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RECHTSANK ROTTERDAM
Team Bestuursrecht 2
zaaknummer: ROT 1211391
nltspraak van de rneervoudigo lamer van 30 mel 2013 In do zak tussen
KPMG Accountants NV.. (IQMQ). te Arristelveen, ciseres,
gemachtigden
en
Sflehtlng Autoritelt PlnanclEe Markien (ItEM), verweerster,
gemachtigden
Procesvcrluop
Bij besluit van 16 februari 2012 (besluit 1) heeft ItEM do bezwaren van KPMG tegen twee
beshilten van 21 februari 2011, strekkende tot oplegging van bestuurlijko boetes van
respeotievelijk € 871.250,00 en 6 10.000,00 wegens overtredllng van artikel 8, eerste
respeotievelijktweede lid, van hot Besluit tvezieht aocountantsorganisaties(Bta), ongegrond
verkisard.
Fiseres heoft tegen hot bestreden besluit beroep ingesteld.
Bij besluit van 30 november2012 (besluit 2) heeft AEM do in hot besluit van
21 februari 2011 tot oplegging van een bestuurlijke boete van € 671.250,00 wegons
ovcrtreding van artikel 8, eerste lid, van bet ma vervatte deelbesilsaing tot vroegtijdige
openbaannaking in do zin van artikeL 67 van do Wet toezioht aecountantoorganisaties (Wta)
heroverwogen en hot bezwaar daartogen alsnog ongegrond verklaard. AFM heeft daarbij
besloten het primaire boetebesluit en de (gesohoonde) besluiten I en 2 owlet begeleiding
van eon persberieht op hoar website te ploatsen.

Het onderzoek tar zitting achter gesloten deuren heft plaatsgevonden op
22 april 2011
Partijon hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden. Voorts nun
versohenen
namens KPMO, en
namens ItEM.
—

—

Overwegingen
1.
Met betrekking tot de omvang van hot geding stelt de rechtbank ainbtshalve hot
volgende voorop. Besluit 2, waarin ItEM terugkomt van do in besluit I vervatte beslissing
om fbi vroegtijdig te publiceren op do voet van artlkel 67, eerste lid, van do Wta. moot
worden aangemerkt ala eon besluit waartegcn hot beroep tegen besluit 1 zich, gelet op
artikel 6:19 van do Algemene wet bestuursrecht (Awb), van rechtswege mode rlcht.
2.
Onderhavige boeteoplegging en beallesing tot pLiblicatie zion op gedragingen
voorafgaand nan her per I augustus 2009 ingevoerde nicuwe boetestolsel financidle
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wetgoving en ook voorafgaand nan do wijzigingon in do Awb per 1 juli 2009 (do Vierdo
tranohe). Puar per I juli 2009 goon gunstiger hoeteregimo is gaan geldon voor KPMG en
vanaf I augustus 2009 eon ongunstigor boateregime, moot do onderhavigo nek— mode gelet
op do toeposselijkc overgangswetgeving worden becordoold ann do band van de
bopalingon zoom die golden in hot ttjdvak waarin KPMG voigons AEM in ovcrtreding was
1
to weten van 22 februarl 2008 tot en rant 1 juli 2009.
—

3.1.

Artikel 18 van do Wta Iujdt:
“I. Do accountantsorganisatte boschflct over eon stelsel van kwaliteitsbeheersing.
2. Hot stolse] van kwalitoltsboheersing Is zodanig lngorieht dat do werkzaamheden
betroffonde eon wottoIjke controle te alien tljdo plaatavlndon onder do verantwoordoiijkheid
van eon oxterne accountant.

3. Nj of hachtens algomeno maatregel van bestuur worden met hot oog op do bovordering
van hot vertrouwon in do financiele markten, do waarborging van hot publieke bolang van do
accountantavorklaring en bet toozicht op do naleving van do b{3 of krachtens doze wet
gestoldo regels, rogols geateid ten aanzien van do kwaliteitsbohoersing en hot stelsel van
kweliteltsboheersing.”
Ret dorde lid van artikel iS van do Wta luiddo tot 25

augustus

2008:

“3. Bij of krachtena algomono maatregel van bestuor woMan met hot oog op do bovordering
van hot vortrouwon in do financidle markton, do waarborglng van hot publieke bolang van do
accountantsverklarlng on hot toozlcht op do naloving van do blj of kraehtons doze wet
gesteldo rogels. regols gestold ten aanzien van bet stolsel van kwailteitsbeheerslng.”
In do wctsgoschiedenis is tar zako van do wzlging van dit artikeilid hot volgendo
opgonierkt (Kamorstukken 112005-2006,30 397, nr. 7, p. 24):

“C...) Do voargeatelde wijziging (...) is opgenomon onidat times do grondalag in da wet

ontbrookt om regels to stollan met botrokicing tot do kwaiitaftsbehoerslng van
accountantsorganisatfes. Daarblj kan onder moor worden godaoht nan regois mot hetrelddng
tot do cliontenadministratie, hot controledossior on do kwaliteitsbooordeling. (..j”
Geiot op ertlkol 54, oorsto lid, van do Wta is APM bovoegd om oon bestuurlijke boete op to
loggon wogens overtroding van eon voorschrift, gostold NJ of krachtons coder moor
artikol 18 van do Wa.
In artikel 55 van do Wffi was tot I juli 2009 hot volgendo bepeald:
(1) bet bedrag van do bestunriUke boete wordt bepaaid bi) aigemene maatregel van bostuur,
met dien verstaudo dat do boete voor eon afondèr1ijke ovortreding ton hoogste
€ 900.000,00 bedraagt;
(2) doze algotneno maatregol van bostuur bepaalt NJ elke daarin onisobroven overtreding hot
bodrag van do dcswcge opto leggen bestuurlljke boote;
(3) APM kan hot bedrag van do bestuurlijke boeto lager stoiion dan in do algemane
maatregol van bostuur is bepaald, indian hat bedrag van do booto in eon bepeald geval
onevenredig hoog is.
Ingevolgo artikel 67, eerste lid, aanbeP on ondor b, van do Wta, zoals die bopaling luidde tot
1 augustus 2009, maakt AFM eon besluit tot hot oploggen van oon bostuurlljko boete
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ingevolge doze wet na bekcndmaking openbaar, Indian do bestuurltjke boote is opgelegd tsr
zake van overtroding van aen bepaling die in do algemene maatregel van bestuur op basis
van artikel 55, aerate lid, van de Wta beboetbaar is geateld met tariefliunirnor 4, 5 of 6. In
hot vierde lid van artikel 67 van de Wa is bepaald dat indien do oponbaarmalcing van bet
besluit in strljd is of wit kunnon kornen met bet doel van hot door do toezichthouder nit to
oofenon toezicht op do naleving van den wet, doze achtersvege blijft.
3.2.

Artikel 8 van hot Bta Zuidt:
“I, Een accountantsorganlaatie voert nit beleid ton aanzien van hot stolid van
kwnllteilsbeheoralng.
2. Ret stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, bescbrljvingon en standaardon ala
bedoold in do attiketon 11, tweedo lid, en 16, dl. ten dool hebben do naloving door de
accountantsorganlsatie to waarborgen van do hi) on krachtens do artikelen 14 tot en met 24
van do ‘wet gestolde regels.

In Nota van tooliebting bu het Bta is to lezen (Stb. 2006, 380, p. 32):
“Ant/Eel 8, eerste lid
Do flinctie van do accountantsverlclarlng in het maatschappelljk verkoer vergt eon hogo
kwallteit van do accountantscootrole en do near eanloiding daarvan verstrokto
accountantavarklarlngen. Accountantsorganlsaties zijn op hat bohalen van winat gerichte
ondarnentingen. Bij hot eanbioden en verrichten van dienston concurroren
accountantsorganisaties. Lie wettolljk geborgdo kwalitoit lint slechta rulmte voor
concurrentie op do doelmatlgheidsaspecten van do uitvoering. Tussen do goochetate
verachillendo belangen of doelstollingen bestaat eon zekere spanning, Hot boleld ten aanzlon
van he: stelsel van kwaliteitsbeheersing (hierna: kwaliteitsheleid) geeft do visle woer van do
accountantsorganlsatio op do wijze wanrop zjj hot kwalltoitsgerlcht donken en handelen van
do accountantsorganisatia waist to handhaven en zo nodig verder to bovorderon. Net
kwaliteitsbeleid omvat al hotgeon ten bopalendo invloed heoft op hat kwalitoitsgericht
denken en handolen binnen do accouniantaurganlsatie en is dearmee ruInieT dan hot stolid.
In hot kwallteitsbaleld zou bijvoorboeld eandaoht kunnen worden besteed nan do In- en
extents communicatle van do dagelljks(medo)boleidsbepalers an do accountantaorganisatio,
do prostatlobocordellng, salariaring en promotio of do middelen die boschlkbaar zijn voor
vaktochnisohe acholing en onderstouning. Daarnaast kunnen do belangrijksto aspecton of
onderdeLen in Set kwaIkitsbelaid worden benoemd, hotgeon vorvolgens wordt uitgowerkt in
onder meet do procedures en maatregelen zoals opgenomen in hot stolsel van
kwaliteitsheheorslng.
He: kwaLiteitsbe3eld en hot stolsel van kwalltoltsbeheerslng worden vastgalogd on op
rogelmatige basis geactualiseord, en worden bokond en toogankeltjk gemaakt voor do
medoworkers van do accountantsorganisatle. Hat kwalltoltsbeleid on hat stelsel van
kwallteitsbeheerslng hehbon dus can dynamlsch karnkter en onivatten moor den eon
handbook in ie best.
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Artikel 8, tweede lid

Do opzet van hot stelsel van kwalitettsbeheersing lieoft ala doel do naleving door do
accovntantsorganisatie te waarborgen van hot bjj en krachtens do artikelen 14 tot en met 24
van ci. wet bopaalde. Do in hot stelnl van kwaliteltsbeheeraing varvatte procedures en
beschrlJvlngon zullen hoofdzakelUk betrekking hebben op do beheorsing van cia kwallteit
van wettelijka controles (ci. artikelen 18, ecrate en tweede lid van de wet on de artikelen 9 tot
en met 26 van dit besluit) on cia onatbankeljjkheid van de accountantsorganisatio (do
artikelon 19b 23 on 24 van do wet en do artikoten 27 tat en met 31 van cit besluit), De opzet
van hot stelsel van kwaliteitsbolteorsing heeft daarnaast ala dueler voar to zorgen dat de
externe accountant voldoot aan de artikelen 25 tot en met 30 van do wet.
Oat volgt oak ult artikel 24 van do wet waarin is bepaald dat de aecountantsorganisatie
orvoor zorg draagt dat do externo accountants die blj haar werkzaam zijn of aan haar zlJn
verbonden voldoen nan hot bØ of krachtens affieling 3,2 van do wet bepaalde. 1-lot ateloel van
kwallteitabehe.rsing bovat daartoa eon ultoennetting van procedures en baschrljvthgen die
door do accountantsorganisntie en haar medeworkera inooton worden gevolgd.
Do waking van hot atelsel van kwallteitsbeheerslng blijkt ult do verachillande vasdeggingen
Ingevolgo dit besluit (onder andere in hot eontrolectossior).”
Artikel 22 van hot Eta luldtt
“1. Eon accountantsorganisatio waarborgt do naleving van hat stolsol van
kwaliteitsbcheorsing.
In Nota van tacliehting bij hot Bta is to Jozen (Stb, 2006,380, p. 37 en 41):
“Artikel 12, iweede lid
In cit lid wordt gedoeld op aBe Inforniatie die In hot kader van do in het corsto lid
omschrovon beoordellng van belang is of kan sUn. Hot begrip waarborgn> in dit lid heeft
eon verdorgaanda strekklng dat hot begrip cczorgt voon aldera in cit besluit, Met impticoert
dat cia accountantsorganlsatie do verstrekking van doze intbrmatle ken garanderen. In do
gevallen dat de aocountantaorganlsatio ozorgt voora dient zlj crop toe to zion dat en moelte
to doen dat Iota gobourt of on derhoude.n worda.

Arlikel 22, cente lid
Tot do aigemene verantwoordoiljkheden van de acoountantsorganisatie bohoort hot
waarborgen van cia naleving van hat stalsel van kwajlteitsbeheerslng. Zie voor hat begrip
<waarborgean de toeliebting op artlkel 12, tweede lid. flowalting van do naleving van hot
kwallteltsbeloid en hat stelsel van kwallteltsbohoorsing hooft ala duel to borgen dat de blj en
krachtena do wet gestelde regela warden nageloofd, dat hot stelsel van kwalkeitabeheersing
good is opgozet an op dejuisto wjjze Is geYmplomentoerd, en dat hat stekel van
kwalitoitsbeheersing good hot geftinctioneerd. Van bciang is daarbU dat hot stelsol van
kwaliteitabehoorsing— ook voor do toezichthoudor on andero personen belast met
kwalitoflscontrole tootsbaer en reconstnaeerbaar fimetioneert of hanfi gthnctioneerd.”
—
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In artikel 40 van bet Eta, dat gold tot 1 augustus 2009, is bepaald dat hat bodrag van do
bestuurlijke boete, becloeld in artike[54, eerste lid, van cit Wta, wordt bepaald op do wijze,
vocnien in cit blilage behorende bij bet Eta. In artikel I van do bijiage behorende bjj
artikel 40 voornoemd, is achter artikel 8. aerate lid, van hot Eta tariefhummer 6 verineld, dat
correspondeert met eon tarief van 837.125,00. Achter artikel 8, tweede lid, van bet Bta is
tariefnummer 3 vermold, dat correspondeert met eon tariof van € 1.815,00. Gelet op artikel 2
van do bijlage dienen doze bedragen te worden vernieaigvuldigd met do factor 10 indIan
nicer dan € 100.0 00.000,00 omzet is genweid met bet verrichten van wettelijlce controles bij
organisaties van openbaar belang (OOB’s).
AFM heeft KPMG op27 september2007 vergunning verleend vóor bet verrichten
4.1.
van wottelijko controles als bedoeld in artikel 5, aerate lid, van de Wta. Deze vergunning
vooniet made in bet verriebten van wetteljjkè controles bij OOB’s ala bedoeki in artilcel 6,
tweedo lid, van do Wta. Reeds bij do vergunningverlening beeft AFM 1(2MG
gewaarsohuwd dat zij baar stelsel van kwaliteitsbeheersing, in bet hUzonder de
opdrachtgoricbte kwaliteitsbcoordeling (01(B), niet op peil bad en dat zij zo spoedig
mogelijk maatrege]en moest nemen urn to voorkomen dat ni) met handhavend optreden van
AFM wit worden geconfronteerd.
4.2.
AFM beeR op basis van ondernoek geconstateerd dat de beleidsbepaLers van KPMG
in do periodo van 22 februari 2008 tot I jell 2009, ondanks vole interne en externo signalen
en concrete aanwijzingen die wezen op ernstige gebreken in do opzet en uitvoering van do
intent kwalitoitsbeoordeling van wettelijke controlewerkzaamheden, hebbon nagelaton zich
to vergewissen van do onderliggende problemen en onvoldoende invloed hebben
uitgeoefend op hot kwaliteitsgericht denken en handelen binnen 1(2MG. Volgens AEM
heeft KPMG daarmee niet voldaan ann artikel 8, eerste lid, van Bta. Voorts heeft AFM
schending van artikel 8, tweede lid, van bet Bta geconstateerd.
5.1
KPMG stelt dat zij niet in strijd beeR gobandeld met artikel 8, eerste lid, van bet
Eta. ZjJ betoogt in dit verband dat APM eon onjuiste aitleg geeft ann dit artikellid. Volgens
KPMG kan bet niet zo zjjn dat eventuelo gebrekon In de naloving van bet stelsol van
kwaliteitsbeheersing eon overtreding van ertikel 8, aerate lid, van hot Bta opleveren, omdat
artikel 22, estate lid, van hat Eta daarop ziet. Voorts moent 1(2MG dat bet niet mogelijk is to
cordelen over ecu onderdeel van eon kwaliteitsbeLeid, Indien niot enig onderzoek worth
verricht naar hot kwaliteitsbeleid ale geheel. Verder stelt zij dat de vergissing in do
Nederlandse Professional Practice Letter en bet Engagement Quality Control Review
Partner Completion Document mu cia Engagement Partner ala uitgangspunt to nenion in
plants van do externo accountant, van ondcrgeschikt belang is en derhalve goon overtroding
van artilcel 8, tweedo lid, van bet Eta oplevert. Omdat AEM met hot bestreden besluit niet
langer your do overtreding van artikol 8 van hat Eta verwijat naar de vernieende
overtredingen in do individuole controledossiers, ken volgens KPMG geen sprake moor nUn
van overtreding van artikel 8 van bet Eta. Voorts betoogt KPMG dat artikol 8, eerste on
tweede lid, van bet Bta alsook do artikelen 19 en 20 van bet Eta onverbindend zijn onidat
artikel IS, derde lid, van bet Wa tot 25 augustus 2008 hiervoor geen wettelijke gmndslag
bevatto.
5.2.
De reuhtbank Is van oordeel dat ertikel 18, derde lid, van do Wta godurende do hole
periode in geding to wetea 22 februari 2008 tot I jull 2009— can voldoende wettelfjke
grondsiag bood your artikel 8, eorsto en tweede lid, van hot Uta. Do aerate twee artikelledon
van artikel S van hot Eta reppon immers van hot stelsol van lcwaliteitsbeheorsing, terwiji
—
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artikel [8 van do Wta ook voor 25 augustus 2008 eon groncislag hood voor bet steflen van
regels ton aanzien van hot steisol van kwallteitsboheersing. Voorts is do rechtbank van
oordeel dat artikel 8 van bet Bta voidoet ann bet bopaaldheidsgcbod. Dat sprako is van open
nonnen maekt cUt niet anders (vgl. College van Beroop voor hot bedrijfsleven (0Db)
22 februari 2012, UN BV6’713).
5.3.
Met AEM steit do reclitbank vast dat 1<2MG zowol NJ do vergunnlngverlening als
nadien vorachillendo signalon hebben bereikt dat do 0KB niot good functioncerde. Met
AFM stelt do rechtbank voorts vast dat 1<2MG van 22 februari 2008 tot I Juli 2009 goen
adoquaat boleid bet govoerd om hot tij te keron. Gelot op dit voortdurendo gobrek hoeft
AFM zich terocht op hot standpunt gestold dat 1<2MG goon, althans goon afdoende beloid
ton aanzien van hot stelsol van kwaiitettsbohoersing heeft govoord. Dat KPMG ten tjjde in
geding bescbikte over een kwaliteitShandbook, een eantal doelstellingon hot geformuleerd
en maatregelen heoft gotroffen, doet bier fiat ann af. Hot kwaiitoitshandboek, do
geforniuleerde doelstell
mgen en getroffen maangelen hobben niot weggenomon dater ten
t
tijdo in goding: (I) geen sprake was van eon oorzaakanalyso; (2) goon passende maatregeien
zijn geformuleerd; (3) voorgonomon xnaatregclen niot zljn uitgevoerd; (4) deadlines
meerinalen niot zjjn gebaald; (5) lussentlids niot is beoordeeld of doelstellingon werden
bereikt on geen bijsturing plaatsvoud; en (6) evaluatie of doolstelilngen ziJn bereikt na hot
doon’oeren van maatrogelen ofverstrijken van deadlines uitbleof. Met name bet door do
Rand van Bostuur van 1<1MG naast zich neerloggen van hot zeer negatiovo oordoel van
9 december 2008 van do compliance officer ter zako van hot kwaiiteitsbewustzl,jn, acid do
rechtbank iliustratiefvoor bet feitolijk niot voeren van beleid tea aanzien van bet steisel van
kwaiitoitsbeheersing. Colt nadat begin 2009 do Read van Bostuur van KPMG ervan
doordrongen raakt dater onistige problemen zija rand de 0KB duurcle hot nog tot media
2009 voordat een plan van aenpak gored kwasn. flat op andero punten mogelijk we! eon
beleid word gevoerd gerlcht op naleving van wetgeving doet aan hot vorenstaande niet at’.
Do rechtbank neenit hiorbi) in aaninerkung dat do 0KB, naar MM terecht benadrukt yen
wozonlljk ondordeel vomit van hot stelsol van kwaliteitsboheorsing. Pa 0KB is essontioe!
voor bet waarborgen van de kwaliteit van do accountantscontrole en your do borging van hat
maatschappelijk vertrouwon in do betrouwbaarheid van accountantsverklaringen.
5.4.
Met AEM is de rechtbank van oordeel dat sprake is van eon overtreding van
artilcol 8, eerste lid, van bet Bta. Zoals in de Nota van toolichting NJ bet Ste wordt
overwogon, geoft hot beltid ten aanzion van hot stelsel van kwaliteitsbehoorsing do visie
weer van cia accountantsorganisatle op do wijzo waarop ziJ bet kwalitoitsgericht denkon en
handelon van de accountantsorganisatio wenat to handhavon en zo nodig vordor te
bovorderon. Het kwalftoitsboloid oznvat al hetgoon eon bopalonde invloed hot op bet
kwaliteitsgoricbt donken on handolen binnen do accountantsorganisatio on is daarmee ruimor
dan bet stelsol van kwalitoitsbeheersing. Hot gedurendo langero tijd cntbreken van ccii
gevool voor urgontie en van passondo rnaatrogclen orn do cuitnur binnen KPMG ten aanzien
van de 0KB-procedure to veranderen duidt dan oak veoleer op hot nalaten boleid to vooren
ten aanzien van bet stelsel van kwaliteitsbeheersing dan op bet in eon voorkomend geval
niet waarborgen dat hat stelsel van kwalitoitsbeheors!ng wordt nageloofd, zoals bedoeld in
artikel 22 van bet Bta. Naar hot oordeel van de recbtbank brongen het systeem on do
ophouw van bet Bta met zlch dat ingeval niet of volstrekt ontooreikend boleld wordt
gevoerd op een cruciaal element van hot stelsel van kwaliteitsbeheersing, zoals do 0KBprocedure, sprake is van overtreding van artilce! 8, oerste lid, van bet Bta, oak ala daamnaast
sprake is van ovortreding van artikoi 22 van bet Eta.
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Voorts Is do rechibank met A-PM van oordeel dat hot stelsel van
5.5.
kwalit.eitsbeheersing van KPMO ten lUde in geding niet voldeed mu artikel 8, tweede lid,
van bet Ba. Niet albeit word in do Noderlandso Professional Practice Letter en het
Engagement Quality Control Review Partner Completion Document bij 1(2MG in strijd met
wet- en regelgeving do Engagement Partner ala uitgangspunt genomen in plaats van rio
externe accountant, maar voorts waren do (werk)beschrijvingen die KPMG In haar stelsel
van kwalitcitsbeheorsing nan haar 0KB-era nicegaf to beperkt. De werkzaamheden van de
01(3-er, waaronder hetgeen hjj ten mhiste in z[jn becordeling diendo to beirekkon en de
vastloggingsverplichtingen, werden in hot stelsel van kwaliteltsbeheersing van KPMG
Immers onvoldoende uitgewerkt, zodat hot voor 0KB-era onduidelijk was wat de diepgang
on reikwijdte van hun beoordolingswerkzaamheden moest zijn.
Uit bet voorgaande volgt dat A-PM bévocgd is KPMG bestuurlijke boetes op to
6.1.
beggen wegens ovortreding van artikol 8. ecrete en tweede lid, van bet Eta, Dc rechtbank
salt vast dat de boetes zUn vastgesteLd in overeenstemming met de bijiage bij artikel 40 van
bet Eta, dat gold tot 1 augustus 2009. Met A-FM is do rechtbank van oordeel dat goon
aanbefding bostant tot matiging op do voot van artikel 55, derde lid, van de Wa, zoals die
bopaling luidde tot 1 julI 2009. Dc geconstateerde gebrekea anht de rcchtbank dermate
ernstig, en oak mdc gelet op de diverse wáarschuwingon van do zijde van zowel A-PM ala
intern binnen KPMG demiate verwijtbasr, dat de opgelegde boetes niet onevenredig hoog
zjjn, terwiji gestuld noah gobloken is dat KPMG do boetes niet zal kunnen voldoen.
—

—

De rechtbank stelt vast dat goon sprake is van oversehrij ding van de redelijke
6.2.
tennijn in do zin van artikel 6, cerste lid, van hot Verdrag tot besoherming van do rechten
van do mens en do flindainentobe vrijheden. Do rechtbank neomt hlerblj in aanmerking dat
tusson de kennisgoving van bet voomemen tot boeteoplegging van 1 september 2010 en do
uitspraak van de rechtbank weliswaar moor dan tweejaar is gelegen, ricoh dat in onderhavig
geval nit moot worden gegaan van eon langere redeljjko tern’ijn dan gebruikel ilk. Dc
rechtbank ziet in dit verband aanleiding ore net ale in eenvoudigero mededingingszaken eon
tennijn van driojaar gelegen tussen do “charge” en do uitspraak in eorate aanleg nog ala
redelijk ann to merken (vgl. CEb 7ju11 2010, UN BN0540 en CEb 25 maart 2011, LSN
8Q5977). Rodengevend hiorvoor Is hot zoer uitgebreide dossieronderzoek dat voorafging
nan hot oordool van AFM dat bet (beleid inzake) bet kwabiteitsstobsol dermate tekortsehoot
dat artikeL 8 van hot Eta was overtreden, alsriiede do zeer uitvoorige wijze wanrop KPMG
haar zienswijze, bezwaron en boroepagronden beeR gefonnuleerd.
Gelet hiorop bit besluit I stand houden voo wat betreft do boeteoplegging.
‘7.1.
KPMG betoogt dat oponbaarniakinjachterwoge behoort to blijven. Zij moont dat do
sohorsing van do beslissing tot vroegtijdige iub1Ieatio van het besluit tot booteoplogging
wegens overtroding van artikel 8, eorste lid, van bet Eta door do voorzioningenrechter bij
uitspraak van 20 juli 2011 (AWE 11/937) en do dasrop voortbordurendo beslissing in
besluit 1 cm af to zion van toopassing van artikel 67, eorste bid, van do Wta met ziob brongt
dat AEM in strijd handelt met hot vertrouwens- on bet recbtszokerheidsboginsei door aisnog
tot vroogtijdlgo openbaurinaking over to genii. Voorts meent zij dat oen belangenafweging in
de weg staat ann publicatle.
Do rechtbank stebt vast dat A-PM met bosluit 2 is teruggekomon van haar in besluit 1
7.2.
vervatto deelbosbissing om (vooraisnog) gech uitvooring te geven ann artikal 67. corste lid,
van de Wta. Redengevend voor die deelbesUssing was de schorsing van do eerdore
beslissing tot vroegtijdigo publicatie door do voorzieningonrcchtor in dane zaak en vaste

30/05/2013

13:27 Sasuursrecht B

(FAX)+31102972555

zaaknummer: ROT 1211391

P.009/010

8

rcohtspraak van do rechtbank ter nice van het op tilt punt vergolijkbare publicatiestelsel van
do Wet op hot finanoiool toezlcht, wolke rechtspraak inhield dat do toezichthouder ungeval
van can schorsing In voronbedoelde zin niet meet do bevoegdhoid toelcwam am later in do
procedure opnieuw ccii besluit tot vroegtijdige pub] icatie van do boeteopleggthg over to
gaan. AFM heoft in can voetnoot uitdrukkeljjk gowezon op doze rechtapraak (o.m. Rb.
Rotterdam 2 september2010, UN BN5939 en 3 maart 2011, UN BP6971) en heeft daarbij
vermeld dat zU hager beroep heeft ingosteld tegen tilt corded van do rechtbank. Omdat
besluit 2 voortkomt tilt latere rechtspraak van hot CBb, waarbij is geoordeeld dat do cerdoro
reohtspraak van do rechtbank in strijd is met vorenbedoeld publicatiostelsel (CEb 24 april
2012, UN 8W3574), is do rochtbank van oordeel dat AFM heoft mogen torugkonicn van
hoar cerdere boslissung am (vooralsnog) goon toepassing to goven san artikol 67, eerste lit!,
van do Wta, zondor hi s&ijd to komon met hot vertrouwens- en hot rechtszckerheidsbeginsel.
Mcdc gelet op recente rechtspraak van hot CBb met betokkirig tot vergelijkbare
7.3.
publlcatiobcvcegdhcden (vgl. Cflb 24 april 2012, UN BW3574 en CBb It februari 2013,
L,JN BZ1 864 en UN BZ1865) acht do rechtbank oponboannaking van de boeteoplogging en
do wijze waarop AFM tot openbaarmakung wil overgaan niet in slrijd met bet wettolijke
systeem en het dccl van hot toezicht door AFM als bedoeld in artikel 67, viorde lid, van do
Wta. In dit verband merkt do rechtbank nag op dat do oponbaar to makon vorsie van besluit
1 met beslult 2 zodanig is gesohoond dat tie venvUzingen naar artikel 8, tweede lid, van het
Sta en do verwijzingen naar do bevindingen in individuele controlodossiers van KPMC3
ontbreken. Gelot hiorop kan besluit 2 oveneens stand houden.
Dc kdnnisgevhng in een van do priniaire besluiten van 21 fbbruari 2011 en besluit I
7.4.
met botrekking tot openbearmaking in do zin van artikel 68 van do Wta, due tin hot
onhorroopelijk warden van do boetebesluiten, is niet op rechtsgevolg gcricht, want eerst an
het onherroepelijk warden van do boeteoplegging katz can pruniair besluit warden gonounen
omtrent toepassing van die bepaling (vgl. ORb 11 fobruari 2013, UN BZ1 866).
Gelet op hot voorgaande zal do rechtbanlc hot beroep tegen de besluiton 1 en 2
8.
ongegrond verklaren.
9.

Voor eon proceskostenveroordeling bestaat goon aanlelding.
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Beslissing
Do rechtbank vericlaurt bet beroep tegen do besluiten 1 on I ongegrond.
Doze uitspraak is gedean door mr. LI.A.C. van Nifterick, voorzitter, en tnt, 1.K. Rapmund en
nr. B. van Ve1zen leden, in aanwezigheid van an’. dr. R. Stijncn, griffier. Dci bcslissing is in
bet openbear uitgesproken op 30 mci 2013.

voorzitter
Afsohrlft verzonden nan partijen opt
Rechtsniiddet
Tegen doze uitspraak kan binnen zes waken an do dag van verzcnding daarvan hoger beroep
worden ingestold hot College van Beroep voor bet bedrjjfsleven.
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