Wta uitvoering geven door aan het eerdere persbericht de volgende update toe te voegen: 

 

“Update [datum waarop de update op de site verschijnt]: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden 

en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.” 

 

Een eventuele geschoonde beslissing op bezwaar wordt toegevoegd. Nadat dit besluit definitief is geworden zal 

geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot deze tweede publicatie wordt overgegaan. 

 

 

5. Hoe maakt u bezwaar? 

 

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking 

daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, 

Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer 020-797 3835), per e-mail (e-mailadres 

bezwarenbox@afm.nl) of met het bezwaarformulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden 

ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. 

Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier 

genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze 

eisen is voldaan. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten 

 

 

 

 

[Was getekend] 

 

 

 

[Was getekend] 

----------------------------  

Assistent boetefunctionaris 

-----------------------------  

Boetefunctionaris 

 

mailto:bezwarenbox@afm.nl
http://www.afm.nl/bezwaar
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Bijlage 1 – Wettelijk kader 

 

 

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 

 

Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder: 

[…] 

1. organisatie van openbaar belang: 

1° een in Nederland gevestigde rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; 

2° een kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht 

waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

3° een centrale kredietinstelling met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel 

toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

4° een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 

financieel toezicht waaraan een vergunning is verleend ingevolge die wet; 

5° een onderneming, instelling of openbaar lichaam, behorende tot een van de ingevolge artikel 2 aangewezen 

categorieën. 

 

Artikel 14 

De accountantsorganisatie draagt er zorg voor dat de externe accountants die bij haar werkzaam zijn of aan haar 

zijn verbonden voldoen aan het bij of krachtens afdeling 3.2 bepaalde. 

 

Artikel 25 

De externe accountant voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels ter zake van 

zijn vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit. 

 

Artikel 54 

1. De Autoriteit Financiële Markten kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van een overtreding van een 

voorschrift, gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste lid, 6, derde lid, 14, 15, 18, 19, 20, eerste en derde lid, 

21, 22, 23, 24 en 24a van deze wet en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.  

2. De bestuurlijke boete komt toe aan de Autoriteit Financiële Markten. 

3. Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, kan regels stellen ter zake van de 

uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid. 

 

Artikel 55 

1. Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat 

de boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900.000 bedraagt. 

2. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding 

het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. 

3. De Autoriteit Financiële Markten kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen dan in de algemene 

maatregel van bestuur is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog is. 
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Artikel 56 

Degene jegens wie de Autoriteit Financiële Markten een handeling heeft verricht waaraan hij in redelijkheid de 

gevolgtrekking kan verbinden dat hij ervan wordt verdacht een overtreding te hebben begaan die met een 

bestuurlijke boete wordt bedreigd, is niet verplicht ter zake daarvan enige inlichting te verstrekken. Hij wordt 

hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd. 

 

Artikel 57 

1. Indien de Autoriteit Financiële Markten voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft zij de 

betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust. 

2. In afwijking van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt de Autoriteit Financiële Markten de 

betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen 

voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

 

Artikel 61 

1. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt drie jaren na de dag waarop de overtreding 

is begaan. 

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking waarbij een 

bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

 

Artikel 62a. lid 1 

Met het oog op waarborging van de publieke functie van de accountantsverklaring en de bevordering van het 

vertrouwen in de financiële markten, kan de Autoriteit Financiële Markten, nadat de beschikking waarbij een last 

onder dwangsom of een bestuurlijke boete is opgelegd, is bekendgemaakt, onverminderd artikel 2:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht, het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is 

opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last 

onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen. 

 

Artikel 67 

1. De Autoriteit Financiële Markten maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge deze 

wet na bekendmaking openbaar, indien de bestuurlijke boete is opgelegd terzake overtreding van: 

a. artikel 5, eerste lid, 14, 15, eerste lid, 16a, of 20, eerste of derde lid, of 

b. artikel 8, derde lid, 11, eerste of vierde lid, 12, derde lid, 13, eerste of tweede lid, 15a, eerste of tweede lid, 17 

tweede lid, 18 tweede lid, 20 eerste tot en met derde lid, 29, tweede lid, of 32, eerste lid, van het 

Besluit toezicht accountantsorganisaties, of 

c. een bepaling waarvan de overtreding bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 55, eerste lid, 

beboetbaar is gesteld met tariefnummer 3. 

2. De openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete geschiedt niet eerder dan nadat 

vijf werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken accountantsorganisatie bekend is 

gemaakt. 

3. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de 

voorzieningenrechter. 
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4. Indien de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de 

Autoriteit Financiële Markten uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet blijft deze achterwege. 

 

Artikel 68 

Onverminderd artikel 67 maakt de Autoriteit Financiële Markten een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke 

boete ingevolge deze wet openbaar, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van 

het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op 

de naleving van deze wet. 

 

Artikel 71 

1. Indien een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is 

gedaan tegen een besluit als bedoeld in artikel 64, 67, eerste lid, of 69, eerste lid, vindt het onderzoek ter zitting 

plaats met gesloten deuren. 

2. Indien de voorzieningenrechter een publicatieverbod van een besluit als bedoeld in artikel 64, 67, eerste lid, of 

69, eerste lid, heeft opgelegd, vindt het horen van belanghebbenden terzake van het bezwaar niet in het openbaar 

plaats. 

3. Indien de voorzieningenrechter een publicatieverbod van een besluit als bedoeld in artikel 64, 67, eerste lid, of 

69, eerste lid, heeft opgelegd, en beroep wordt ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar tegen dat besluit, vindt 

het onderzoek ter zitting plaats met gesloten deuren. 

 

 

Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) 

 

Artikel 35 

Een externe accountant houdt zich aan de verordeningen en nadere voorschriften die krachtens de artikelen 19, 

eerste of tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants en artikel 24, eerste of tweede lid, van de Wet op de 

Accountants-Administratieconsulenten zijn vastgesteld en die nadere regels stellen ter zake van zijn 

vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. 

 

Artikel 40 

De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de artikelen 3, eerste tot en met derde 

lid, 5, 7, 8, eerste tot en met het vijfde lid, 9, 10, eerste en tweede lid, 11, eerste tot en met het vijfde lid, 12, eerste, 

tweede en derde lid, 13, eerste en tweede lid, 14, 15, 15a, eerste tot en met vijfde lid, 16, 17, eerste en tweede lid, 

18, eerste en tweede lid, 19, eerste tot en met het vijfde lid, 20, eerste, tweede en derde lid, 21, 22, eerste en 

tweede lid, 23, eerste tot en met derde lid, 24, eerste lid, onderdelen a, b en c, tweede en derde lid, 25, 26, eerste 

lid, 27, 28, 29, eerste en tweede lid, 30, eerste en tweede lid, 31, en 32, eerste tot en met het vierde lid, 33, eerste 

en tweede lid, 34.  
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Bijlage bij het Besluit toezicht accountantsorganisaties 

 

Artikel 1 

1. Voor de overtredingen, genoemd in de in lid 2 opgenomen tabel, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding 

van de wet, zijn de bedragen als volgt vastgesteld: 

 

Tariefnummer: Bedrag (vast tarief): 

1  €453 

2  € 907 

3  €1815 

4  € 5 445 

5 €21781 

6  €87 125 

 

2. De in het eerste lid bedoelde overtredingen en de daarbij behorende tariefnummers zijn: 

 

Overtreding van voorschriften in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties, gesteld bij artikel:  Tariefnummer 

14       4 

 

 

Artikel 2 

1. Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-

indeling van toepassing, met de daarbij behorende factor: 

 

Categorie Omzet wettelijke 

controles 

Factor 

Accountantsorganisaties 

die wettelijke controles 

verrichten bij OOB‟s

  

Factor 

Accountantsorganisaties 

die uitsluitend wettelijke 

controles verrichten bij 

niet-OOB‟s 

1 ≥ € 100 miljoen 10 5 

2 ≥ € 10 miljoen , < € 100 

miljoen 

6 3 

 

3 ≥ € 1 miljoen , < € 10 

miljoen 

3 1,5 

4 ≥ € 0,5 miljoen , < € 1 

miljoen 

2 0,75 

5 <€ 0,5 miljoen 1 0,25 

 

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende 

bij de categorie, bedoeld in het eerste lid. 
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Wet op de Registeraccountants (Wet RA) 

 

Artikel 19 

1.De ledenvergadering maakt de verordeningen, die zij ter vervulling van de in artikel 1 omschreven taak nodig 

oordeelt. 

2.De ledenvergadering stelt ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden van 

registeraccountants bij verordening gedrags- en beroepsregels vast, welke gelden voor allen, die zijn ingeschreven 

in het in artikel 55 bedoelde register. 

3.Voor zover uit deze wet niet anders blijkt, zijn de verordeningen van de Orde slechts verbindend voor haar leden 

en organen. 

4.De ledenvergadering stelt bij verordening regels vast terzake van de onafhankelijkheid, het stelsel van 

kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering van accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel a, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, welke verbindend zijn voor alle accountantsorganisaties 

waarbinnen registeraccountants hun beroep uitoefenen. 

5.De ledenvergadering stelt bij verordening regels vast terzake van de behandeling van klachten door 

registeraccountants, accountantsorganisaties als bedoeld in het vierde lid of andere kantoren waarbinnen 

registeraccountants hun beroep uitoefenen. 

6.De ledenvergadering kan de bevoegdheid tot het geven van nadere voorschriften omtrent door haar bij 

verordening geregelde onderwerpen overdragen aan het bestuur. 

7.Verordeningen, vastgesteld krachtens het tweede lid, met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden 

van registeraccountants ter zake van het verrichten van wettelijke controles als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, 

van de Wet toezicht accountantsorganisaties, en vierde lid, behoeven de goedkeuring van Onze Minister van 

Financiën. 

 

 

Verordening Gedragscode (VGC)  

 

Artikel A-100.4: 

De registeraccountant neemt de volgende fundamentele beginselen in acht: 

a. Integriteit. De registeraccountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op. 

b. Objectiviteit. De registeraccountant laat niet toe dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door 

een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde. 

c. Deskundigheid en zorgvuldigheid. De registeraccountant houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau 

dat is vereist om aan een cliënt of werkgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. De 

registeraccountant handelt het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de 

van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. 

d. Geheimhouding. De registeraccountant eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader 

van zijn beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke 

machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. 

Het is de registeraccountant niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk 

handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen. 
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e. Professioneel gedrag. De registeraccountant houdt zich aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en 

onthoudt zich van handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt. 

 

Artikel A-130.1: 

De registeraccountant houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan zijn cliënt of 

werkgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. De registeraccountant handelt bij het verlenen van 

een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde vaktechnische en overige 

beroepsvoorschriften. Onderdeel van de vereiste vaardigheid is een voor iedere te verlenen specifieke 

professionele dienst toereikende ervaring. 

 

Artikel A-130.7: 

Het bestuur kan nadere voorschriften geven aangaande het bepaalde in artikel A-130.1 t/m A-130.6 ten aanzien 

van permanente educatie en van controle- en overige standaarden. 

 

 

Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (ex Artikel A-130. 7 VGC) (COS) 

 

200 DOELSTELLING EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN DE CONTROLE VAN 

FINANCIELE OVERZICHTEN 

 

Paragraaf 2: 

De doelstelling van de controle van financiële overzichten is de accountant in staat te stellen een oordeel te geven 

of de financiële overzichten in alle van materieel belang zijnde opzichten in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

230 CONTROLEDOCUMENTATIE 

Paragraaf 2: 

De accountant dient tijdig controledocumentatie te vervaardigen die voorziet in: 

a. een toereikende vastlegging van de onderbouwing van de accountantsverklaring; en 

b. informatie die aantoont dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Standaarden en met vereisten 

voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Paragraaf 9: 

De accountant dient de controledocumentatie zodanig te vervaardigen dat een ervaren accountant die voorheen 

niet betrokken was bij de controle in staat is om inzicht te verkrijgen in: 

a. de aard, de tijdsfasering en de omvang van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd om te voldoen aan de 

Standaarden en de vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

b. de uitkomsten van de controlewerkzaamheden en de verkregen controle-informatie; en 

c. belangrijke onderwerpen die tijdens de controle aan het licht zijn gekomen en de daaruit getrokken conclusies. 
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240 DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT VOOR HET ONDERKENNEN 

VAN HET RISICO VAN FRAUDE IN HET KADER VAN DE CONTROLE VAN F1NANCIELE 

OVERZICHTEN 

 

Paragraaf 24: 

De accountant dient gedurende de gehele controle een professioneel-kritische instelling te handhaven, waarbij hij 

onderkent dat het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude voordoet, 

ongeacht zijn eerdere ervaring met de entiteit voor wat betreft de integriteit van het bestuur van de entiteit en van 

de organen belast met governance. 

 

300 DE PLANNING VAN DE CONTROLE VAN FINANCIELE OVERZICHTEN 

 

Paragraaf 8: 

De accountant dient de algehele controleaanpak te stellen. 

 

Paragraaf 13:  

De accountant dient een controleplan te ontwikkelen om het controlerisico tot een aanvaardbaar laag niveau te 

reduceren. 

 

315 KENNIS VAN DE ENTITEIT EN HAAR OMGEVING EN HET INSCHATTEN VAN HET 

RISICO VAN EEN AFWIJKING VAN MATERIEEL BELANG 

 

Paragraaf 2: 

De accountant dient voldoende kennis van de entiteit en haar omgeving, met inbegrip van haar interne beheersing 

te verkrijgen om de aard en omvang van het risico van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten in financiële overzichten te kunnen inschatten en om aanvullende controlewerkzaamheden op te kunnen 

zetten en uit te kunnen voeren. [...] 

 

330 DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ACCOUNTANT NAAR AANLEIDING VAN GEMAAKTE 

RISICO-INSCHATTINGEN 

 

Paragraaf 7: 

De accountant dient nadere controlewerkzaamheden op te zetten en uit te voeren waarvan de aard, de tijdsfasering 

en de omvang worden bepaald aan de hand van het ingeschatte risico van een afwijking van materieel belang op 

beweringniveau.  

 

Paragraaf 23: 

Indien de inschatting door de accountant van het risico van een afwijking van materieel belang op beweringniveau 

mede is gebaseerd op de verwachting dat de interne beheersingsmaatregelen effectief werken, dient de accountant 

systeemgerichte werkzaamheden uit te voeren om toereikende controle informatie te verzamelen met betrekking 

tot de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op relevante tijdstippen gedurende de 

onderzochte periode.  
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Paragraaf 5l: 

Indien de accountant overeenkomstig paragraaf 108 van Standaard 315, “Kennis van de entiteit en haar omgeving 

en het inschatten van een afwijking van materieel belang” heeft vastgesteld dat een ingeschat risico van een 

afwijking van materieel belang op beweringniveau een significant risico betreft, dient hij gegevensgerichte 

werkzaamheden uit te voeren die speciaal zijn gericht op dat risico. 

 

Paragraaf 70:  

De accountant dient te beslissen of toereikende controle-informatie is verkregen zodat het risico van een afwijking 

van materieel belang in het financiële overzicht tot een aanvaardbaar laag niveau is beperkt.  

 

500 CONTROLE-INFORMATIE 

 

Paragraaf 2: 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkrijgen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

501 CONTROLE-INFORMATIE - AANVULLENDE BESCHOUWINGEN OVER SPECIFIEKE 

ONDERWERPEN 

 

Paragraaf 5: 

Als de voorraad van materieel belang is voor de financiële overzichten dient de accountant toereikende 

controlezekerheid te verkregen aangaande het bestaan en de toestand van de voorraad door het bijwonen van de 

inventarisatie, tenzij dit ondoelmatig is. [...] 

 

545 DE CONTROLE VAN DE WAARDERINGEN TEGEN REELE WAARDE EN DE 

TOELICHTINGEN DAAROP 

 

Paragraaf 3: 

De accountant dient toereikende controle-informatie te verkregen over het feit dat de waarderingen tegen reële 

waarde en de toelichtingen daarop in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving van de entiteit. [...] 

 

570 CONTINUITEITSVERONDERSTELLING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 

 

Paragraaf 26: 

Wanneer gebeurtenissen of omstandigheden zijn geïdentificeerd die een gerede twijfe1 kunnen doen ontstaan 

omtrent de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, dient de accountant: 

a. de plannen van het bestuur van de entiteit voor toekomstige activiteiten gebaseerd op haar 

continuïteitsinschatting te beoordelen; 

b. door het uilvoeren van noodzakelijk geachte controlewerkzaamheden, inclusief het onderzoek naar de uitkomst 

van de plannen van het bestuur van de entiteit en andere continuïteitsbevorderende factoren, toereikende controle-

informatie te verzamelen om te kunnen bevestigen of ontkennen dat een materiële onzekerheid bestaat; en 
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c. schriftelijke bevestigingen van het bestuur van de entiteit te vragen met betrekking tot haar plannen voor 

toekomstige activiteiten. 

 

 

600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN ANDERE ACCOUNTANTS 

 

Paragraaf 6: 

De accountant dient te overwegen of zijn eigen betrokkenheid voldoende is om te kunnen fungeren als 

groepsaccountant. [...] 

 

Paragraaf 8: 

De groepsaccountant dient de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om toereikende controle informatie te 

verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de 

specifieke opdracht toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant. 

 

Paragraaf 10: 

De groepsaccountant zal in beginsel met de andere accountant ook de uitgevoerde werkzaamheden bespreken, een 

schriftelijke samenvatting van de werkzaamheden van de andere accountant (bijvoorbeeld in de vorm van een 

vragenlijst of checklist) beoordelen of de controledocumentatie van de andere accountant beoordelen. De 

groepsaccountant kan het gewenst achten deze werkzaamheden tijdens een bezoek bij de andere accountant uit te 

voeren. De aard, de tijdsfasering en de omvang van de werkzaamheden zullen afhangen van de aard van de 

opdracht, en de kennis van de groepsaccountant over de vaktechnische bekwaamheid van de andere accountant. 

Deze kennis kan zijn verkregen bij de beoordeling van eerder door de andere accountant uitgevoerde 

controlewerkzaamheden. 

 

Paragraaf 11: 

De groepsaccountant kan besluiten dat het niet nodig is werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 10 van deze 

Standaard uit te voeren, omdat hij tijdens voorgaande controleperioden reeds op toereikende wijze is geïnformeerd 

over de aanvaardbaarheid van de kwaliteitsbeheersingsmaatregelen zoals deze worden toegepast in de 

controlepraktijk van de andere accountant. Dit kan bijvoorbeeld gelden indien de groepsaccountant en de andere 

accountant tot hetzelfde netwerk behoren en een formele relatie hebben, die voorziet in de werkzaamheden ter 

verzekering van toereikende controle-informatie, zoals periodieke beoordeling binnen het samenwerkingsverband, 

het testen van de voorschriften inzake de aanpak en uitvoering van de werkzaamheden en review van 

controledocumentatie van een aantal geselecteerde controles. 

 

Paragraaf 12: 

De groepsaccountant dient de significante controlebevindingen van de andere accountant in zijn beoordeling te 

betrekken. 
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610 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INTERNE ACCOUNTANTSFUNCTIE 

 

Paragraaf 16: 

Indien de accountant voornemens is gebruik te maken van specifieke werkzaamheden van interne 

accountantsfunctie, dient h die werkzaamheden te evalueren en controlewerkzaamheden uit te voeren om zich 

ervan te overtuigen dat de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie toereikend zijn voor zijn 

doelstellingen. 

 

620 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DESKUNDIGEN 

 

Paragraaf 2:  

Indien de accountant gebruik maakt van de werkzaamheden van een deskundige dient hij toereikende 

controle-informatie te verkrijgen om te kunnen vaststellen dat dergelijke werkzaamheden toereikend 

zijn voor de doelstellingen van de controle. 

 

700 DE ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ EEN VOLLEDIGE SET VAN FINANCIELE 

OVERZICHTEN VOOR ALGEMENE DOELEINDEN 

 

Paragraaf 52: 

De accountant dient de accountantsverklaring niet eerder te dateren dan de datum waarop hij toereikende controle-

informatie heeft verkregen om zijn oordeel over de financiële overzichten daarop te baseren. Toereikende 

controle-informatie dient informatie te omvatten dat een volledige set van financiële overzichten van de entiteit is 

opgesteld en dat de daartoe bevoegde personen hebben bevestigd de verantwoordelijkheid daarvoor te hebben 

genomen. 
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