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Geacht bestuur, 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten aan Baat accountants en adviseurs (Baat) een bestuurlijke 

boete van € 285.000 op te leggen omdat Baat er in de periode van 29 januari 2010 tot en met 7 juni 2011 

onvoldoende zorg voor heeft gedragen dat haar externe accountants de vakbekwaamheidsregels naleefden. Dit is 

een overtreding van artikel 14 van de Wet toezicht accountantskantoren (Wta). 

 

Hieronder wordt het besluit verder toegelicht. In paragraaf 1 is het verloop van het proces weergegeven. Paragraaf 

2 bevat de feiten die ten grondslag liggen aan het besluit alsmede de beoordeling daarvan. In paragraaf 3 komt de 

zienswijze van Baat aan bod. Paragraaf 4 bevat het besluit en in paragraaf 5 staat hoe u bezwaar kunt maken. 

 

De versie van het besluit die openbaar wordt gemaakt treft u aan in de bijlage. 

 

1. Verloop van het proces 

Op 15 april 2010 heeft de AFM Baat geïnformeerd over een in te stellen onderzoek. Dit onderzoek had tot doel om 

vast te stellen in hoeverre Baat en de bij haar werkzame of aan haar verbonden externe accountants bij het 

verrichten van de wettelijke controles hebben voldaan aan hetgeen bij en krachtens de Wta bepaald is. 

 

De AFM heeft in de loop van het onderzoek in totaal zeven wettelijke controles geselecteerd. Bij aanvang van de 

beoordeling waren de wettelijke controles afgerond en de desbetreffende jaarrekeningen voorzien van een 

accountantsverklaring. De AFM heeft niet de volledige controles onderzocht, maar heeft zich vooral gericht op de 

volgende onderwerpen: 

 opbrengstverantwoording; 

 gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants; 

 continuïteitsveronderstelling; 

 financiële activa; 
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 onderhanden projecten; 

 voorraden; 

 onroerend goed; 

 betrokkenheid van de externe accountant. 

 

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

in het controledossier en de controle bespreekt met de voor de controle verantwoordelijke externe accountant en 

leden van zijn opdrachtteam. Het onderzoek heeft zich gericht op onderstaande controledossiers. 

 

Controlecliënt Boekjaar Datum accountants-

/controleverklaring1 

Externe accountant OKB’er 

[Onderneming A] 2008 ----------------------- ------------------------------

---- 

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

[Onderneming B] 2009 --------------- ------------------------------

---- 

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

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

[Onderneming C] 2009 ----------------- ----------------------- -------------------------

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

[Onderneming D] 2009 ------------- ----------------------- -------------------------

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

[Onderneming E] 2009 ------------- ------------------------------

---- 

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

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

[Onderneming F] 2010 --------------- ------------------------------

---- 

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

[Onderneming G] 2010 --------------- ----------------------- ------------------------- 

 

Naast het beoordelen van de controles heeft de AFM aandacht besteed aan de opzet en werking van het stelsel van 

kwaliteitsbeheersing ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

 kwaliteitsbewaking c.q. werkzaamheden van de compliance officer; 

 opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling; 

 interne evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing (waaronder interne reviews);  

 schendingenregistratie. 

 

In de periode juni tot en met augustus 2010 heeft Baat op verzoek van de AFM informatie verstrekt ter 

voorbereiding op het onderzoek ter plaatse (OTP). 

 

Van 7 tot en met 9 september 2010 en op 20 september 2010 heeft de AFM ten kantore van Baat in Heerlen een 

OTP uitgevoerd waarbij in de eerste instantie de controledossiers van [Onderneming E], [Onderneming A] en 

                                                        
1 Voor controles van financiële overzichten over perioden die afsluiten na 15 december 2010 moeten de nieuwe controlestandaarden van de NV COS 

worden toegepast die het gevolg zijn van het zogenaamde Clarity Project. De boekjaren van [Onderneming F] en [Onderneming G] zijn afgesloten op 

31 december 2010 en dus zijn de nieuwe controlestandaarden van toepassing. Sinds de introductie van deze standaarden wordt de 

accountantsverklaring controleverklaring genoemd. Voor het gemak wordt in dit besluit verder alleen de term accountantsverklaring gebruikt. 
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[Onderneming C] zijn beoordeeld. De voorlopige bevindingen bij deze controledossiers waren voor de AFM 

aanleiding om het aantal te beoordelen controledossiers uit te breiden met de controledossiers [Onderneming D] en 

[Onderneming B]. Daartoe is op 29 en 30 september 2010 aanvullend onderzoek gedaan.  

 

Op 30 september 2010 heeft de AFM het OTP afgesloten met korte gesprekken met de compliance officer, ---------

------------------------------ en één van de beleidsbepalers, de heer --------------. Daarin is een korte toelichting 

gegeven op het vervolg van het onderzoeksproces.  

 

Op 4 november 2010 heeft Baat de AFM per e-mail geïnformeerd over de tot dat moment (voor)genomen 

maatregelen naar aanleiding van het onderzoek van de AFM. 

 

Op 11 november 2010 heeft de AFM ten kantore van de AFM haar voorlopige bevindingen op hoofdlijnen 

teruggekoppeld aan de voltallige maatschapsvergadering van Baat. 

 

Per brief van 4 april 2011 heeft Baat de AFM geïnformeerd over aanvullende maatregelen die zij had genomen om 

de kwaliteit van de door haar uitgevoerde wettelijke controles te waarborgen. De belangrijkste maatregelen die 

Baat in haar brief heeft opgenomen zijn: 

 Uitschrijven van één van de externe accountants en vervangen van een aantal medewerkers in het 

controleteam van Baat; 

 Inschakelen van een externe adviseur (dhr. ---------------------------) die tevens een aantal OKB’s zal uitvoeren; 

 Interne herbeoordeling van de door de AFM onderzochte controledossiers en waar nodig aanvullen van 

ontbrekende controle-informatie; 

 Meer betrokkenheid van de externe accountants bij de wettelijke controles, voornamelijk in de planning- en 

uitvoeringsfase; 

 Aanscherpen documentatievereisten; 

 Voornemen tot overname van (een) andere accountantsorganisatie(s) om schaalvergroting te realiseren.  

 

Op 17 mei 2011 heeft Baat haar brief van 4 april 2011 mondeling aan de AFM toegelicht. Baat heeft de AFM 

daarbij uitgenodigd om kennis te nemen van de dossiers ‘nieuwe stijl’ om aan te kunnen tonen dat de maatregelen 

die Baat heeft genomen effectief zijn en hebben geleid tot adequate controles. 

 

Op 6 september 2011 heeft de AFM een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek heeft zij de twee 

in 2011 afgeronde wettelijke controles [Onderneming F] en [Onderneming G] beoordeeld. 

 

Per brief van 3 oktober 2011 heeft Baat de AFM geïnformeerd dat zij het voornemen heeft om per 1 januari 2012 

een gedeelte van de activiteiten van ----------------------------------- ((------ - vergunningnummer ------------) over te 

nemen. Baat was voornemens om tegelijk met de overname haar rechtsvorm aan te passen van een maatschap naar 

een B.V.  

 

Op 2 november 2011 heeft de AFM haar voorlopige bevindingen van het onderzoek op 6 september 2011 

teruggekoppeld aan de beleidsbepalers van Baat. Op deze datum heeft de AFM tevens met de beleidsbepalers over 

de voorgenomen structuurwijziging gesproken. 
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Per brief van 28 december 2011 heeft Baat de AFM geïnformeerd dat de over te nemen ----- activiteiten per 1 

januari 2012 ingebracht zouden worden in de bestaande maatschap Baat en dat de voorgenomen 

structuurwijziging niet zou doorgaan. In deze brief informeert Baat de AFM ook dat zij additionele informatie 

heeft verstrekt aan de medewerkers van de controlepraktijk van Baat ten aanzien van het gebruikmaken van de 

werkzaamheden van andere accountants en van deskundigen. 

 

Op 23 februari 2012 heeft Baat tijdens een telefonisch overleg de AFM een nadere toelichting gegeven op haar 

brief van 28 december 2011.  

 

Op 23 mei 2012 heeft de AFM het concept onderzoeksrapport met daarin de belangrijkste voorlopige 

onderzoeksbevindingen aan Baat toegestuurd. Met het versturen van het concept onderzoeksrapport heeft de AFM 

aan Baat de mogelijkheid gegeven een reactie te geven op de bevindingen en indien zij het niet eens is met een 

bevinding, dit in haar reactie toe te lichten en zoveel mogelijk met relevante documentatie te onderbouwen. Voorts 

heeft de AFM Baat verzocht, voor zover van toepassing, aan te geven welke maatregelen zij treft om een 

bevinding naar het verleden toe te redresseren respectievelijk welke maatregelen zij treft om herhaling in de 

toekomst te voorkomen. 

 

Op 5 juni 2012 heeft Baat per e-mail de AFM verzocht om haar uitstel te verlenen voor het indienen van de reactie 

op het conceptrapport tot 31 augustus 2012. 

 

Op 26 juni 2012 heeft de AFM Baat per brief geïnformeerd dat de AFM gedeeltelijk aan het verzoek tegemoet 

komt en Baat uitstel verleent voor het indienen van haar reactie tot 8 augustus 2012. 

 

Baat heeft op 8 augustus 2012 haar reactie op het conceptrapport schriftelijk aan de AFM kenbaar gemaakt. In 

haar reactie stemt Baat in met de weergave van het verloop van het onderzoek van de AFM zoals opgenomen in 

hoofdstuk twee van het conceptrapport, maar is zij het niet eens met de voorlopige conclusies van de AFM. Baat 

heeft, met uitzondering van een ‘verslag van bevindingen Wta-toetsing’ van de SRA van 1 juni 2010, bij haar 

reactie geen onderbouwende informatie gevoegd. 

 

Op 25 juli 2013 heeft de AFM per brief het eindrapport (rapport) en een voornemen tot boeteoplegging verstuurd 

aan Baat. 

 

Op 29 augustus 2013 heeft Baat ten kantore van de AFM haar mondelinge zienswijze op het voornemen tot 

boeteoplegging gegeven. Zij heeft daarbij tevens haar schriftelijke zienswijze overhandigd en informatie verstrekt 

over de omzet van Baat. De maten van Baat hebben geen draagkrachtgegevens verstrekt. 

 

Op 18 november 2013 heeft de gemachtigde van Baat, de heer mr. ----------------- (gemachtigde) per e-mail 

aangegeven dat Baat gesprekken voert met meerdere accountantsorganisaties over een eventuele overname van de 

wettelijke controlepraktijk van Baat, en verzocht om in verband daarmee de besluitvorming over de voorgenomen 

boete uit te stellen tot het volgend jaar. 
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Op 28 januari 2014 heeft de gemachtigde van Baat per e-mail aanvullende informatie verstrekt over de structuur 

van Baat en heeft hij bevestigd dat in een aandeelhoudersvergadering is besloten om in ieder geval de wettelijke 

controlepraktijk te verkopen. De AFM heeft geen verdere informatie ontvangen dat de wettelijke controlepraktijk 

daadwerkelijk is verkocht. 

 

Op 25 februari 2014 heeft de AFM middels een e-mail aan de gemachtigde van Baat, de maten nogmaals in de 

gelegenheid gesteld draagkrachtgegevens te verstrekken. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

 

2. Feiten die aanleiding vormen voor het besluit en beoordeling 

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

Per geconstateerde bevinding zal de AFM achtereenvolgens de feiten en de beoordeling van de feiten behandelen. 

Daaraan voorafgaand wordt hieronder het wettelijk kader weergegeven. 

 

2.1 Wettelijk kader 

 

Wet toezicht accountantsorganisaties 

Op grond van artikel 14 Wta dient de accountantsorganisatie er zorg voor te dragen dat de externe accountants die 

bij haar werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden, voldoen aan het bij of krachtens afdeling 3.2 van de Wta 

bepaalde.  

 

Het in afdeling 3.2 opgenomen artikel 25 Wta bepaalt dat de externe accountant moet voldoen aan bij of krachtens 

algemene maatregel van bestuur te stellen regels terzake van zijn vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit.  

 

Besluit toezicht accountantsorganisaties 

Artikel 35 Bta (oud) bepaalt dat een externe accountant zich moet houden aan de verordeningen en nadere 

voorschriften die krachtens de artikelen 19, eerste of tweede lid van de Wet op de Registeraccountants (oud) en 

artikel 24, eerste of tweede lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (oud) zijn vastgesteld en 

die nadere regels stellen ter zake van zijn vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. 

 

De verordering en de nadere voorschriften zijn door de Nederlandse beroepsorganisaties van accountants 

vastgelegd in de Verordening Gedragscode (VGC) en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden 

(COS). De hier van belang zijnde gedragscodebepalingen en COS-standaarden zijn hieronder opgenomen: 

 

Verordening Gedragscode 

Artikel A-130.1 bepaalt dat de registeraccountant zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau houdt 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. 
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Artikel A-130.4 bepaalt dat zorgvuldigheid de verantwoordelijkheid van de registeraccountant omvat om op te 

treden in overeenstemming met de eisen die gelden voor de uitvoering van een opdracht, te weten toewijding, 

voldoende diepgang en tijdige uitvoering. 

 

Artikel A-130.7 bepaalt dat het bestuur nadere voorschriften kan 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. 

 

COS-bepalingen die gelden per 1 januari 2010 

COS 200, paragraaf 24 bepaalt dat de accountant de controle zodanig dient te plannen en uit te voeren dat het 

controlerisico wordt gereduceerd tot een aanvaardbaar laag niveau dat overeenkomt met de doelstelling van de 

accountantscontrole. De accountant brengt het controlerisico terug door het opzetten en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden ter verkrijging van toereikende controle-informatie om in staat te zijn redelijke conclusies 

te trekken waarop een accountantsoordeel wordt gebaseerd. Een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

wanneer de accountant het controlerisico heeft gereduceerd tot een aanvaardbaar laag niveau. 

 

COS 500, paragraaf 2 bepaalt dat de accountant toereikende controle-informatie dient te verkrijgen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

COS 501, paragraaf 5 bepaalt dat als de voorraad van materieel belang is voor de financiële overzichten, de 

accountant toereikende controlezekerheid dient te verkrijgen aangaande het bestaan en de toestand van de 

voorraad door het bijwonen van de inventarisatie, tenzij dit ondoelmatig is. De aanwezigheid van de accountant is 

een systeemgerichte dan wel gegevensgerichte controlewerkzaamheid met betrekking tot de voorraad, afhankelijk 

van de risico-inschatting en de geplande aanpak van de accountant. Het bijwonen van de inventarisatie stelt de 

accountant in staat de voorraad in ogenschouw te nemen, vast te stellen dat overeenkomstig de procedures van het 

bestuur met betrekking tot het vastleggen en controleren van de telresultaten wordt gehandeld en controle-

informatie te verkrijgen aangaande de betrouwbaarheid van de procedures van de leiding. 

 

COS 501, paragraaf 6 bepaalt dat indien de accountant in verband met onvoorziene omstandigheden niet in staat is 

de inventarisatie op de geplande datum bij te wonen, hij enige voorraadtellingen dient uit te voeren of te 

observeren op een andere datum en zo nodig de transacties tussen beide data dient te controleren. 

 

COS 520, paragraaf 10 bepaalt dat de accountant gegevensgerichte controlewerkzaamheden opzet en uitvoert 

om in te kunnen spelen op de daarmee verband houdende inschatting van het risico van een afwijking van 

materieel belang op beweringniveau. De gegevensgerichte werkzaamheden op beweringniveau kunnen bestaan uit 

detailcontroles, gegevensgerichte cijferanalyse of een combinatie van beide. Welke controlewerkzaamheden 

zullen worden verricht in het kader van een specifieke controledoelstelling wordt bepaald op basis van de 

beoordeling door de accountant van de verwachte effectiviteit en doelmatigheid van de beschikbare 

controlewerkzaamheden met betrekking tot het reduceren van het ingeschatte risico van een afwijking van 

materieel belang op beweringniveau tot een aanvaardbaar laag niveau. 

 

COS 520, paragraaf 11 bepaalt dat de accountant in het algemeen bij het bestuur navraag zal doen naar de 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens die nodig zijn om gegevensgerichte cijferanalyse te kunnen 
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uitvoeren en zal informeren naar de resultaten van de analyses die door de entiteit reeds zijn uitgevoerd. Het kan 

doelmatig zijn om analyses van de entiteit te gebruiken, vooropgesteld dat de accountant ervan overtuigd is dat 

deze gegevens op toereikende wijze tot stand zijn gekomen. 

 

COS 520, paragraaf 12 bepaalt dat als de accountant voornemens is om gegevensgerichte werkzaamheden in de 

vorm van cijferanalyse op te zetten en uit te voeren, hij een aantal factoren in overweging zal moeten nemen, 

zoals: 

 De bruikbaarheid van gegevensgerichte cijferanalyse met betrekking tot de beweringen. 

 De betrouwbaarheid van de interne of externe gegevens waaruit de uitkomsten van de geregistreerde bedragen 

of ratio's zijn ontwikkeld. 

 De vraag of de verwachting voldoende nauwkeurig is om een afwijking van materieel belang op het gewenste 

zekerheidsniveau te onderkennen. 

 Het verschil tussen de geregistreerde bedragen en de verwachte bedragen dat aanvaardbaar is. 

 

COS 540, paragraaf 2 bepaalt dat de accountant toereikende controle-informatie aangaande schattingen dient te 

verkrijgen. 

 

COS 570, paragraaf 17 bepaalt dat de accountant de door het bestuur van de entiteit gemaakte inschatting van de 

mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten dient te evalueren. 

 

COS 570, paragraaf 26 bepaalt dat wanneer gebeurtenissen of omstandigheden zijn geïdentificeerd die een gerede 

twijfel kunnen doen ontstaan omtrent de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, de 

accountant:  

a. de plannen van het bestuur van de entiteit voor toekomstige activiteiten gebaseerd op haar 

continuïteitsinschatting dient te beoordelen; 

b. door het uitvoeren 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 dient te verzamelen om te kunnen bevestigen of ontkennen dat een materiële onzekerheid 

bestaat; en 

c. schriftelijke mededelingen van het bestuur van de entiteit dient te vragen met betrekking tot haar plannen voor 

toekomstige activiteiten. 

 

COS 600, paragraaf 6 bepaalt dat de accountant dient te overwegen of zijn eigen betrokkenheid voldoende is om te 

kunnen fungeren als groepsaccountant. Hiertoe overweegt de groepsaccountant: 

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

b. de mate van kennis die hij bezit omtrent de bedrijfsactiviteiten van de (groeps)onderdelen; 

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

gecontroleerde (groeps)onderdelen; en 

d. de uitvoering van aanvullende werkzaamheden zoals in deze Standaard 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 zo'n controle tot gevolg heeft. 
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COS 600, paragraaf 7 bepaalt dat indien de groepsaccountant gebruik maakt van de werkzaamheden van de andere 

accountant, hij de vakbekwaamheid van de andere accountant in het kader van de specifieke opdracht dient te 

beoordelen. Bronnen van informatie voor deze beoordeling kunnen zijn het lidmaatschap van dezelfde of een 

vergelijkbare beroepsorganisatie, het lidmaatschap van of de aansluiting bij een ander accountantskantoor, dan wel 

referenties van de beroepsorganisatie waartoe de andere accountant behoort. Deze bronnen kunnen zonodig 

aangevuld worden met inlichtingen van andere accountants, bankiers, etc. en door overleg met de andere 

accountant. 

 

COS 600, paragraaf 8 bepaalt dat de groepsaccountant de werkzaamheden dient 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. 

 

COS 600, paragraaf 12 bepaalt dat de groepsaccountant de significante controlebevindingen van de andere 

accountant in zijn beoordeling dient te betrekken. 

 

COS 700, paragraaf 11 bepaalt dat de accountant de aan de verkregen controle-informatie ontleende conclusies 

dient te evalueren als basis voor de oordeelsvorming over de financiële overzichten. 

 

COS 705N, paragraaf 4 bepaalt dat de accountant de formulering van de oordeelparagraaf in de 

accountantsverklaring dient aan te passen wanneer: 

a. Hij op basis van de verkregen controle-informatie tot de conclusie komt dat de financiële overzichten een 

afwijking van materieel belang bevatten; of 

b. Hij niet in staat is toereikende controle-informatie te verkrijgen om tot de conclusie te komen dat de financiële 

overzichten geen afwijking van materieel belang bevatten. 

 

COS 500, van toepassing op boekjaren die afsluiten na 15 december 2010 

COS 500, paragraaf 6 bepaalt dat de accountant controlewerkzaamheden dient op te zetten en uit te voeren die in 

de omstandigheden geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. 

 

COS 500, paragraaf 8 bepaalt dat indien informatie die als controle-informatie wordt gebruikt, is opgesteld door 

gebruikmaking van het werk van een door het management ingeschakelde deskundige, de accountant, voor zover 

nodig, rekening houdend met de significantie van het werk van de deskundige voor de doeleinden van de 

accountant: 

 De competentie, de capaciteiten en de objectiviteit van die deskundige dient te evalueren;  

 Een inzicht dient te verwerven in het werk van die deskundige; en 

 De geschiktheid van het werk van die deskundige als controle-informatie voor de relevante bewering dient te 

evalueren.  

 

Burgerlijk Wetboek 

In artikel 2:362, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) is onder meer bepaald dat de jaarrekening volgens 

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft dat een 
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verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van 

een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. In het vierde lid van dit 

artikel is bepaald dat, indien het verschaffen van het in het eerste lid bedoelde inzicht dit vereist, de rechtspersoon 

in de jaarrekening gegevens verstrekt ter aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften van en krachtens 

titel 9 van het BW wordt verlangd. Indien dit noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, wijkt de 

rechtspersoon van die voorschriften af; de reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteengezet, voor 

zover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat. 

 

2.2 [Onderneming A]  

 

Externe accountant --------------------------------- 

Boekjaar 2008 

Type onderneming --------------------------- 

Accountantsverklaring -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Verslaggevingstelsel Titel 9 Boek 2 BW (geconsolideerd en enkelvoudig) 

Balanstotaal € --------------- 

Eigen Vermogen € ------------------------ 

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

Kwaliteitsbeoordeling 

(OKB) 

Ja, ---------------------- 

Materialiteit2 € -------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Onderneming A] is een in Nederland gevestigde vastgoedonderneming. [Onderneming A] staat aan het hoofd van 

een groep van ondernemingen die volgens haar jaarrekening actief is op het gebied van handel in roerende en 

onroerende goederen en projectontwikkeling van onroerende goederen. 

 

2.2.1 Ontoereikende controle-informatie waardering financiële vaste activa/te ontvangen bedragen 

 

2.2.1.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2 

 

2.2.1.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2008 blijkt dat de financiële vaste activa van [Onderneming A] per 31 december 2008 € ---

------------------ bedragen en per 31 december 2007 € ---------------. 

 

b. Uit de jaarrekening blijkt dat de financiële vaste activa bestaan uit de volgende posten: deelnemingen in 

(groeps)maatschappijen (--------------------------------------------), overige deelnemingen (--------------------  

 

                                                        
2 In dit besluit wordt daarmee bedoeld de materialiteit in de accountantscontrole zoals deze is vastgesteld door de externe accountant. 
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-----------), overige effecten (€ ------------------------------------) en overige vorderingen ------------------------------

-----------------). 

 

c. In de jaarrekening heeft [Onderneming A] onder de post overlopende activa de post ‘Te ontvangen bedragen’ 

van € -------------- (---------) opgenomen. 

 

 

[Deelneming 1]  

d. In de jaarrekening 2008 heeft [Onderneming A] de post overige deelneming ------------------------------------------

-------- [Deelneming 1] opgenomen. Deze deelneming is gewaardeerd op € --,- (2007: -----------------). Uit de 

toelichting op de jaarrekening blijkt: ‘----------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------’. 

 

e. Uit dossierstuk ‘Caseware 3.5.7’ (Aantekeningen uitlijsten) blijkt dat de beurswaarde van [Deelneming 1] per 

31 december 2008 € ---- ($ ----) per aandeel bedroeg. De externe accountant merkt in het dossierstuk op dat het 

reëel is om de koersdaling van --% ten opzichte van het jaar 2007, ook toe te passen op de waardering. De 

grootte van de deelneming op 31 december 2008 komt dan overeen met een beurswaarde van € ----------- wat 

een afwaardering van € ---------------- zou inhouden. In het document verwijst de externe accountant bij 

‘oplossing’ naar dossierstuk ‘Caseware 3.9 (bespreking openstaande issues van 26 januari 2010)’. Hierin staat 

de volgende opmerking: ‘Zie Notitie -----------------. Lockup periode is voorbij. Beurskoers nog ---- euro. 

Verwachting is dat dit niets meer oplevert. Vordering afwaarderen naar euro - (…)’. 

 

f. Uit de jaarrekening blijkt dat de waarderingsgrondslag voor overige effecten, waaronder de deelneming in 

[Deelneming 1], de verkrijgingsprijs of de lagere beurswaarde betreft. 

 

g. De AFM heeft in het controledossier geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

toereikende controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de afwaardering die [Onderneming A] heeft 

verantwoord naar € -,-. In het controledossier zijn evenmin vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant heeft vastgesteld dat [Onderneming A] terecht de afwaardering heeft verantwoord op basis 

van het inzichtsvereiste, zoals verwoord in artikel 2:362 lid 4, BW. 

 

h. Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming A] een lening u/g (AFM: uitgeleend geld) heeft verstrekt aan de 

vennootschap [Deelneming 1]. van € --------------. Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming A] deze lening 

heeft gewaardeerd op € -,- (2007: ----------------).  

 

i. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen over de juistheid van de afwaardering van € -------------. 

 

[Deelneming 2] 

j. Uit de jaarrekening 2008 van [Onderneming A] blijkt dat [Onderneming A] een lening u/g heeft verstrekt aan 

[Deelneming 2] van € -----------------. Per einde 2007 had [Onderneming A] een voorziening voor 
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vermoedelijke oninbaarheid van deze lening verantwoord van € -----------. In 2008 heeft [Onderneming A] een 

additionele voorziening getroffen van € --------------. De totale voorziening bedraagt daarmee € ---------------. In 

dossierstuk 3.6 ‘Issue Memorandum’ vermeldt de externe accountant hierover ‘De lening op [Deelneming 2] is 

gewaardeerd tegen € ------------- (€ -------------- lening en € ------------ voorziening). Bespreken met klant!’. Ten 

overvloede merkt de AFM op dat de externe accountant in het citaat ten onrechte uitgaat van een voorziening 

per eind 2007 van € ------------ en een waardering van € --------------. Per eind 2007 bedroeg de voorziening 

volgens de jaarrekening juist € -------------- en de waardering € ------------. In 2008 is een additionele 

voorziening getroffen van € ------------. 

 

k. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant controle-

informatie heeft verkregen over de juistheid van de additionele voorziening voor oninbaarheid van de lening 

met € ------------ in 2008 en over de juistheid van de voorziening voor oninbaarheid per ultimo 2008 van € ------

------.  

 

l. Uit de jaarrekening blijkt voorts dat [Onderneming A] een 40%-kapitaalsbelang houdt in de [Deelneming 2]. 

Deze deelneming is volgens de jaarrekening gewaardeerd op € ------------- (2007: € ----------------)) Uit de 

toelichting op de jaarrekening blijkt voorts: ‘--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------.’. 

 

m. De jaarrekening van [Onderneming A] is op grond van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) opgesteld. Op grond van dit stelsel van financiële verslaggeving wordt verondersteld 

dat een aandeelhouder die een 40%-kapitaalsbelang in een andere vennootschap houdt, invloed van betekenis 

heeft. De waarderingsgrondslag voor dergelijke deelnemingen volgens Titel Boek 2 BW / RJ is in beginsel 

nettovermogenswaarde, tenzij de financiële onderneming geen inzicht heeft in financiële gegevens van de 

desbetreffende deelneming. In dat geval moet tegen kostprijs worden gewaardeerd. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen om vast te kunnen stellen dat de waarderingsgrondslag van de deelneming 

in [Deelneming 2] tegen kostprijs in overeenstemming is met het door [Onderneming A] gehanteerde stelsel 

van financiële verslaggeving.  

 

n. Uit feit l. blijkt dat [Onderneming A] de deelneming in [Deelneming 2] per ultimo 2007 en 2008 op kostprijs 

waardeert. Uit de feiten j. en k. blijkt dat [Onderneming A] tegelijkertijd de lening aan deze vennootschap in 

haar jaarrekening heeft verantwoord met een nettowaardering van € ------------- (ultimo 2007) en € --- (ultimo 

2008). In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

heeft onderkend dat [Onderneming A] enerzijds haar deelneming in de vennootschap op kostprijs waardeert 

omdat er ´geen financiële gegevens van de vennootschap aanwezig zijn´, maar anderzijds voldoende inzicht 

had in de financiële situatie van [Deelneming 2] om een reële inschatting te kunnen maken van de waarde van 

haar vordering op de desbetreffende deelneming, namelijk € ---. 
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[Deelneming 3]. 

o. Uit de jaarrekening 2008 van [Onderneming A] blijkt dat [Onderneming A] een 40%-kapitaalsbelang houdt in 

de vennootschap [Deelneming 3]. [Deelneming 3] is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming. 

Uit de jaarrekening blijkt dat de deelneming [Deelneming 3] is gewaardeerd op € --- (2007: € -------------). 

 

p. In het dossierstuk ‘3.5.7 Caseware’ is het volgende opgenomen over de deelneming in [Deelneming 3] : ‘De 

deelneming in [Deelneming 3] is tegen ----- gewaardeerd. We hebben de jaarrekening 2008 nog niet 

ontvangen. De definitieve jaarrekening 2007 inmiddels wel (gedateerd oktober 2008). Uit deze jaarrekening 

2007 blijkt een negatief eigen vermogen. Waardering akkoord op basis van jaarrekening 2007 (gezien -----_- 

waardering geen risico op juistheid). Kans dat [Deelneming 3]in 2008 winst heeft gemaakt is gering. 

Onzekerheid in de controle is niet materieel.’. 

 

q. Uit feit p. blijkt dat de externe accountant stelt dat hij de waardering van de deelneming [Deelneming 3] heeft 

gecontroleerd aan de hand van de jaarrekening 2007. In het controledossier heeft de AFM echter geen 

jaarrekening 2007 van [Deelneming 3] of andere vastleggingen aangetroffen die de stellingen van de externe 

accountant ten aanzien van de waardering van de desbetreffende deelneming op € --- onderbouwen. 

 

r. Uit feit p. blijkt dat de externe accountant stelt dat ´gezien ------ waardering er geen risico op juistheid´ is van 

de deelneming [Deelneming 3]. Uit feit p. blijkt voorts dat [Deelneming 3] per einde 2007 een negatief eigen 

vermogen had. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om vast te kunnen stellen dat door de ------waardering er 

geen risico op onvolledigheid is; zo zijn er geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om vast te stellen dat [Onderneming A] geen verplichtingen 

heeft jegens haar deelneming in [Deelneming 3] waarvoor een voorziening zou moeten worden gevormd. 

 

s. Uit feit p. blijkt dat de externe accountant stelt dat de onzekerheid in de controle inzake de deelneming 

[Deelneming 3] niet materieel is. In het controledossier zijn echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit 

blijkt dat de externe accountant controle-informatie heeft verkregen die deze stelling onderbouwt. 

 

[Deelneming 4] 

t. In de jaarrekening is een post [Deelneming 4] (1.000.000 aandelen) verantwoord van € -------------  (2007: € ---

----------)) onder overige vorderingen en effecten. 

  

u. Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming A] onder de post overige vorderingen en deelnemingen vier posten 

[Deelneming 4] -------------------------- heeft verantwoord voor een totaal bedrag van € ------------- (2007: € -----

--------). 

 

v. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt de externe accountant 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd om vast te kunnen stellen dat de in de feiten t. en u. opgenomen 

posten juist zijn gewaardeerd. 
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Te ontvangen bedragen 

w. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de juiste waardering van de in feit c. opgenomen post te 

ontvangen bedragen van € -------------. 

 

2.2.1.3 Oordeel AFM 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de waardering van de 

financiële vaste activa van [Onderneming A] om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft evenmin toereikende controle-informatie 

verkregen ten aanzien van de waardering van de post te ontvangen bedragen. 

 

De financiële vaste activa van [Onderneming A] bedragen per 31 december 2008 € ------------- (feit a.). Per 31 

december 2007 was dit € -------------. 

  

De financiële vaste activa van [Onderneming A] bestaan uit de posten deelnemingen in (groeps)maatschappijen, 

overige deelnemingen, overige effecten en overige vorderingen (feit b.). De omvang van de financiële vaste activa 

per 31 december 2008 en de mutatie in deze post zijn zeer materieel voor de jaarrekening van [Onderneming A]. 

[Onderneming A] heeft tevens in haar jaarrekening 2008 de post te ontvangen bedragen van € ------------- (2007: 

€ --) opgenomen (feit c.). Ook deze post is materieel. 

 

De AFM heeft de controle van een aantal posten beoordeeld die onderdeel uitmaken van de financiële vaste activa. 

Deze posten zijn [Deelneming 1], [Deelneming 2], [Deelneming 3] en [Deelneming 4]. De posten zijn door de 

AFM enerzijds geselecteerd omdat de omvang van de respectievelijke posten per 31 december 2008 materieel was 

en anderzijds omdat de mutatie in 2008 materieel was. Dit geldt ook voor de post te ontvangen bedragen. 

 

Uit het navolgende blijkt dat de externe accountant met betrekking tot de waardering van de financiële vaste activa 

en de waardering van de post ‘Te ontvangen bedragen’ geen toereikende controle-informatie heeft verkregen om 

in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Daarmee 

heeft de externe accountant COS 500, paragraaf 2 overtreden. 

 

[Deelneming 1] 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de afwaarderingen in 

2008 naar € --- van de deelneming in [Deelneming 1] ------------------------------------- (2007: € -------------) en van 

de vordering op [Deelneming 1] ---------------. (2007: € -------------) (feiten d. tot en met i.).  

 

[Onderneming A] heeft haar deelneming in [Deelneming 1] gewaardeerd op € --- (feit d. ) terwijl de beurswaarde 

van het aandelenpakket dat [Onderneming A] in de desbetreffende onderneming houdt, € ------------- bedraagt (feit 

e.). [Onderneming A] hanteert als waarderingsgrondslag voor deze post verkrijgingsprijs of, indien lager, de 

beurswaarde (feit f.). De deelneming was in boekjaar 2007 gewaardeerd op een bedrag van € -------------. In de 

jaarrekening van 2008 wordt deze deelneming afgewaardeerd tot een bedrag van € --- Reden daarvoor is volgens 

de toelichting op de jaarrekening dat ontwikkelingen van de beurskoers in 2009 en rondom het beursfonds tot 

toepassing van het inzichtsvereiste hebben geleid (feit d.).  
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De externe accountant merkt in het document ‘Caseware 3.5.7’ op dat het reëel is om de koersdaling van 21% ten 

opzichte van het jaar 2007, ook toe te passen op de waardering. De grootte van de deelneming op 31 december 

2008 komt dan overeen met een beurswaarde van € ------------- wat een afwaardering van € ------------- zou 

inhouden. In het document verwijst de externe accountant bij ‘oplossing’ naar caseware 3.9 (bespreking 

openstaande issues van 26 januari 2010). Hierin staat de volgende opmerking: ‘Zie Notitie ---- --------. Lockup 

periode is voorbij. Beurskoers nog ---- euro. Verwachting is dat dit niets meer oplevert. Vordering afwaarderen 

naar euro - (…)’. Met een beurskoers van € ---- zou de grootte van de deelneming overeenkomen met een 

beurswaarde van € -------------. In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de vraag of [Onderneming A] 

zich terecht heeft beroepen op het inzichtsvereiste om de deelneming in [Deelneming 1] te kunnen waarderen op 

een andere grondslag dan de kostprijs of lagere beurswaarde (feit g.). 

 

Daarnaast heeft [Onderneming A] een lening (u/g) van € -------------  verstrekt aan [Deelneming 1] die in de 

jaarrekening 2007 is gewaardeerd op € -------------. In 2008 heeft [Onderneming A] deze lening gewaardeerd op 

€ ---. In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

toereikende controle-informatie heeft verkregen over de juistheid van deze afwaardering (feiten h. en i.). 

 

[Deelneming 2] 

Met betrekking tot de lening (u/g) van € ------------- aan [Deelneming 2] heeft [Onderneming A] in 2008 een 

additionele voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid getroffen van € ------------- en heeft zij de lening 

daarmee afgewaardeerd naar € ---. De totale voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid van de lening bedroeg 

daarmee € ------------- (feit j.). In dossierstuk 3.6 ‘Issue Memorandum’ vermeldt de externe accountant hierover 

‘De lening op [Deelneming 2] is gewaardeerd tegen € ------------- (€------------- lening en € ------------- 

voorziening). Bespreken met klant!’. In het controledossier zijn geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant dit besproken heeft met de klant. Ook voor het overige zijn geen stukken aangetroffen waaruit 

blijkt dat de externe accountant de juistheid van de afwaardering en de (additionele) voorziening heeft beoordeeld 

(feit k.). Daarmee heeft de externe accountant naar het oordeel van de AFM geen toereikende controle-informatie 

verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken ten aanzien van de waardering van de lening en ten 

aanzien van de (additionele) voorziening voor oninbaarheid van deze lening. 

 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen over de waarderingsgrondslag die 

[Onderneming A] hanteert voor haar 40%-deelneming in [Deelneming 2] (feiten l. tot en met n.). Ten aanzien van 

deze deelneming geldt dat, volgens het stelsel van financiële verslaggeving dat [Onderneming A] hanteert, deze in 

beginsel tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd moet worden. Volgens de toelichting op de jaarrekening is de 

deelneming tegen kostprijs gewaardeerd omdat geen financiële gegevens van de vennootschap aanwezig waren. In 

het dossier zijn geen stukken aanwezig waaruit blijkt de externe accountant toereikende controle-informatie heeft 

verkregen om vast te stellen dat het gebruik van kostprijs als waarderingsgrondslag terecht is in het licht van het 

door [Onderneming A] gehanteerde stelsel van financiële verslaggeving (feiten k. tot en met m.). 

 

Afgezien van de constatering dat er geen toereikende controle-informatie is verkregen over de voorziening met 

betrekking tot de lening, en over de gehanteerde deelnemingsgrondslag voor de deelneming, valt op dat 
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[Onderneming A] zich enerzijds in staat acht om een betrouwbare schatting te kunnen maken van de mate van 

inbaarheid van de vordering op [Deelneming 2], en anderzijds stelt onvoldoende inzicht te hebben in de financiële 

gegevens van [Deelneming 2] om de deelneming te kunnen waarderen op nettovermogenswaarde. Ook op dit punt 

had de externe accountant controle-informatie moeten verkrijgen. In het controledossier zijn geen documenten 

aangetroffen waaruit blijk dat de externe accountant op dit punt toereikende controle-informatie heeft verkregen. 

 

[Deelneming 3] 

De externe accountant heeft evenmin toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de waardering 

van de deelneming in [Deelneming 3] die is gewaardeerd op € --- (feiten o. tot en met s.). 

 

[Onderneming A] heeft gedurende 2008 haar 40%-belang in [Deelneming 3] afgewaardeerd van € ------------- naar 

€ --- op basis van de jaarrekening 2007 van [Deelneming 3]. Volgens dossierstuk ‘Caseware 3.5.7 ‘ is de 

deelneming tegen ------ gewaardeerd omdat de jaarrekening 2008 nog niet was ontvangen en uit de jaarrekening 

van 2007 een negatief eigen vermogen bleek. Het document vermeldt dat de waardering akkoord is op basis van 

de jaarrekening 2007, dat gezien de ------ waardering er geen risico op juistheid aanwezig is, dat de kans dat 

[Deelneming 3] winst heeft gemaakt in 2008 gering is en dat de onzekerheid in de controle niet materieel is (feiten 

o. en p.). In het controledossier is echter de jaarrekening 2007 van [Deelneming 3] niet opgenomen. Het 

controledossier bevat evenmin andere vastleggingen die de stellingen van de externe accountant ten aanzien van 

de waardering van de desbetreffende deelneming op € --- onderbouwen (feit q.). 

 

Het controledossier bevat geen vastleggingen waaruit blijkt dat de externe accountant controlewerkzaamheden 

heeft verricht om vast te kunnen stellen dat, gezien de waardering op ------ geen risico op onvolledigheid is. Zo 

bevat het controledossier geen vastleggingen waaruit blijkt dat de externe accountant controlewerkzaamheden 

heeft verricht om vast te stellen dat [Onderneming A] geen verplichtingen heeft jegens [Deelneming 3] waarvoor 

een voorziening zou moeten worden gevormd. Evenmin zijn vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant controle-informatie heeft verkregen die de stelling van de externe accountant onderbouwt dat 

de onzekerheid in de controle niet materieel is. 

 

[Deelneming 4] 

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

controlewerkzaamheden heeft verricht met betrekking tot de posten [Deelneming 4] ------- en [Deelneming 4] -----

-------------------------------------------------. met een totale waarde van € ------------- (feiten t. tot en met v.).  

De externe accountant heeft derhalve geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn redelijke 

conclusies te trekken over de juistheid van de waardering van deze posten. 

 

Te ontvangen bedragen 

In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijk dat de externe accountant controle-

werkzaamheden heeft verricht met betrekking tot de waardering van de post ‘te ontvangen bedragen’ met een 

totale waarde van € ------------- (feiten c. en w.). De externe accountant heeft derhalve geen toereikende controle-

informatie verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de juistheid van de waardering van 

deze post. 
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2.2.2 Ontoereikende controle-informatie bestaan, eigendom en waardering vastgoedportefeuille 

 

 2.2.2.1 Norm 

 COS 500, paragraaf 2 

 

2.2.2.2 Feiten 

Algemeen 

a. Uit de jaarrekening 2008 van [Onderneming A] blijkt dat de post beleggingsobjecten € ------------- bedraagt. De 

post beleggingsobjecten is verantwoord onder de materiële vaste activa. Uit de jaarrekening blijkt dat de 

waarderingsgrondslag van beleggingsobjecten actuele waarde betreft.  

 

b. Uit de jaarrekening 2008 van [Onderneming A] blijkt dat de post onderhanden werk € ------------- bedraagt. De 

post onderhanden werk is verantwoord onder voorraden. In de jaarrekening is geen specifieke 

waarderingsgrondslag voor de post onderhanden werk opgenomen. In de jaarrekening is wel een algemene 

waarderingsgrondslag opgenomen. Deze luidt: ‘De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarden.’. Uit dossierstuk 1.17.4 ‘Controleplan 2008’ blijkt dat ‘aangekochte 

gronden die niet als beleggingspand in de balans worden opgenomen maar als onderhanden werk 

projectontwikkeling’ worden gewaardeerd op kostprijs. 

 

Planning van de controle 

c. In dossierstuk 1.17.2 ‘Controleplan’ is het volgende vastgelegd: ‘Door kleinschalige onderneming veel  

 functievermengingen. Door het ontbreken van deze essentiële functiescheiding dient de controle 

gegevensgericht te worden gecontroleerd. Vooral steunen op externe registraties.’. 

 

d. Uit dossierstuk 3.3.3.1 ‘Werkprogramma MVA’ blijkt het volgende: ‘Controle op MVA geheel  

 gegevensgericht uitvoeren. Dit wil zeggen: allereerst specificatie gemaakt van het geconsolideerde bedrag aan 

beleggingsobjecten en onderhanden werken. Vervolgens 20/ 80 selectieregel toegepast. Van deze selectie de 

waardering en het eigendom vaststellen. Waardering via overzichten ------ --------3, eigendom via kadaster. 

[…]’. 

 

In dossierstuk 3.3.3.1 zijn verder onder meer de volgende werkstappen opgenomen ten aanzien van de controle 

van het bestaan, eigendom en waardering op actuele waarde van de post materiële vaste activa: 

 ‘Vraag of stel een overzicht op van de materiële vaste activa met daarop aanschafwaarden, (des)investeringen 

en (cumulatieve) afschrijvingen en sluit dit overzicht aan met de jaarrekening; 

 Voer een cijferbeoordeling uit op de post materiële vaste activa; 

 Beoordeel de juistheid en de consistente toepassing van de gekozen waarderingsgrondslag. Let hierbij op de 

verslaggevingsvereisten; 

                                                        
3  Waarschijnlijk wordt hier ------ ----------, controller van [Onderneming A], bedoeld. 
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 Vindt waardering plaats op basis van actuele waarde ga dan na of deze waarde juist berekend is o.a. aan de 

hand van offertes en taxatierapporten. Stel daarnaast vast dat de herwaarderingsreserve en de eventueel 

gevormde voorziening voor latente belastingen juist zijn bepaald.’. 

 

e. De externe accountant heeft de AFM mondeling toegelicht dat de controleaanpak van de post  

 onderhanden werk gelijk is aan de controleaanpak van de post materiële vaste activa. 

 

Uitgevoerde werkzaamheden 

f. Uit dossierstuk 3.3.3.5.1 ‘Overzicht MVA en OHW 2008 (l/s)’ blijkt dat de externe accountant zeven  

 beleggingsobjecten, drie in Nederland en vier in Duitsland, heeft geselecteerd om daarvan het bestaan, het 

eigendom en de juiste waardering vast te stellen. De drie Nederlandse objecten betreffen de volgende objecten: 

‘[Object H] – 176 woningen, waarde in de jaarrekening € -------------’, ‘[Object I], waarde € -------------’ en 

‘[Object J] (---------------), waarde € -------------’. De vier Duitse objecten betreffen: ‘[Object K], waarde € ------

-------’, ‘[Object L], waarde € -------------’, ‘[Object M], waarde € -------------’ en ‘[Object O], € -------------’. 

 

Het totaalbedrag van deze deelwaarneming is € -------------, 81% van de post beleggingsobjecten in de 

jaarrekening 2008 van [Onderneming A]. De totale waarde van geselecteerde Nederlandse objecten bedraagt 

€ -------------, de waarde van de geselecteerde Duitse objecten bedraagt € -------------. 

 

g. Uit dossierstuk 3.3.3.5.1 ‘Overzicht MVA en OHW 2008 (l/s)’ blijkt dat de externe accountant dertien  

 onderhanden werk objecten, waarvan twaalf in Nederland en een in Duitsland, heeft geselecteerd om daarvan 

het bestaan, het eigendom en de juiste waardering vast te stellen.  

 

Het totaalbedrag van deze deelwaarneming bedraagt € -------------, 78% van de post onderhanden werk in de 

jaarrekening 2008 van [Onderneming A]. De totale waarde van geselecteerde Nederlandse objecten bedraagt 

€ -------------, de waarde van het geselecteerde Duitse object bedraagt € -------------.  

 

h. Uit de feiten d. en e. blijkt dat de externe accountant werkzaamheden heeft gepland om het eigendom en  

 de waardering van de beleggingsobjecten en het onderhanden werk volledig gegevensgericht te controleren en 

daarbij een ‘20/80 selectieregel’ toe te passen.  

 

Uit feit f. blijkt dat de externe accountant een deelwaarneming op de post beleggingsobjecten heeft uitgevoerd 

waarbij hij 81% van de waarde van de post beleggingsobjecten in zijn controle heeft betrokken.  

 

Uit feit g. blijkt dat de externe accountant een deelwaarneming op de post onderhanden werk heeft uitgevoerd 

waarbij hij 78% van de waarde van de post onderhanden werk in zijn controle heeft betrokken. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

beoordeeld of hij met deze deelwaarnemingen controle-informatie heeft verkregen die kan worden 

geprojecteerd op het totaal van de posten beleggingsobjecten en onderhanden werk. 
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Controle bestaan en eigendom beleggingsobjecten en onderhanden werk in Nederland 

i. Uit dossierstuk 3.3.6 ‘Controle eigendom kadaster 2008’ blijkt dat de externe accountant het bestaan en  

 eigendom van de Nederlandse beleggingsobjecten en onderhanden werk heeft gecontroleerd aan de hand van 

‘kadastrale recherche’. Hiertoe heeft het controleteam op de website van het Kadaster informatie over het 

eigendom van de geselecteerde beleggingsobjecten opgezocht en de prints van de desbetreffende 

eigendomsinformatie in het controledossier opgenomen. 

 

j. De prints van de website van het Kadaster tonen per pand in Nederland gegevens die in de registers  

 van het Kadaster zijn opgenomen, zoals het adres, de laatste transactiedatum, de laatste vervreemder, de laatste 

koper en de koopsom. De prints in het controledossier bevatten geen peildatum en geen datum van uitdraai.  

 

 Uit de prints die zijn opgenomen in het controledossier blijkt niet eenduidig wie de eigenaar van de 

desbetreffende panden was op 31 december 2008. Uit de prints blijkt, nu daar geen datum van uitdraai op staat, 

niet dat deze zijn gemaakt na 31 december 2008. Dit heeft tot gevolg dat met de prints geen sluitende controle-

informatie is verkregen over het eigendom van de Nederlandse panden per 31 december 2008. Gezien het 

ontbreken van de data op de prints, bestaat de mogelijkheid dat deze zijn gemaakt voor 31 december 2008, 

waarna nadere transacties ten aanzien van de panden kunnen hebben plaatsgevonden.  

 

k. Uit dossierstuk 3.3.3.5.1 ‘Overzicht MVA en OHW 2008 (l/s)’ blijkt dat de externe accountant het  

 beleggingsobject ‘[Object H] -176 woningen’ heeft geselecteerd om daarvan het bestaan, eigendom en de juiste 

waardering vast te stellen. Uit dossierstuk 3.3.4 ‘Totaaloverzicht controle waardering’ blijkt dat de externe 

accountant het beleggingsobject ‘[Object H]’ 95 woningen betreft. De externe accountant heeft mondeling 

toegelicht dat beide dossierstukken betrekking hebben op hetzelfde object ‘[Object H]’. Hij heeft voorts 

mondeling toegelicht dat het desbetreffende object per 31 december 2008, 95 woningen omvatte omdat de 

overige woningen waren verkocht voor 31 december 2008. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat het beleggingsobject ‘[Object H]’ 

per 31 december 2008 daadwerkelijk uit 95 woningen bestond. 

 

l. Uit dossierstuk 3.3.6 blijkt dat de externe accountant van de door hem geselecteerde beleggingsobjecten  

 en onderhanden werken steeds voor een of enkele adressen kadasterinformatie in het dossier heeft vastgelegd. 

Noch uit dossierstuk 3.3.6, noch uit andere vastleggingen blijkt dat de externe accountant met deze 

deelwaarneming controle-informatie heeft verkregen over het eigendom van alle adressen die onderdeel 

uitmaken van de desbetreffende objecten.  

 

 Zo blijkt uit dossierstuk 3.3.6 dat de externe accountant van het beleggingsobject ‘[Object H] – 176 woningen’ 

(dat blijkens feit k. uit 95 woningen bestond) van vier adressen de eigendomsinformatie op de website van het 

Kadaster heeft opgezocht. Uit dossierstuk 3.3.6 blijkt dat de externe accountant de generieke conclusie trekt dat 

hij ‘bij de beleggingsobjecten voor voldoende aantal panden het eigendom heeft kunnen vaststellen’. In het 

controledossier zijn echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant met zijn 

deelwaarneming van vier adressen van het object ‘[Object H] – 176 woningen’ controle-informatie verkrijgt 

over het bestaan en eigendom van het gehele object. 
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m. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant van  

 het beleggingsobject [Object J] het bestaan en eigendom heeft vastgesteld. 

 

n. Op dossierstuk 3.3.6 heeft de externe accountant de volgende opmerkingen vastgelegd over de  

 verschillende onderhanden werken naar aanleiding van de door hem verkregen kadasterinformatie: 

 [Onderhanden werk O] (€ ------------): ‘---------------------------------------- 2, 2a levert geen transacties op (in 

2007 ook niet).’. 

 [Onderhanden werk P] (€ -------------): ‘Geen adres bekend […] Indien we een ander/juist adres zouden 

krijgen dan zouden we nog een keer op www.kadaster.nl kunnen kijken of we het nu wel kunnen vinden.’. 

 [Onderhanden werk Q] (€ -------------): ‘-------------------- is onbekend bij kadaster in combinatie met 

 ------ als plaatsnaam.’. 

 [Onderhanden werk R] (tezamen € -------------): ‘Betreft grond, geen opgave kadaster.’. 

 

 In dossierstuk 3.3.6 concludeert de externe accountant ten aanzien van de kadastrale recherche van de 

onderhanden werken het volgende: ‘Bij het OHW (voorraden) zijn er diverse projecten waar niks van terug te 

vinden is. Dit kan doordat er geen adres bekend is (indien het eigendom van grond betreft) of dat het adres 

niks oplevert in combinatie met de plaatsnaam bij het kadaster. […]. Voor het OHW zijn er meer/ betere 

adressen nodig om zo de controle nog een keer uit te kunnen voeren.’.  

 

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

aanvullende controlewerkzaamheden heeft gepland of uitgevoerd naar aanleiding van de constatering dat de 

Kadastrale recherche met betrekking tot diverse projecten niet tot voldoende controle-informatie heeft geleid 

ten aanzien van het bestaan en eigendom van de onderhanden werken in Nederland. 

 

o. De externe accountant heeft voorts een groot aantal prints met registerinformatie van het Kadaster in het  

 controledossier opgenomen. In het controledossier zijn geen verdere vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt 

welke controle-informatie de externe accountant met deze documenten heeft verkregen.  

 

p. In dossierstuk 3.3.6 staat onder ‘Review -- per 11-6-2009’ voorts nog vermeld: ‘Het OHW wordt  

 gewaardeerd tegen kostprijs. De waardering wordt gecontroleerd op basis van detailcontrole op de 

kostenfacturen. De tenaamstelling van deze facturen is gecontroleerd en hiermee is ook het eigendom 

akkoord.’. In het controledossier zijn geen verdere vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant inderdaad de genoemde controlewerkzaamheden op de tenaamstelling van facturen heeft 

uitgevoerd. 

 

Controle bestaan en eigendom beleggingsobjecten en onderhanden werk in Duitsland 

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

 controle-informatie heeft verkregen over het bestaan en eigendom per 31 december 2008 van de vier in feit f. 

genoemde Duitse beleggingsobjecten. 

 

r. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant  
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 controle-informatie heeft verkregen over het bestaan en eigendom per 31 december 2008 van het onderhanden 

werk in Duitsland. 

 

Controle waardering beleggingsobjecten in Nederland 

s. Uit het werkprogramma voor de materiële vaste activa – zie feit d. – blijkt dat de externe accountant  

 werkzaamheden heeft gepland om de waardering van de beleggingsobjecten te controleren door middel van het 

uitvoeren van cijferbeoordelingen en, als de waardering plaatsvindt op basis van de actuele waarde, aan de 

hand van offertes en taxatierapporten te controleren of deze waarde juist berekend is. 

 

t. [Object H] (waardering € -------------) 

 

 Op dossierstuk 3.3.4 ‘Totaaloverzicht controle waardering’ heeft de externe accountant ten aanzien van [Object 

H] de volgende kerngetallen vastgelegd: ‘waarde uit de financiële administratie’ (€ -------------), de ‘WOZ 

waarde’ (€ -------------), de ‘gemiddelde verkoopprijs * aantal panden’ (€ -------------), ‘waarde FA t.o.v. WOZ-

waarde’ (82%) en ‘waarde FA t.o.v. gem. verkoopprijs’ (91%). Verder heeft de externe accountant de volgende 

opmerking op dossierstuk 3.3.4 vastgelegd: ‘[Object H] zou in maart 2009 verkocht worden. Waardering ten 

behoeve van verkoop was intern bij [Onderneming A] op € ------------ gesteld. Geen concept-

verkoopovereenkomst ontvangen. Koper heeft financiering niet rond gekregen waardoor verkoop niet door is 

gegaan. Opgenomen in aantekening voor Topmemo. Overigens ligt de waarde in de financiële administratie 

ten opzichte van de WOZ waarde en de gemiddelde verkoopwaarde wel in lijn met de overige 

beleggingsobjecten, waardoor we hier m.i. geen onzekerheid in de controle hebben.’. 

 

 Op dossierstuk 3.3.3.20 ‘Waardebepaling [Object H]’ heeft de externe accountant nog een aantal kengetallen 

van het [Object H] vastgelegd. Deze kengetallen zijn ‘Balanswaardering voor herwaardering’ (€ -------------), 

‘herwaardering jaar 2008’ (€ -------------), ‘leegwaarde’ [AFM: geen waarde ingevuld], ‘jaarhuur’ (€ -----------) 

en ‘factor jaarhuur’ (20,52). 

 

u. [Object I] (waardering € -------------) 

 

 Op dossierstuk 3.3.4 ‘Totaaloverzicht controle waardering’ heeft de externe accountant ten aanzien van [Object 

I] de volgende kerngetallen vastgelegd: ‘waarde financiële administratie’ (€ -------------), ‘WOZ waarde’ (€ ----

---------). Verder heeft de externe accountant de volgende opmerking op dossierstuk 3.3.4 vastgelegd: ‘Weinig 

gegevens voorhanden. Waardering is conform 2007 (kostprijs). Opgenomen in aantekening voor topmemo.’. 

 

 Uit dossierstuk 3.9 ‘Bespreking openstaande issues d.d. 26 januari 2010’, aantekening 3 blijkt dat de externe 

accountant de volgende opmerking heeft vastgelegd met betrekking tot het object ‘[Object I]: ‘Waardering ----

---. Huur jaarlijks ----------. […] Gewaardeerd op 15 keer de huur (betreft winkels). [Onderneming A] is 

voornemens om dit project in te brengen voor ------- bij grondbank (zie issue 7). Dit om obligo terug te 

brengen en om cash vrij te maken. Op 27 januari [AFM: 2010] nader bespreken met --- [Onderneming A]. 

[…] Voor jaarrekening 2009 deze ontwikkeling op de voet volgen.’. 

 

v. Uit de feiten t. en u. blijkt dat de externe accountant voor de beleggingsobjecten [Object H] en  
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[Object I] een aantal kengetallen, percentages en een factor heeft onderkend die kennelijk beoogden indicaties 

zijn voor de actuele waarde van de desbetreffende objecten. Uit het controledossier blijkt echter niet dat de 

externe accountant:  

 heeft geconstateerd dat deze werkzaamheden niet kwalificeren als gegevensgerichte cijferanalyses, zoals 

bedoeld in paragraaf 12 van COS 520. Hij heeft niet in overweging genomen (1) de betrouwbaarheid van de 

door hem gebruikte gegevens, (2) of de verwachting voldoende nauwkeurig is om een afwijking van 

materieel belang op het gewenste zekerheidsniveau te onderkennen en (3) het verschil tussen de 

geregistreerde bedragen en de verwachte bedragen dat aanvaardbaar is; 

 aanvullende controlemaatregelen heeft gepland en uitgevoerd omdat de verschillende waarde-indicatoren 

van de objecten [Object H] en [Object I] materieel verschillende bedragen laten zien; en  

 heeft vastgesteld dat de desbetreffende kengetallen en percentages en de huurfactor daadwerkelijk redelijke 

schattingen zijn van de actuele waarde van het desbetreffende beleggingsobject. 

 

x. Uit feit u. blijkt dat de waardering per 31 december 2008 van het [Object I] (€ -------------) is gebaseerd op de 

kostprijs van het object in 2007. Uit feit a. blijkt dat de waarderingsgrondslag van beleggingsobjecten in de 

jaarrekening de actuele waarde is. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat 

de kostprijs van het [Object I] per 2007 een redelijke schatting is van de actuele waarde van het desbetreffende 

object per 31 december 2008.  

 

Controle waardering beleggingsobjecten in Duitsland 

y. Uit de dossierstukken 3.3.4.10.3 ‘Overzicht taxatiewaarde Duitse panden’ en 3.6 ‘Issue memorandum –  

 10 juli 2009’ blijkt dat de externe accountant taxatierapporten uit februari 2008 heeft beoordeeld die betrekking 

hebben op de in feit f. genoemde Duitse beleggingsobjecten. Deze vier beleggingsobjecten zijn gezamenlijk 

gewaardeerd op € -------------. Uit de dossierstukken 3.3.4.10.3 en 3.6 blijkt dat de taxatiewaarde van de twee 

beleggingsobjecten [Object M] en [Object N] tezamen € ------------- hoger zijn dan de waarde in de financiële 

administratie en jaarrekening van [Onderneming A]. De taxatiewaarde van het [Object K] is € ------------- 

hoger dan de waarde in de jaarrekening en van het [Object L] € ------------- hoger dan de waarde in de 

jaarrekening.  

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant iets heeft 

gedaan met de constatering dat de taxaties dateren uit februari 2008, tien maanden voor balansdatum, en dat de 

taxatiewaarden materieel afwijken van de waardering in de jaarrekening. In het controledossier zijn evenmin 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld, als bedoeld in COS 620, 

paragraaf 2 (verder uitgewerkt in paragraaf 8, 9 en 12) dat de werkzaamheden van de ingeschakelde taxateur(s) 

toereikend zijn voor de doelstellingen van zijn controle. 

 

z. In dossierstuk 3.6 concludeert de externe accountant: ‘We hebben de verkoopprijzen van de panden die in  

 2008 verkocht waren vergeleken met de taxatierapporten van deze panden. De taxatiewaarden lagen ook 

hoger dan de verkoopprijzen, maar deze verschillen waren veel kleiner dan de verschillen tussen de 

taxatierapporten en de waarden in de jaarrekening.’.  

 

De informatie in bovenstaand dossierstuk wekt de indruk dat de externe accountant de verschillen tussen de 
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verkoop- en taxatiewaarde van de verkochte panden maatgevend heeft willen laten zijn voor het verschil tussen 

de taxatiewaarden van de in feit y. genoemde panden die per 31 december 2008 nog niet zijn verkocht en hun 

waarde in de jaarrekening. De externe accountant heeft echter niet beoordeeld in hoeverre de veel kleinere 

verschillen tussen de verkoopwaarden en taxatiewaarden van de verkochte panden, ook representatief waren 

voor de grotere verschillen tussen de getaxeerde waarden en de waarden in de jaarrekening. 

 

Controle waardering onderhanden werk in Nederland 

aa. Uit feit b. blijkt dat de post onderhanden werk in de jaarrekening van [Onderneming A] wordt gewaardeerd op  

 kostprijs. 

 

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

 controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de juiste waardering van de in het onderhanden werk 

opgenomen objecten [Onderhanden werk P] (€ -------------) en ‘----------------------------------------------’ (€ ------

-------). 

 

cc. Uit bijlage 1 bij de jaarrekening blijkt dat het [Onderhanden werk O] per 31 december 2008 door 

[Onderneming A] is gewaardeerd op € -------------. Uit dossierstuk 3.3.4.10.7 ‘Div. documenten t.b.v. 

[Onderhanden werk O]’ blijkt dat [Onderneming A] na afloop van het boekjaar 2008 een deel van het object 

heeft verkocht voor € -------------. Uit het controledossier blijkt dat de waardering door [Onderneming A] van 

het resterende deel van het object is gebaseerd op een verwachte verkoop na afloop van het boekjaar die 

uiteindelijk niet is doorgegaan. In het dossier zijn echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant aanvullende werkzaamheden heeft gepland en uitgevoerd – naar aanleiding van zijn 

constatering dat de geplande verkoop van het resterende deel van het [Onderhanden werk O] niet was 

gerealiseerd – om vast te kunnen stellen dat het niet verkochte gedeelte van het onderhanden werk object juist 

is gewaardeerd. Dit punt zou, blijkens dossierstuk ‘Caseware 3.9’ op 27 januari 2010 verder besproken worden 

met de cliënt, maar in het controledossier is geen documentatie aangetroffen waaruit blijkt dat dit besproken is. 

 

 In aanvulling op voorgaande kan worden geconstateerd dat blijkens dossierstuk 1.17.4 (Controleplan 2008) 

“aangekochte gronden die niet als beleggingspand in de balans worden opgenomen maar als onderhanden 

werk projectontwikkelink” worden gewaardeerd op kostprijs (feit b.). 

 

dd. Volgens mededeling van de externe accountant maakt [Onderhanden werk R] (€ -------------) onderdeel uit van 

een groter geheel (een zogenaamde grondbank). In dossierstuk 3.6 ‘Issue memorandum – 10 juli 2009’ heeft de 

externe accountant het volgende opgenomen: ‘We ontvingen de ‘Notitie inzake grondbank -------------------------

-------.’ Hieruit kunnen we de waardering niet afleiden.’. Dit punt zou, blijkens dossierstuk ‘Caseware 3.9’ op 

27 januari 2010 verder besproken worden met de cliënt, maar in het controledossier is geen documentatie 

aangetroffen waaruit blijkt dat dit besproken is. 

 

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

aanvullende controlewerkzaamheden heeft gepland of uitgevoerd naar aanleiding van de constatering dat de 

‘Notitie inzake grondbank --------------------------------.’ niet tot controle-informatie heeft geleid ten aanzien van 

de juiste waardering van [Onderhanden werk R]. 
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Controle waardering onderhanden werk in Duitsland 

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

 controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de waardering per 31 december 2008 het project ‘-----------

---------------------’ (€ -------------).  

 

Specifiek onderkend risico 

ff. Uit dossierstuk 1.17.2 ‘Controleplan’ blijkt dat de externe accountant het volgende specifieke risico ten  

 aanzien van onderhanden werk heeft onderkend: ‘1) Onvolledige verantwoording van verkoopopbrengsten, 2) 

Het risico dat uitgaven niet of op een verkeerd project worden verantwoord waardoor juistheid, volledigheid, 

en waardering worden bedreigd, 3) Tevens wordt in verband hiermee de juiste waardering van het 

onderhanden werk en de inkoopwaarde van de omzet bedreigd.’. Uit het controleplan blijkt dat de externe 

accountant het desbetreffende risico een kwalificatie ‘hoog’ heeft gegeven. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant specifieke 

werkzaamheden heeft gepland of uitgevoerd om het onderkende risico van het niet of op een verkeerd project 

verantwoorden van uitgaven tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 

 

2.2.2.3 Oordeel AFM 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van het bestaan, het 

eigendom en de juiste waardering van de vastgoedportefeuille van [Onderneming A] om in staat te zijn redelijke 

conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De vastgoedportefeuille van 

[Onderneming A] bestaat uit beleggingsobjecten en uit onderhanden werk. Uit de jaarrekening blijkt dat de post 

beleggingsobjecten € ------------- bedraagt (feit a.) en dat de post onderhanden werk € ------------- bedraagt (feit b.). 

Samen bedragen deze posten € -------------. Dit is ruim 80% van het balanstotaal en dus materieel voor de 

jaarrekening van [Onderneming A]. 

 

Uit het navolgende blijkt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen ten 

aanzien van het bestaan, het eigendom en de juiste waardering van de posten beleggingsobjecten en onderhanden 

werk. 

 

Omvang controlewerkzaamheden 

De externe accountant heeft een volledig gegevensgerichte controleaanpak gehanteerd voor de posten 

beleggingsobjecten en onderhanden werk, omdat de essentiële functiescheidingen ontbreken binnen de organisatie 

van [Onderneming A] (feit c.). De gegevensgerichte werkzaamheden hebben betrekking op een selectie van de 

totale populatie (deelwaarneming) van de desbetreffende jaarrekeningposten (feiten d. tot en met h.).  

 

Met deze deelwaarneming heeft de externe accountant controlewerkzaamheden verricht op slechts een deel van de 

vastgoedobjecten. De geselecteerde groep waarop vervolgens een deelwaarneming is toegepast maakte 82% uit 

van de omvang van de post beleggingsobjecten en 78% van de omvang van de post onderhanden werk. De externe 

accountant heeft echter niet vastgesteld of hij met de omvang van zijn deelwaarneming controle-informatie heeft 

verkregen over het totaal van de posten beleggingsobjecten en onderhanden werk. Deze beoordeling lag wel voor 
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de hand, omdat de externe accountant had geconcludeerd dat hij niet kon steunen op de interne 

beheersingsmaatregelen van de controlecliënt en als gevolg daarvan voor een volledig gegevensgerichte 

controleaanpak had gekozen. De uitkomsten van een deelwaarneming, ook bij een veronderstelde dekking van 

80% van het totaal van een post, zijn niet zonder meer maatgevend voor de gehele post, omdat de externe 

accountant niet heeft vastgesteld dat sprake is van een homogene populatie. De externe accountant had moeten 

onderbouwen en vaststellen dat de uitkomsten van zijn controlewerkzaamheden op 80% van de 

beleggingsportefeuille maatgevend waren voor de gehele post, of hij had controlewerkzaamheden moeten 

uitvoeren om het controlerisico over de resterende 20% (ruim € -------------) tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen. De externe accountant heeft beide nagelaten. Daarmee heeft hij voor een zeer materieel bedrag het risico 

op afwijkingen van materieel belang niet tot een aanvaardbaar niveau terug gebracht. 

 

De externe accountant heeft overigens binnen de deelwaarneming van de te controleren vastgoedobjecten steeds 

van een of enkele adressen informatie in het Kadaster opgezocht terwijl de meeste vastgoedobjecten van 

[Onderneming A] uit een groter aantal adressen bestaat (feit l.). Door deze ‘deelwaarneming van de 

deelwaarneming’ blijkt dat de externe accountant niet heeft vastgesteld dat hij het bestaan en het eigendom van het 

gehele door hem geselecteerde vastgoedobject heeft vastgesteld. De feitelijke dekking van de 

controlewerkzaamheden is dus lager dan de veronderstelde 80% die uit de controleaanpak blijkt. 

 

De externe accountant heeft aldus niet vastgesteld dat zijn controlewerkzaamheden van voldoende omvang waren 

om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken over de posten beleggingsobjecten en onderhanden werk. 

 

Geschiktheid controlewerkzaamheden op bestaan en eigendom beleggingsobjecten en onderhanden werk 

De externe accountant heeft informatie in het register van het Kadaster opgevraagd en geprint (kadastrale 

recherche) om het bestaan en het eigendom vast te stellen van de beleggingsobjecten en van het onderhanden werk 

in Nederland (feit i.). Met deze controlemaatregel heeft de externe accountant echter geen toereikende controle-

informatie verkregen, omdat: 

 hij weliswaar informatie heeft opgevraagd bij het Kadaster, maar daarbij niet heeft vastgelegd per welke datum 

hij het bestaan en het eigendom van de desbetreffende panden heeft vastgesteld (feit j.). De prints bevatten 

immers geen printdatum zodat daaruit niet eenduidig blijkt wie de eigenaar van de desbetreffende panden was 

op 31 december 2008. Uit de prints blijkt, nu daar geen datum van uitdraai op staat, niet dat deze zijn gemaakt 

na 31 december 2008. Dit heeft tot gevolg dat met de prints geen sluitende controle-informatie is verkregen 

over het eigendom van de Nederlandse panden per 31 december 2008. Gezien het ontbreken van de data op de 

prints, bestaat de mogelijkheid dat deze zijn gemaakt voor 31 december 2008, waarna nadere transacties ten 

aanzien van de panden kunnen hebben plaatsgevonden; 

 hij niet van alle door hem geselecteerde objecten en adressen daadwerkelijk kadastrale informatie heeft  

 verkregen en beoordeeld (feiten k. tot en met n.). Zo is van het [Object H] – 176 woningen’, welk object 

volgens mondelinge informatie van de externe accountant per 31 december 2008 uit 95 adressen zou bestaan 

(feit k.), slechts van vier adressen de eigendomsinformatie opgevraagd en zijn in het controledossier geen 

documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant het bestaan en eigendom van het [Object J] 

heeft vastgesteld; en 

 hij een groot aantal extra documenten met registerinformatie van het Kadaster in het controledossier heeft  
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 opgenomen, maar daarvan niet heeft vastgelegd welke controle-informatie hij met deze stukken heeft 

verkregen (feit o.). 

 

De externe accountant heeft in het controledossier vastgelegd dat hij het bestaan en het eigendom van de post 

onderhanden werk tevens heeft vastgesteld door de controle op de tenaamstelling van facturen (feit p.). In het 

controledossier zijn echter geen verdere vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant deze 

werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgevoerd. 

 

Van vastgoedobjecten in het buitenland is geen informatie in het Nederlandse Kadaster opgenomen. Met een 

kadastrale recherche in het Nederlandse Kadaster kan de externe accountant dus geen controle-informatie 

verkrijgen over vastgoedobjecten in het buitenland. De externe accountant moet aldus andere controlemiddelen 

inzetten om het bestaan en het eigendom van buitenlandse beleggingsobjecten en onderhanden werk vast te 

stellen, zoals waarneming ter plaatse of het verifiëren van aan- en verkoopdocumentatie. 

 

[Onderneming A] heeft vastgoedobjecten van materiële omvang in Duitsland (feiten f. en g.). De externe 

accountant heeft echter ten aanzien van deze Duitse beleggingsobjecten en onderhanden werk helemaal geen 

werkzaamheden verricht om controle-informatie over het bestaan en het eigendom per 31 december 2008 te 

verkrijgen (feiten q. en r.). 

 

De externe accountant heeft aldus geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn redelijke 

conclusies te trekken over het bestaan en het eigendom van de posten beleggingsobjecten en onderhanden werk. 

 

Geschiktheid controlewerkzaamheden op waardering beleggingsobjecten 

Uit het werkprogramma is gebleken dat de externe accountant de waardering van de beleggingsobjecten wil 

beoordelen aan de hand van cijferbeoordelingen en, als de waardering plaatsvindt op basis van de actuele waarde, 

aan de hand van offertes en taxatierapporten (feit d. en s.).  

  

De externe accountant heeft zich voor twee beleggingsobjecten in Nederland (‘[Object H]’ en ‘[Object I]’) met 

een gezamenlijke waardering van ruim € ------------- beperkt tot het vergelijken van een aantal kengetallen (feit t. 

en u.). In COS 520, paragraaf 12 is bepaald dat de externe accountant die voornemens is om gegevensgerichte 

werkzaamheden in de vorm van een cijferanalyse op te zetten en uit te voeren, een aantal factoren in overweging 

moet nemen. In het controledossier zijn echter geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant deze factoren in overweging heeft genomen. Niet is gebleken dat de externe accountant: (1) de 

betrouwbaarheid van de door hem gebruikte gegevens heeft beoordeeld, (2) heeft beoordeeld of de verwachting 

voldoende nauwkeurig is om een afwijking van materieel belang op het gewenste zekerheidsniveau te 

onderkennen en (3) heeft beoordeeld of het verschil tussen de geregistreerde en verwachte bedragen aanvaardbaar 

is.  

 

De externe accountant heeft geen aanvullende controlewerkzaamheden gepland en uitgevoerd terwijl de 

verschillende waarde-indicatoren van de objecten materieel verschillende bedragen laten zien. De externe 

accountant heeft niet vastgesteld dat de gehanteerde kengetallen en percentages en de huurfactor daadwerkelijk 

redelijke schattingen zijn van de actuele waarde van het desbetreffende beleggingsobject. De externe accountant 
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heeft evenmin vastgesteld of de waardering van [Object I], die is gebaseerd op de kostprijs van het object, een 

redelijke schatting is van de actuele waarde van het desbetreffende object (feit x.). Ten slotte zijn in het 

controledossier evenmin vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant voor de 

beleggingsobjecten ‘[Object H]’ en ‘[Object I], uitgaande van een waardering op actuele waarde, de geplande 

controlewerkzaamheden aan de hand van offertes en taxaties heeft uitgevoerd. 

 

De externe accountant heeft zich voor de controle van de waardering van de Duitse objecten [Object M] en 

[Object N] (2 objecten), [Object K] en [Object L] met een totale waardering van € -------------, gebaseerd op 

taxaties (feiten y. en z.). Deze taxatiewaarden weken materieel af van de waardering in de jaarrekening.4 De 

externe accountant heeft vervolgens de verkoopprijzen van de in 2008 verkochte panden vergeleken met de 

taxatiewaarden van die panden en heeft geconstateerd dat ook in die gevallen de taxatiewaarden hoger lagen dan 

de verkoopprijzen, maar dat deze verschillen wel veel kleiner waren dan de verschillen tussen de waarden in de 

taxatierapporten en de waarden in de jaarrekening.5  

 

De externe accountant heeft echter (1) niet vastgesteld wat de invloed is van het gegeven dat de taxaties tien 

maanden voor balansdatum zijn uitgevoerd, (2) geen aanvullende controlewerkzaamheden gepland en uitgevoerd 

naar aanleiding van de constatering dat de vastgestelde taxatiewaarden materieel afwijken van de waardering van 

de desbetreffende beleggingsobjecten in de financiële administratie van [Onderneming A] en (3) geen 

werkzaamheden uitgevoerd om te kunnen vaststellen dat de werkzaamheden van de ingeschakelde taxateur(s) 

toereikend zijn voor de doelstellingen van zijn controle.  

 

De AFM constateert dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken over de waardering van de post beleggingsobjecten op € -------------. Dit is 57 

maal de door de externe accountant vastgestelde materialiteit.  

 

Geschiktheid controlewerkzaamheden op waardering onderhanden werk 

De externe accountant heeft met betrekking tot vijf door de AFM beoordeelde onderhanden werken met een 

gezamenlijke waardering van € ------------- onvoldoende controle-informatie verkregen ten aanzien van de juiste 

waardering van de desbetreffende onderhanden werken (feiten aa. tot en met ee.).  

 

De waardering van project [Onderhanden werk O] (€ -------------) is namelijk mede gebaseerd op een verwachte 

verkoop na balansdatum die niet is doorgegaan (feit cc.). In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant aanvullende controlewerkzaamheden heeft verricht naar 

aanleiding van de constateringen dat de verwachte verkoop van [Onderhanden werk O] niet was gerealiseerd. 

Afgezien van het voorgaande is het opmerkelijk dat op actuele waarde wordt gewaardeerd, terwijl blijkens 

dossierstuk 1.17.4 (Controleplan 2008) “aangekochte gronden die niet als beleggingspand in de balans worden 

opgenomen maar als onderhanden werk projectontwikkeling” worden gewaardeerd op kostprijs (feit b.).  

 

                                                        
4 AFM: respectievelijk 36%, 23% en 29%. 

5 AFM: namelijk 3% en 13%. 
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De externe accountant constateert ten aanzien van project [Onderhanden werk R] (€ -------------) zelf dat hij uit een 

van de controlecliënt ontvangen: ’Notitie inzake grondbank ----------------------------------.’ de waardering niet kan 

afleiden (feit dd.). Beide onderhanden werken zouden op 27 januari 2010 verder besproken worden met de cliënt, 

maar in het controledossier is geen documentatie aangetroffen waaruit blijkt dat dit besproken is of dat 

aanvullende controlewerkzaamheden zijn verricht om tot een juiste waardering van het object te komen.  

 

Ten aanzien van de overige drie door de AFM beoordeelde onderhanden werken met een totale waarde van € ------

-------  zijn helemaal geen vastleggingen in het controledossier opgenomen die de waardering van deze projecten 

onderbouwen (feiten bb. en ee.). 

 

De externe accountant heeft onderkend dat ten aanzien van de post onderhanden werk het risico bestaat dat door 

een onvolledige verantwoording van verkoopopbrengsten, uitgaven niet of op een verkeerd project worden 

verantwoord waardoor juistheid, volledigheid en waardering worden bedreigd en daarmee tevens een juiste 

waardering van het onderhanden werk. De externe accountant kwalificeert dit risico als ‘hoog’ maar heeft 

vervolgens geen specifieke controlewerkzaamheden gepland of uitgevoerd om dit risico op een aanvaardbaar 

niveau terug te brengen (feit ff.). 

 

De AFM constateert dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen om in staat te 

zijn redelijke conclusies te trekken over de waardering van de post onderhanden werk op € -------------. Dit is ruim 

24 maal de door de externe accountant vastgestelde materialiteit.  

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande concludeert de AFM dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie 

heeft verkregen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel kan worden 

gebaseerd, en zodoende heeft de externe accountant paragraaf 2 van COS 500 niet nageleefd. 

 

2.2.3 Ontoereikende controle continuïteitsveronderstelling 

 

2.2.3.1 Norm 

COS 570, paragraaf 17 en 26 

 

2.2.3.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening blijkt over 2008 een negatief resultaat na belastingen van € ------------- (2007: € -------------  

positief). 

 

b. Uit de jaarrekening blijkt een negatief eigen vermogen van € ------------- per 31 december 2008 (2007: € --------

-----  positief). 
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c. Uit de jaarrekening blijkt per 31 december 2008 een negatief werkkapitaal6 van € -------------  (2007: € ----------

---  negatief), waarbij de vlottende activa voornamelijk bestaan uit voorraadpanden, gronden en onderhanden 

projecten voor derden, die niet snel te gelde te maken zijn. 

 

d. Uit de jaarrekening blijkt een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten van € ------------- (de 2007 

kasstromen blijken niet uit de jaarrekening). 

 

e. Uit het jaarverslag van 2008 van [Onderneming A] blijkt dat de externe accountant op ------------ 2010 een 

goedkeurende accountantsverklaring met toelichtende paragraaf bij de jaarrekening heeft afgegeven. In de 

toelichtende paragraaf is het volgende vermeld: ‘---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

-----------------------------------‘ 

 

f. Onder punt Algemeen wordt in de jaarrekening het volgende toegelicht ten aanzien van continuïteit: ‘------------

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

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

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

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

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

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

 

g. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de bereidheid van de externe financiers van [Onderneming 

A] om de financiering voort te zetten. In het controledossier zijn tevens geen vastleggingen aangetroffen 

waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de 

toereikendheid van de uiteenzetting in de jaarrekening omtrent de continuïteitsproblematiek in de financiële 

overzichten. 

 

h. Uit dossierstuk 3.7.5 ‘LOR [Onderneming A] 2008’ blijkt dat de directie van [Onderneming A] op 29 januari 

2010 een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 2008 aan de externe accountant heeft verstrekt.  

In dit dossierstuk zijn geen bevestigingen van de directie van [Onderneming A] opgenomen omtrent haar 

inschatting van de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten en geen bevestigingen 

van het bestuur van [Onderneming A] met betrekking tot haar plannen voor toekomstige activiteiten. 

 

i. Uit de jaarrekening blijkt het volgende ten aanzien van ‘niet in de balans opgenomen activa’: ‘--------------------

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

                                                        
6 Met werkkapitaal wordt hier het totaal bedoeld van alle vlottende activa minus de kortlopende schulden. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------.’ 

 

 De externe accountant heeft aan de AFM medegedeeld dat deze activa ook wel kanskaarten worden genoemd 

en dat deze een belangrijk argument zijn voor banken om hun betrokkenheid bij [Onderneming A] voort te 

zetten, aangezien hier grote stille reserves in zouden zitten. 

 

j. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant toereikende 

controle-informatie heeft verkregen ten aanzien het bestaan en de schatting van de toekomstige waarde van in 

feit i. genoemde kanskaarten. 

 

k. Uit een artikel in ---------------------------- in ------------------ blijkt dat de heer ----------- in -----------------

conservatoir beslag heeft laten leggen op panden van [Onderneming A] vanwege het niet voldoen aan de 

aflossingsverplichting op aan [Onderneming A] verstrekte leningen. In het controledossier zijn geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant dit in zijn overwegingen ten aanzien van 

zijn beoordeling van continuïteitsveronderstelling heeft betrokken. 

 

l. Uit feit e. blijkt dat de externe accountant op ------------ 2010 zijn accountantsverklaring bij de jaarrekening 

2008 heeft afgegeven. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant bij de beoordeling van de continuïteitsveronderstelling kennis heeft genomen van voorlopige of 

tussentijdse financiële overzichten over 2009. 

 

2.2.3.3 Oordeel AFM 

Er zijn omstandigheden geïdentificeerd die een gerede twijfel kunnen doen ontstaan omtrent de mogelijkheid tot 

duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten door [Onderneming A]. De omstandigheden bestaan uit de 

negatieve resultaten, de negatieve operationele kasstromen van de vennootschap in 2008, het negatieve eigen 

vermogen en het negatieve werkkapitaal per 31 december 2008 (feiten a. tot en met d.).  

 

De externe accountant heeft een toelichtende paragraaf aan zijn accountantsverklaring toegevoegd waaruit blijkt 

dat hij heeft onderkend dat er omstandigheden aanwezig zijn die duiden op het bestaan van een onzekerheid van 

materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van 

[Onderneming A]. Er wordt vermeld: ‘Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel 

belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. 

Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.’.  Verder staat hierover in de jaarrekening; ‘-------------------------

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

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

-----------------------------------------------------------------’ (feit e. en f.). 

 

Ondanks de identificatie van omstandigheden die een gerede twijfel kunnen doen ontstaan omtrent de 

mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, bevat het controledossier geen controle-

informatie waaruit blijkt dat de externe accountant de volgende, en op grond van COS 570, paragraaf 26 vereiste, 

controle-activiteiten heeft verricht: (a) het beoordelen van de plannen van het bestuur van de entiteit voor 
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toekomstige activiteiten gebaseerd op haar continuïteitsinschatting, (b) het verzamelen, door het uitvoeren van 

noodzakelijk geachte controlewerkzaamheden, van toereikende controle-informatie, inclusief het onderzoek naar 

de uitkomst van de plannen van het bestuur van de entiteit en andere continuïteitsbevorderende factoren, om te 

kunnen bevestigen of ontkennen dat een materiële onzekerheid bestaat en (c) het vragen van schriftelijke 

bevestigingen van het bestuur van de entiteit met betrekking tot haar plannen voor toekomstige activiteiten (feiten 

g. tot en met l.).  

 

Voorts zijn in het controledossier geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant (1) controle-

informatie heeft verkregen ten aanzien van de bereidheid van de externe financiers van [Onderneming A] om de 

financiering voort te zetten (feit g.), (2) controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van het bestaan en de 

schatting van de toekomstige waarde van zogenoemde ‘kanskaarten’ (feit i. en j.), (3) het conservatoir beslag dat 

de heer ---------- heeft laten leggen, heeft betrokken in zijn overwegingen ten aanzien van de beoordeling van de 

continuïteitsveronderstelling (feit k.) en bij de beoordeling van de continuïteitsveronderstelling kennis heeft 

genomen van voorlopige of tussentijdse financiële overzichten over 2009. 

 

De externe accountant heeft aldus de paragraaf 26 van COS 570 niet nageleefd. 

2.3 [Onderneming B] 

 

Externe accountant ---------------------------------- 

Boekjaar 2009 

Type onderneming ------------------------------------------- 

Accountantsverklaring ---------------------------------- 

Verslaggevingstelsel Titel 9 boek 2 BW 

Balanstotaal € -------------- 

Resultaat voor belastingen € -------------- 

Kwaliteitsbeoordeling (OKB) Ja, ----------------------------- 

Materialiteit € --------------- 

 

[Onderneming B] is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. De belangrijkste activiteiten van 

[Onderneming B] zijn ondergebracht in twee werkmaatschappijen, te weten [Werkmaatschappij S] en 

[Werkmaatschappij T]. [Werkmaatschappij S] is een handelsonderneming in mengvoeders. [Werkmaatschappij T] 

is een verpakkingsbedrijf. 

 

2.3.1 Ontoereikende controle-informatie volledigheid omzet 

 

2.3.1.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2 

 

2.3.1.2 Feiten 

Algemeen 
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a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming B] blijkt dat de omzet over 2009 € ------------- (2008: € -------------

) bedraagt. Uit de jaarrekening blijkt tevens dat [Onderneming B] aan het hoofd van een groep van 

ondernemingen staat en dat zij onder meer 100% van het geplaatst kapitaal houdt van de vennootschappen 

[Werkmaatschappij S] en [Werkmaatschappij T]. 

 

b. Uit dossierstuk 3.3.19.8 ‘Memo controle omzet’ blijkt dat 55% van de geconsolideerde omzet van 

[Onderneming B] wordt gegenereerd door [Werkmaatschappij S] en 44% door [Werkmaatschappij T]. 

 

Planning van de controle/risicoanalyse 

c. Uit dossierstuk 5.1.1 ‘Analyse overzicht’ blijkt dat de externe accountant de volgende significante risico’s 

heeft onderkend voor [Onderneming B]: 

 ‘Als gevolg van beperkte functiescheiding (DGA structuur) een verhoogd risico dat de omzet niet volledig 

verantwoord is; 

 Sterke conjunctuurgevoeligheid mede in relatie tot de huidige kredietcrisis. Vennootschappen zijn in grote 

mate afhankelijk van de marktontwikkelingen van de food- en feedindustrie. Marktprijzen fluctueren 

aanzienlijk; 

 Sprake van een verhoogd risico dat er met opbrengsten/kosten wordt geschoven binnen de diverse groep 

([Onderneming B]/------------);); 

 ------------------ is verantwoordelijk voor [Werkmaatschappij T]. (inkoop / verkoop / voorraadbeheer); 

 Functievermenging bij Inkoop/verkoop/voorraadbeheer bij [Werkmaatschappij S] in de persoon van ---- ---

------. Gebreken in onvervangbare controles.’. 

 

d. Uit dossierstuk 2.4.1 ‘Werkprogramma Omzet Interim’ blijkt dat de externe accountant onder andere de 

volgende werkzaamheden heeft gepland voor [Onderneming B]: 

 ‘Voer een lijncontrole uit vanaf de verkooporder tot en met de facturering ter vaststelling van het bestaan 

van de AO/ IB. Leg de uitkomsten vast op het lijncontroleformulier. 

 Evalueer de effectiviteit van de werking van de maatregelen van AO/ IB. Stel vast welke maatregelen als 

effectief worden aangemerkt en welke als niet-effectief. Als een maatregel als niet-effectief is aangemerkt, 

zijn er dan compenserende maatregelen van AO/ IB (procedures) geïdentificeerd die de controledoelstelling 

afdekken, zijn deze compenserende maatregelen getest en als effectief aangemerkt? 

 Stel vast dat de general computer controls de continue integere werking van het geautomatiseerde 

gegevensverwerkende systeem en de beveiliging van de stamgegevens waarborgen. 

 Stel vast dat de onvervangbare controles voldoende waarborg bieden voor het uitvoeren van een effectieve 

gegevensgerichte controle. 

 In het kader van efficiencyoverwegingen mede in relatie tot het beperkt aantal afnemers te kiezen voor 

gegevensgerichte werkzaamheden daarbij gebruikmakend van saldobevestigingen, goederenbewegingen en 

cijferbeoordeling (brutomarge).’. 

 

Uitgevoerde systeemgerichte controlewerkzaamheden 

e. In dossierstuk 1.14.19 ‘Checklist AO/IB verkopen’, dat betrekking heeft op [Werkmaatschappij T] en 

[Werkmaatschappij S], constateert de externe accountant onder andere dat er sprake is van functievermenging 

tussen enerzijds verkoop en voorraad, de verkoopprijzen worden geautoriseerd door de directie, maar dat 
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autorisatie niet zichtbaar is, er geen registratie van een verplichtingenadministratie is en dat de 

organisatiebeoordeling niet verder zal gaan dan de onvervangbare interne beheersingsmaatregelen.  

 

 Uit de checklist blijkt voorts dat er sprake is van een beperkt aantal afnemers van [Werkmaatschappij T] en 

[Werkmaatschappij S] en dat mede uit efficiëntieoverwegingen daarom gegevensgerichte werkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

 

f. In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de opzet en 

het bestaan van de interne beheersingsmaatregelen die betrekking hebben op de verkoopprocessen van 

[Werkmaatschappij T] en [Werkmaatschappij S] heeft vastgesteld. 

 

 Op dossierstuk 2.4.1 verwijst de externe accountant naar dossierstuk 2.2.3 waar deze werkzaamheden zouden 

zijn vastgelegd. In het controledossier heeft de AFM dossierstuk 2.2.3 niet aangetroffen. In het controledossier 

zijn evenmin andere documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de opzet en het bestaan 

van de interne beheersingmaatregelen van de verkoopprocessen heeft vastgesteld. 

 

g. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de in feit d. 

genoemde systeemgerichte controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd om vast te stellen dat de interne 

beheersingsmaatregelen van de verkoopprocessen werken. 

 

h. In dossierstuk 1.14.3 ‘Automatisering’ concludeert de externe accountant het volgende: ‘[Onderneming B] en 

haar dochters is beperkt in omvang. De vennootschappen maken gebruik van standaardapplicaties (periodiek 

update). Formeel is er geen afzonderlijke automatiseringsafdeling. Deze wordt voor een groot deel extern 

ingehuurd. Medewerkers beschikken over een uniek wachtwoord. Competentietabellen zijn bij de 

automatiseerder bekend en kunnen op aanvraag (directie) gewijzigd worden. Op basis hiervan kan worden 

verondersteld dat het interne controle risico m.b.t. automatisering als laag worden beoordeeld.’. 

 

 In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen die de conclusie van dossierstuk 1.14.3 

onderbouwen.  

 

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

werkzaamheden heeft verricht om vast te stellen dat de general IT controls de continue integere werking van 

het geautomatiseerde gegevensverwerkende systeem en de beveiliging van de stamgegevens waarborgen. 

  

 In het controledossier zijn evenmin vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

beoordeeld welke risico’s er verbonden zijn aan het extern inhuren van automatiseringswerkzaamheden. 

 

i. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen welke conclusies de externe accountant verbindt 

aan de door hem geconstateerde leemtes in de interne beheersomgeving (zie feit c. en e.) en welke gevolgen 

deze constateringen hebben voor zijn accountantsoordeel. 
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Uitgevoerde gegevensgerichte controlewerkzaamheden 

j. In dossierstuk 3.3.19.8 ‘Memo controle omzet’ beschrijft de externe accountant de volgende gegevensgerichte 

werkzaamheden met betrekking tot de controle van de volledigheid van de omzet voor [Werkmaatschappij T] 

en [Werkmaatschappij S]: 

 ‘[Werkmaatschappij T](omzet ---------): Volledigheid omzet toetsen middels saldobevestigingen; 

 [Werkmaatschappij S](omzet ---------): Geld goederenbeweging opvragen.’. 

 

k. Uit feit d. blijkt dat de externe accountant naast de in feit j. genoemde werkzaamheden ook voornemens was 

om cijferanalyses uit te voeren. In het controledossier zijn echter geen documenten aangetroffen waaruit blijkt 

dat de externe accountant cijferanalyses heeft uitgevoerd die kwalificeren als gegevensgerichte cijferanalyses, 

zoals bedoeld in COS 520, paragraaf 12. 

 

[Werkmaatschappij T]  

l. Uit dossierstuk 3.3.19.11 ‘Omzet per afnemer [Werkmaatschappij T]’ blijkt dat de externe accountant drie 

afnemers heeft geselecteerd voor de saldobevestigingsprocedure. Bij de drie geselecteerde afnemers heeft 

[Werkmaatschappij T] 52% van de totale verantwoorde omzet over 2009 gerealiseerd. 

 

m. In het dossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt hoe de externe accountant tot de omvang van 

zijn deelwaarneming is gekomen. Ook blijkt uit het controledossier niet dat de externe accountant heeft 

beoordeeld of hij met deze deelwaarneming voldoende controle-informatie verkrijgt over de omzet die 

[Werkmaatschappij T] heeft gerealiseerd bij de overige afnemers. 

 

o. Uit het controledossier blijkt dat de externe accountant twee van de drie opgevraagde saldobevestigingen heeft 

terugontvangen van de afnemers van [Werkmaatschappij T]. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant alternatieve controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd om 

alsnog de controle-informatie te verkrijgen die de niet terug ontvangen saldobevestiging had moeten opleveren. 

 

[Werkmaatschappij S]  

p. In dossierstuk 5.2.6 ‘Risico Functievermenging bij Inkoop/ verkoop/ voorraad’ concludeert de externe 

accountant het volgende: ‘Voor de volledigheid van de verantwoorde omzet steunen we enerzijds op de AO/ IB 

van de organisatie, aangevuld met een overzicht van de geld- goederenbeweging die is aangesloten op de 

financiële verantwoording.’. 

 

q. In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen die de stelling van de externe accountant 

onderbouwen dat hij kan steunen op de ‘AO/IB’ van de organisatie.  

 

r. Dossierstuk 3.3.19.12.1 ‘Goederenbeweging -- 2009’ betreft een overzicht van de geld- goederenbeweging, 

waarin per maand de beginstand, inkopen, verkopen en eindstand in aantallen kilogrammen en euro’s wordt 

weergegeven. De externe accountant heeft toegelicht dat hij gebruik maakt van deze goederenbeweging ten 

aanzien van de controle van de volledigheid van de verkopen.  
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 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de geld- goederenbeweging in functiescheiding tot stand is gekomen en dus betrouwbaar is.  

 

 Uit de vastleggingen in het controledossier blijkt niet wat de overwegingen van de externe accountant zijn 

geweest om ondanks het feit dat hij het bestaan en de werking van interne beheersingsmaatregelen niet heeft 

vastgesteld, toch te kunnen steunen op de goederenbeweging ten behoeve van de controle van de volledigheid 

van de omzet. 

 

Aanvullende controlewerkzaamheden na afgifte van de accountantsverklaring 

s. Bij de start van het dossieronderzoek van de AFM op 30 september 2010 heeft de externe accountant aan de 

AFM meegedeeld dat hij aanvullende controlewerkzaamheden noodzakelijk heeft geacht na afgifte van de 

accountantsverklaring om alsnog toereikende controle-informatie te verkrijgen ter onderbouwing van zijn 

goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van [Onderneming B]. In het memo ‘Aanvullingen 

dossier COS 230’ stelt de externe accountant dat het controleteam op 27 september 2010 alsnog de 

lijncontroles en proceduretesten zoals beschreven in feit d. heeft uitgevoerd.  

 

 Uit de vastleggingen die betrekking hebben op de aanvullend uitgevoerde werkzaamheden blijkt echter niet dat 

de externe accountant met deze aanvullende werkzaamheden heeft vastgesteld dat interne 

beheersingsmaatregelen die betrekking hebben op de jaarrekeningpost omzet bestaan en effectief werken. 

 

2.3.1.3 Oordeel AFM 

De omzet van [Onderneming B] bedraagt over 2009 € ------------- (2008: € -------------). Deze omzet wordt voor 

99% gerealiseerd door de groepsmaatschappijen [Werkmaatschappij T] (44%) en [Werkmaatschappij S] (55%) 

(feit a. en b.). De omzet van [Werkmaatschappij T] en [Werkmaatschappij S] zijn dus wezenlijk voor de 

jaarrekening van [Onderneming B]. 

 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de volledigheid van 

de omzet van [Onderneming B], om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel 

kan worden gebaseerd. Daarmee heeft de externe accountant COS 500 paragraaf 2 niet nageleefd. 

 

In zijn planning heeft de externe accountant gekozen voor een combinatie van systeemgerichte en 

gegevensgerichte werkzaamheden (feit d.). Bij systeemgerichte werkzaamheden beoordeelt de externe accountant 

de daadwerkelijke effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen die een materiële onjuistheid op 

beweringsniveau voorkomen dan wel deze ontdekken en corrigeren. Bij gegevensgerichte werkzaamheden maakt 

de externe accountant op beweringenniveau een inschatting van het risico op een onjuistheid van materieel belang. 

Daarbij kan de externe accountant inlichtingen inwinnen bij personen of organisaties die beschikken over 

feitenkennis, hij kan documenten verifiëren en hij kan cijferanalyses uitvoeren.  

 

Systeemgerichte werkzaamheden 

Uit feit c. en e. blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat door een beperkte functiescheiding een 

verhoogd risico bestaat dat de omzet niet volledig verantwoord is, er een verhoogd risico is dat met opbrengsten en 

kosten wordt geschoven binnen de groep, er sprake is van functievermenging tussen verkoop en voorraad, de 
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autorisatie door de directie van verkoopprijzen niet zichtbaar is en dat er geen registratie van een 

verplichtingenadministratie is. Daarmee heeft de externe accountant naar het oordeel van de AFM een aantal 

significante risico’s dat betrekking heeft op de post omzet onderkend. In het controledossier zijn geen documenten 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant conclusies heeft verbonden aan deze constateringen of welke 

gevolgen deze hebben voor zijn accountantsoordeel (feit i.). 

 

De externe accountant heeft een aantal systeemgerichte controlemaatregelen gepland om de effectiviteit van de 

interne beheersingsmaatregelen vast te stellen. Zo heeft hij een lijncontrole gepland ter vaststelling van het 

bestaan van de AO/IB en een evaluatie van de effectiviteit van werking van de AO/IB-maatregelen. Verder heeft 

de externe accountant in zijn planning aangegeven vast te willen stellen dat de general computer controls de 

continue integere werking van het geautomatiseerde gegevensverwerkende systeem en de beveiliging van de 

stamgegevens waarborgen en of de onvervangbare controles voldoende waarborg bieden voor het uitvoeren van 

een effectieve gegevensgerichte controle (feit d.).  

 

In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de geplande 

systeemgerichte werkzaamheden ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. De externe accountant verwijst met 

betrekking tot de geplande lijncontrole in dossierstuk 2.4.1 ‘Werkprogramma Omzet Interim’ naar dossierstuk 

2.2.3, maar dit document is niet in het controledossier aangetroffen. Ook ten aanzien van de overige geplande 

werkzaamheden zijn geen documenten in het dossier aangetroffen. De externe accountant heeft na afgifte van de 

accountantsverklaring, daags voorafgaand aan de start van het dossieronderzoek door de AFM, aanvullende 

controlewerkzaamheden noodzakelijk geacht. De vastleggingen die betrekking hebben op deze aanvullende 

werkzaamheden rechtvaardigen echter op geen enkele wijze de conclusie dat de externe accountant alsnog heeft 

vastgesteld dat interne beheersingsmaatregelen die betrekking hebben op de jaarrekeningpost omzet, bestaan en 

effectief werken (feit s.). 

 

Verder heeft de externe accountant vastgesteld dat er geen afzonderlijke automatiseringsafdeling is en dat deze 

voor een groot deel extern wordt ingehuurd. Medewerkers beschikken over een uniek wachtwoord. 

Competentietabellen zijn bij de beheerder bekend en kunnen op aanvraag van de directie gewijzigd worden. De 

externe accountant verbindt daaraan de conclusie dat het interne controle risico met betrekking tot automatisering 

als laag beoordeeld kan worden (feit h.). In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen die de 

veronderstelling van de externe accountant onderbouwen dat het interne controle risico met betrekking tot 

automatisering als laag kan worden beoordeeld. Zo zijn bijvoorbeeld geen documenten aangetroffen waaruit blijkt 

dat de externe accountant heeft beoordeeld dat de medewerkers daadwerkelijk over een uniek wachtwoord 

beschikken of dat competentietabellen bij de automatiseerder bekend zijn. In het controledossier zijn evenmin 

stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft beoordeeld welke risico’s er verbonden zijn 

aan het extern inhuren van automatiseringswerkzaamheden en welke invloed dit heeft op de interne beheersing 

van [Onderneming B] om afwijkingen van materieel belang te kunnen onderkennen.  

 

Gegevensgerichte werkzaamheden 

De externe accountant heeft voorts met zijn gegevensgerichte controlewerkzaamheden geen toereikende controle-

informatie verkregen ten aanzien van de volledigheid van de omzet van [Onderneming B] (feiten j. tot en met r.). 

De externe accountant heeft weliswaar globale cijferanalyses uitgevoerd, maar hij heeft onvoldoende controle-
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informatie verkregen uit deze cijferanalyses omdat zij niet kwalificeren als gegevensgerichte cijferanalyses als 

bedoeld in COS 520, paragraaf 12. De externe accountant heeft niet in overweging genomen: (1) de 

betrouwbaarheid van de door hem gebruikte gegevens, (2) of de verwachting voldoende nauwkeurig is om een 

afwijking van materieel belang op het gewenste zekerheidsniveau te onderkennen en (3) het verschil tussen de 

geregistreerde bedragen en de verwachte bedragen dat aanvaardbaar is (feit k.).  

 

De externe accountant heeft besloten om met betrekking tot de volledigheid van de omzet de volgende 

gegevensgerichte werkzaamheden uit te voeren: saldobevestigingen voor [Werkmaatschappij T] en een 

geld/goederenbeweging voor [Werkmaatschappij S] (feit j.). 

 

Voor de saldobevestigingsprocedure heeft de externe accountant drie afnemers van [Werkmaatschappij T] 

geselecteerd. Deze drie afnemers vertegenwoordigen gezamenlijk 52% van de totaal verantwoorde omzet over 

2009 (feit l.). In het controledossier is echter niet vastgelegd hoe de externe accountant tot de omvang van zijn 

deelwaarneming is gekomen en of hij heeft beoordeeld of met deze deelwaarneming voldoende controle-

informatie is verkregen over de omzet die [Werkmaatschappij T] heeft gerealiseerd bij andere afnemers, die niet 

voor de deelwaarneming zijn geselecteerd. Daarnaast heeft de externe accountant slechts van twee afnemers een 

saldobevestiging terug ontvangen. De externe accountant heeft geen alternatieve controlewerkzaamheden verricht 

om alsnog controle-informatie te verkrijgen die de niet ontvangen saldobevestiging had moeten opleveren (feit l. 

tot en met o.). 

 

Ten aanzien van de gegevensgerichte controle van de omzet van [Werkmaatschappij S] heeft de externe 

accountant gebruik gemaakt van een geld-goederenbeweging. De externe accountant merkt op dat gesteund wordt 

op de AO/IB van [Werkmaatschappij S] die is aangevuld met een overzicht van de geld/goederenbeweging (feit 

p.). De externe accountant constateert echter in de op [Werkmaatschappij T] en [Werkmaatschappij S] betrekking 

hebbende ‘Checklist AO/IB verkopen’ dat sprake is van functievermenging tussen enerzijds verkoop en voorraad, 

dat de verkoopprijzen worden geautoriseerd door de directie maar dat autorisatie niet zichtbaar is en dat er geen 

registratie is van een verplichtingenadministratie (feit e.). Verder zijn in het controledossier geen documenten 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de opzet, het bestaan en de werking van de interne 

beheersingsmaatregelen die betrekking hebben op de verkoopprocessen heeft vastgesteld (feit f. en g.). Evenmin 

zijn vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant, conform zijn planning, heeft vastgesteld 

dat de general IT controls de continue integere werking van het geautomatiseerde gegevensverwerkende systeem 

waarborgen, alsmede de beveiliging van de stamgegevens. Daarnaast zijn er in het controledossier geen 

documenten aangetroffen waaruit blijkt of de externe accountant heeft beoordeeld welke risico’s er verbonden zijn 

aan het extern inhuren van automatiseringswerkzaamheden (feit h.). Daarmee heeft de externe accountant voor de 

volledigheid van de verantwoorde omzet ten onrechte gesteund op de AO/IB van de organisatie. Ook blijkt uit het 

controledossier niet waarom de externe accountant, zonder het bestaan en werking van de AO/IB te hebben 

getoetst, voor de volledigheid van de post omzet kan steunen op de geld/goederenbeweging. De externe 

accountant heeft immers niet vastgesteld of deze geld/goederenbeweging betrouwbaar is, nu niet is vastgesteld dat 

deze in functiescheiding tot stand is gekomen (feit r.). Daarmee heeft de externe accountant niet vastgesteld dat de 

geld/goederenbeweging betrouwbare informatie over de volledigheid van de post omzet oplevert (feit r.). 
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Uit bovenstaande volgt dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen ten 

aanzien van de volledigheid van de omzet van [Onderneming B] om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De aanvullende controlemaatregelen die de externe 

accountant heeft uitgevoerd na afgifte van zijn accountantsverklaring leiden niet tot een andere conclusie, afgezien 

van het gegeven dat deze werkzaamheden zijn verricht ná afgifte van de controleverklaring. Daarmee heeft de 

externe accountant COS 500 paragraaf 2 niet nageleefd. 

 

2.3.2 Ontoereikende oordeelsvorming financiële overzichten 

 

2.3.2.1 Norm 

COS 700, paragraaf 11, COS, 705N, paragraaf 4 onderdeel b. 

 

2.3.2.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming B] blijkt dat de externe accountant op -------- 2010 namens Baat 

een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2009 van [Onderneming B]. 

 

b. Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming B] aan het hoofd van een groep van ondernemingen staat en dat zij 

onder meer 100% van het geplaatst kapitaal houdt van de vennootschappen [Werkmaatschappij S] en 

[Werkmaatschappij T]. 

 Uit dossierstuk 3.3.19.8 ‘Memo controle omzet’ blijkt dat 55% van de geconsolideerde omzet van 

[Onderneming B] wordt gegenereerd door [Werkmaatschappij S] en 44% door [Werkmaatschappij T]. 

 

c. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat relevante (onvervangbare) interne beheersingsmaatregelen in opzet niet bestaan 

bij [Onderneming B]. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt onder meer dat de externe accountant heeft onderkend dat er: 

 binnen [Onderneming B] sprake is van beperkte functiescheiding als gevolg waarvan een verhoogd risico 

bestaat dat de omzet niet volledig verantwoord is; 

 ook binnen [Onderneming B] er een verhoogd risico is dat er met opbrengsten/kosten wordt geschoven 

binnen de diverse groepen [Onderneming B]/----------------------------) en; 

 bij [Werkmaatschappij T] en bij [Werkmaatschappij S] sprake is van functievermengingen. 

 

d. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat de externe accountant wel systeemgerichte controlewerkzaamheden heeft gepland 

maar het bestaan en de werking van voor de post omzet relevante interne beheersingsmaatregelen niet 

daadwerkelijk heeft vastgesteld. 

 

e. Uit paragraaf 2.3.1. blijkt dat de externe accountant geen conclusies verbindt aan de door hem geconstateerde 

leemtes in de interne beheersomgeving en dat hij in het controledossier niet heeft vastgelegd welke gevolgen 

deze constateringen hebben voor zijn accountantsoordeel. 

 

f. Uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat de externe accountant wel gegevensgerichte controlewerkzaamheden plant en 

uitvoert, maar hierbij niet heeft beoordeeld of hij met deze controlewerkzaamheden in staat is om de 

volledigheid van de omzet vast te stellen. 
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2.3.2.3 Oordeel AFM 

Op basis van COS 700, paragraaf 11 dient de externe accountant de conclusies te evalueren, die hij heeft ontleend 

aan de verkregen controle-informatie. Die evaluatie dient als basis voor de oordeelsvorming over de financiële 

overzichten. De evaluatie kan leiden tot de constatering dat de externe accountant niet in staat is toereikende 

controle-informatie te verkrijgen om tot de conclusie te komen dat de financiële overzichten geen afwijking van 

materieel belang bevatten. In dat geval dient externe accountant op grond van COS 705N, paragraaf 4, onder b de 

formulering van de oordeelparagraaf in de accountantsverklaring aan te passen.  

 

De externe accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening van [Onderneming B] 

afgegeven (feit a.). In zijn accountantsverklaring komt de externe accountant tot het oordeel dat de jaarrekening 

van [Onderneming B] een getrouw beeld geeft van het vermogen per 31 december 2009 en het resultaat over 2009 

in overeenstemming met Titel 9 BW 2.  

 

De omzet van [Onderneming B] wordt voor 99% gerealiseerd door de groepsmaatschappijen [Werkmaatschappij 

T] en [Werkmaatschappij S] (feit b.). De externe accountant heeft vastgesteld dat binnen [Onderneming B] sprake 

is van beperkte functiescheiding. Verder heeft hij vastgesteld dat bij [Werkmaatschappij T] en [Werkmaatschappij 

S] sprake is van functievermengingen waardoor er een verhoogd risico bestaat dat de omzet niet volledig 

verantwoord is en dat er een verhoogd risico bestaat dat met opbrengsten en/of kosten wordt geschoven binnen de 

diverse groepen (feit c.). Daarmee heeft de externe accountant naar het oordeel van de AFM vastgesteld dat een 

aantal significante interne beheersingsmaatregelen ontbreken. 

 

De externe accountant heeft nagelaten om het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen vast 

te stellen (feit d.). De externe accountant kon daarmee naar het oordeel van de AFM niet uitgaan van het bestaan 

en de werking van de voor de post omzet relevante interne beheersingsmaatregelen. 

 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat het antwoord op de vraag of de post omzet een afwijking van materieel belang 

zou kunnen bevatten, feitelijk volledig afhankelijk was van de verrichte gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden. Zoals in paragraaf 2.3.1 is vermeld, is met de verrichte gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden geen toereikende controle-informatie verkregen. Zo kwalificeren de cijferanalyses niet als 

gegevensgerichte cijferanalyses als bedoeld in COS 520, paragraaf 12, zijn niet alle saldobevestigingen terug 

ontvangen en heeft de externe accountant niet vastgesteld of zijn deelwaarneming voldoende controle-informatie 

over de post omzet opleverde. Daarenboven geldt dat de tekortkomingen in de interne beheersingsmaatregelen 

naar het oordeel van de AFM van dien aard zijn dat niet uitsluitend met gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden, toereikende controle-informatie kon worden verkregen. Het gaat hier immers om 

onvervangbare interne beheersingsmaatregelen. Op grond van voorgaande had de externe accountant moeten 

constateren dat hij niet in staat is geweest om toereikende controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot de 

volledigheid van de post omzet van [Onderneming B]. Indien het niet mogelijk is om toereikende controle-

informatie te verkrijgen, moet de externe accountant beoordelen of het effect van deze onzekerheid materieel dan 

wel wezenlijk kan zijn voor de jaarrekening. Is de onzekerheid van materieel belang, dan moet de externe 

accountant een verklaring met beperking afgeven. Is de onzekerheid van wezenlijk belang, dan moet de externe 

accountant een oordeelonthouding afgeven. Derhalve kon de externe accountant niet tot de conclusie kon komen 



 

 
 

 

 

 Datum 16 december 2014 

 Ons kenmerk ------------------- 

 Pagina 39 van 101 

dat de financiële overzichten van [Onderneming B] geen afwijking van materieel belang bevatten en had hij de 

formulering van de oordeelparagraaf in de accountantsverklaring moeten aanpassen. 

 

De externe accountant heeft daarmee paragraaf 11 van COS 700 en paragraaf 4 onderdeel b van COS 705N niet 

nageleefd. 

 

2.3.3 Ontoereikende controle-informatie bestaan voorraden 

 

2.3.3.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2 

 

2.3.3.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming B] blijkt dat de post voorraden per 31 december 2009 € ------------ 

(2008: € ------------) bedraagt. Dit is 41% van het balanstotaal.  

 

 Uit de jaarrekening blijkt tevens dat [Onderneming B] aan het hoofd van een groep van ondernemingen staat en 

dat zij onder meer 100% van het geplaatst kapitaal houdt van de vennootschappen [Werkmaatschappij S] en 

[Werkmaatschappij T]. 

 

b. Uit de dossierstukken 3.3.7.9 ‘[Werkmaatschappij S] inventarisatieverslag’ en 2.1.41 ‘inventarisatie 

[Werkmaatschappij T]’ blijkt dat de voorraadwaarde per 31 december 2009 van [Werkmaatschappij S] € -------

----- bedraagt en van [Werkmaatschappij T] € ------------. Dit is samen 97% van de totale voorraad van 

[Onderneming B]. 

 

Planning van de controle/risicoanalyse 

c. Uit dossierstuk 5.1.1 ‘Analyse overzicht’ blijkt dat de externe accountant de volgende significante risico’s 

heeft onderkend ten aanzien van [Onderneming B]: 

 ‘----- ------- is verantwoordelijk voor [Werkmaatschappij T](inkoop / verkoop / voorraadbeheer); 

 Functievermenging bij Inkoop/verkoop/voorraadbeheer bij [Werkmaatschappij S]in de persoon van ---- 

--------. Gebreken in onvervangbare controles.’. 

 

d. In dossierstuk 1.14.15 ‘Checklist AOIB voorraadbeheer’ concludeert de externe accountant het volgende: 

‘Leemtes in onvervangbare controle (functievermenging inkoop/ voorraadbeheer/ verkoop) mede uit hoofde 

van efficiencyoverwegingen zullen aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden worden verricht 

(deelwaarneming inventarisatie, aansluiting geld- goederenbeweging, CBO).’. 

 

e. Uit werkstap 6 van dossierstuk 3.3.7.1 ‘Werkprogramma voorraad’ blijkt dat [Onderneming B] haar voorraden 

integraal inventariseert. Voorts vermeldt het werkprogramma voorraad onder meer de volgende werkstappen:  

 ‘Woon de inventarisatie bij en controleer d.m.v. een kritische deelwaarneming de intern getelde voorraden 

en vergelijk deze met de interne inventarisatieverslagen. Analyseer alle verschillen n.a.v. de 

inventarisatiecontrole. Neem direct na de interne inventarisatie kopieën mee van de tellijsten. 
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 Stel vast dat de gekopieerde tellijsten de basis vormen voor de hoeveelheden, zoals verwerkt in de 

voorraadadministratie.’. 

 

Voorraadinventarisatie [Werkmaatschappij S]  

f. Uit dossierstuk 3.3.7.9 ‘[Werkmaatschappij S] inventarisatieverslag’ blijkt dat het bestaan van de voorraad van 

[Werkmaatschappij S] is vastgesteld door middel van het bijwonen van een inventarisatie op 5 januari 2010 

voor een deel van de voorraad (30%).  

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt hoe de externe accountant tot de 

omvang van de deelwaarneming van 30% is gekomen. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat hij met deze deelwaarneming 

voldoende controle-informatie verkrijgt met betrekking tot het bestaan van de totale voorraad van 

[Werkmaatschappij S]. 

 

g. In dossierstuk 3.3.7.9 ‘[Werkmaatschappij S] inventarisatieverslag’ heeft de externe accountant het volgende 

vastgelegd ten aanzien van de inventarisatie bij [Werkmaatschappij S]: 

 ‘Opgeslagen voorraden in silo’s zijn van buitenaf niet waarneembaar en kunnen alleen worden afgelezen 

via het geautomatiseerd systeem. 

 Bulkvoorraden (speculatief ingekocht) zijn nauwelijks te controleren omdat het moeilijk toegankelijk is de 

magazijnen vrij te betreden als gevolg van grote hoeveelheden. Magazijnen zijn “volgeduwd” tot aan de 

ingang.’. 

 

h. Uit paragraaf 2.3.1.2 (feit d., g. en h.) blijkt dat de externe accountant niet heeft vastgesteld dat de 

geautomatiseerde beheersingsmaatregelen bestaan en werken om de continue integere werking van het 

geautomatiseerde gegevensverwerkende systeem en de beveiliging van de stamgegevens te waarborgen.  

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant – ondanks 

het feit dat hij niet heeft vastgesteld dat integriteit en continuïteit van het geautomatiseerde systeem is 

gewaarborgd – het bestaan van de voorraad die is opgeslagen in silo’s en afgelezen moet worden via het 

geautomatiseerde systeem, heeft vastgesteld. 

 

i. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt welke conclusies de externe 

accountant verbindt aan de conclusie dat de bulkvoorraden nauwelijks zijn te controleren. In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant alternatieve 

controlemaatregelen heeft uitgevoerd om alsnog toereikende controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van 

het bestaan van de bulkvoorraden. 

 

Voorraadinventarisatie [Werkmaatschappij T]  

j. Uit het controledossier blijkt dat het bestaan van de voorraad van [Werkmaatschappij T] is vastgesteld door 

middel van het bijwonen van een inventarisatie op 9 december 2009 voor een deel van de voorraad (70%). 
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 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt hoe de externe accountant tot de 

omvang van de deelwaarneming van 70% is gekomen. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat hij met deze deelwaarneming 

voldoende controle-informatie verkrijgt met betrekking tot het bestaan van de totale voorraad van 

[Werkmaatschappij T]. 

 

k. Uit de feiten d. en e. blijkt dat er vanwege functievermengingen een aantal voor de voorraadbeweging 

essentiële interne beheersingsmaatregelen niet bestaan binnen [Werkmaatschappij T], en dat de externe 

accountant daarom een gegevensgerichte controleaanpak voor de post voorraden hanteert.  

 

 Uit het controledossier blijkt dat de externe accountant aan de hand van een aantal goederenontvangsten en –

uitgiften tussen 9 december 2009 en 31 december 2009 heeft vastgesteld dat deze juist zijn verwerkt in de 

financiële- en voorraadadministratie van [Werkmaatschappij T]. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant, gegeven 

het feit dat hij niet kan steunen op de interne beheersingsmaatregelen in het voorraadproces, heeft beoordeeld 

of hij met deze deelwaarneming toereikende controle-informatie heeft verkregen over de volledigheid van de 

voorraadmutaties tussen 9 december 2009 en 31 december 2009. 

 

2.3.3.3 Oordeel AFM 

Om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop het accountantsoordeel omtrent het bestaan van de 

voorraden van [Onderneming B] kan worden gebaseerd, dient de externe accountant toereikende controle-

informatie te verkrijgen. Dat kan onder meer door gebruik te maken van systeemgerichte werkzaamheden en 

gegevensgerichte werkzaamheden.  

 

De voorraadwaarde van zowel [Werkmaatschappij S] en [Werkmaatschappij T] individueel als van [Onderneming 

B] geconsolideerd zijn van materieel belang voor de jaarrekening van [Onderneming B] (feit a. en b.). De externe 

accountant heeft vastgesteld dat bij [Werkmaatschappij S] sprake is van functievermenging bij inkoop, verkoop en 

voorraadbeheer en dat er gebreken zijn in onvervangbare controles (feit c.). Vanwege deze leemtes heeft de 

externe accountant een volledig gegevensgerichte controleaanpak gehanteerd (feit d. en e.). De externe accountant 

heeft daartoe een voorraadinventarisatie bij [Werkmaatschappij S] en een voorraadinventarisatie bij 

[Werkmaatschappij T] bijgewoond. 

 

De externe accountant heeft het bestaan van de voorraad bij [Werkmaatschappij S] vastgesteld door middel van 

het bijwonen van een deelinventarisatie van 30% van de voorraad (feit f.). In het inventarisatieverslag staat 

vermeld dat de voorraden in silo’s niet van buitenaf waarneembaar zijn en alleen via het geautomatiseerde systeem 

kunnen worden uitgelezen. Over de bulkvoorraden vermeldt het verslag dat deze nauwelijks te controleren zijn 

(feit g.). In het controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt hoe de externe accountant tot de 

omvang van een deelinventarisatie van 30% is gekomen en of daarmee afdoende controle-informatie over het 

bestaan van de gehele voorraad van [Werkmaatschappij S] is verkregen. Uit feit g. blijkt dat met een inventarisatie 

geen controle-informatie over de in de silo’s opgeslagen voorraden kon worden verkregen omdat deze voorraden 

niet van buitenaf konden worden waargenomen. Uit het dossier blijkt niet of de externe accountant vervolgens via 
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het geautomatiseerde systeem het bestaan van de in de silo’s opgeslagen voorraad heeft vastgesteld. Voorzover dat 

wel zou zijn gebeurd, geldt dat het controledossier, zoals in paragraaf 2.3.1 is vermeld, geen vastleggingen bevat 

waaruit blijkt dat de externe accountant werkzaamheden heeft verricht om vast te stellen dat de general IT controls 

de continue integere werking van het geautomatiseerde gegevensverwerkende systeem en de beveiliging van de 

stamgegevens waarborgen. Daarmee heeft de accountant niet vastgesteld of de integriteit en de continuïteit van het 

geautomatiseerd systeem dat de voorraden in de silo’s bijhoudt, gewaarborgd is (en daarmee ook niet de 

betrouwbaarheid van de uit dat systeem verkregen gegevens). Ten aanzien van de bulkvoorraden stelt de externe 

accountant: ‘Bulkvoorraden (speculatief ingekocht) zijn nauwelijks te controleren omdat het moeilijk toegankelijk 

is de magazijnen vrij te betreden als gevolg van grote hoeveelheden (…)’. Er zijn geen documenten in het dossier 

aangetroffen waaruit blijkt welke conclusies de externe accountant heeft verbonden aan de stelling dat 

bulkvoorraden nauwelijks te controleren zijn of dit heeft geleid tot aanvullende controlewerkzaamheden (feit f. tot 

en met i.). 

 

De externe accountant heeft het bestaan van de voorraad bij [Werkmaatschappij T] vastgesteld door middel van 

het bijwonen van een deelinventarisatie van 70% van de voorraad (feit j.). Uit de feiten c. en d. blijkt dat de 

accountant heeft vastgesteld dat sprake is van functievermenging bij inkoop, voorraadbeheer en verkoop en er 

leemtes in onvervangbare controles bestaan. Ondanks deze constatering volstaat de externe accountant voor de 

periode 1 januari 2009 tot 9 december met een deelwaarneming op de voorraadinventarisatie. In het 

controledossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt hoe de externe accountant tot de omvang van een 

deelinventarisatie van 70% is gekomen en of daarmee afdoende controle-informatie over de gehele voorraad van 

[Werkmaatschappij T] is verkregen. Verder heeft de externe accountant met betrekking tot de periode tussen de 

deelinventarisatie van 9 december 2009 en de balansdatum van 31 december 2009 (22 dagen) van een aantal 

goederenontvangsten en –uitgiften vastgesteld dat deze juist in de financiële- en voorraadadministratie van 

[Werkmaatschappij T] zijn verwerkt (feit k.). De externe accountant heeft nagelaten, gegeven het feit dat hij niet 

kan steunen op de interne beheersingsmaatregelen in het voorraadproces, om te beoordelen of hij met de 

deelwaarneming op een aantal goederenontvangsten en –uitgiften toereikende controle-informatie heeft verkregen 

over de volledigheid van de voorraadmutaties tussen 9 december 2009 en 31 december 2009. 

 

Gelet op het bovenstaande is de AFM van oordeel dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie 

heeft verkregen over het bestaan van de voorraad van [Onderneming B] om in staat te zijn redelijke conclusies te 

trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft aldus COS 500 

paragraaf 2 niet nageleefd. 

2.4 [Onderneming C] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe accountant ------------------------- 

Boekjaar 2009 

Type onderneming ------------------------------------------------------------ 

Accountantsverklaring ------------------------------------ 

Verslaggevingstelsel Titel 9 boek 2 BW 

Balanstotaal € ---------------- 

Resultaat voor belastingen € ------------- 
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 [Onderneming C] is een handels- en productieonderneming op het gebied van landbouwgerelateerde producten. 

[Onderneming C] heeft volgens haar jaarrekening haar activiteiten ondergebracht in drie business units: [Business 

unit 1], [Business unit 2] en [Business unit 3]. 

 

2.4.1 Ontoereikende controle-informatie ten aanzien van de netto-omzet mengvoeders 

 

2.4.1.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2 

 

2.4.1.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming C] blijkt dat de netto-omzet mengvoeders in 2009 € ---------------

bedraagt. Dit is 85% van de totale netto-omzet van [Onderneming C] in 2009. 

 

b. Uit het document ‘1.1.2 Postenoverzicht [Business unit 1] 2009’ blijkt dat de externe accountant heeft gepland 

om de netto-omzet mengvoeders te controleren op de bewering volledigheid. Uit het dossierstuk ‘Controleplan 

[Business unit 1]’ blijkt dat de externe accountant kiest voor een systeemgerichte controle van de netto-omzet 

mengvoeders, waarbij hij steunt op de interne beheersingsmaatregelen van het verkoopproces. 

 

c. Uit dossierstuk ‘2.4.1’ waaraan de externe accountant refereert als ‘werkprogramma verkopen’ blijkt dat de 

externe accountant de volgende systeemgerichte werkzaamheden heeft gepland: 

‘i. Voer een lijncontrole uit vanaf de verkooporder tot en met de facturering ter vaststelling van het bestaan 

van de AO/IB. Leg de uitkomsten vast op het lijncontroleformulier. 

ii. Voer proceduretests uit. […] Uit de proceduretests moet blijken dat de voor dit proces te testen interne 

beheersingsmaatregelen […] gedurende het gehele boekjaar effectief zijn geweest. […].’. 

 

d. Uit document ‘2.4.1.1: Lijncontrole [Business unit 1]/Proceduretest [Business unit 1]’ blijkt dat de externe 

accountant ‘reperformance’ heeft uitgevoerd op een verkooptransactie. Uit het controledossier blijkt echter niet 

dat de externe accountant met deze reperformance heeft vastgesteld dat de relevante interne 

beheersingsmaatregelen in het verkoopproces bestaan. 

 

e. De externe accountant heeft het toetsen van de werking van de beheersingsmaatregelen in het verkoopproces 

vastgelegd in het document ‘2.4.1.1: Lijncontrole [Business unit 1]/Proceduretest [Business unit 1]’. Ten 

aanzien van de toetsing van de werking van de beheersingsmaatregelen in het verkoopproces stelt de AFM het 

volgende vast:  

i. De externe accountant heeft deze werkzaamheden in december 2009 uitgevoerd op negen 

verkooptransacties. 

ii. Uit de vastlegging blijkt dat deze negen transacties zijn geselecteerd uit de periode januari tot en met 

september 2009. De verkooptransacties in de overige drie maanden van het boekjaar zijn niet in de 

Kwaliteitsbeoordeling (OKB) Ja, -------------------------------- 

Materialiteit € ------------- 
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werkzaamheden betrokken. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant heeft bepaald welke aanvullende controle-informatie over deze periode moet worden 

verkregen. 

iii. Uit de vastleggingen blijkt dat één van de negen geselecteerde transacties betrekking heeft op dieselolie in 

plaats van op mengvoeder. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de 

externe accountant heeft bepaald dat een aanvullende transactie aangaande mengvoeder in de 

werkzaamheden moet worden betrokken. 

iv. Uit de vastleggingen blijkt dat de externe accountant de verkooptransacties op twaalf punten heeft 

gecontroleerd. Zeven van de gecontroleerde punten zijn door de externe accountant voor alle 

verkooptransacties aangemerkt als ‘nvt’. De externe accountant heeft de AFM per brief van 28 september 

2010 het volgende toegelicht: ‘In verband met de introductie van het ---------- pakket in 2009 zijn er 

wijzigingen in de aoib aangebracht […]’. De externe accountant heeft mondeling toegelicht dat als gevolg 

van de introductie van deze nieuwe automatiseringsomgeving ‘----------’ de initieel te controleren punten 

achterhaald zijn. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant deze gewijzigde automatiseringsomgeving heeft betrokken in het toetsen van de werking van de 

beheersmaatregelen in het verkoopproces. 

v. De vijf overige te controleren punten in het verkoopproces betreffen gegevensgerichte detailcontroles 

(juiste prijs gehanteerd, rekenkundige juistheid factuur, doorlopende nummering factuur, boeking in de 

administratie, boeking bankontvangst), waarbij de externe accountant voor de negen geselecteerde 

transacties de juistheid zelfstandig vaststelt.  

 

f. In het controledossier zijn met uitzondering van het invullen van de checklist automatisering geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant werkzaamheden heeft uitgevoerd om de 

functiescheidingen en de opzet, het bestaan en de werking van de beheersingsmaatregelen in de 

automatiseringsomgeving ----------- vast te stellen. 

 

g. In het dossierstuk ‘2.4.2 sectiememo verkopen’ concludeert de externe accountant dat de interne 

beheersingsmaatregelen rond het proces verkopen effectief zijn, maar dat de stamgegevens (o.a. 

verkoopprijzen) voor alle gebruikers van ----------- toegankelijk zijn.  

 Uit het ‘sectiememo verkopen’ blijkt vervolgens dat de externe accountant van plan is om aanvullende 

gegevensgerichte werkzaamheden uit te voeren om het gesignaleerde risico te mitigeren. 

 

h. Uit het ‘3.3.19.3 Werkprogramma netto-omzet’ blijkt dat de externe accountant samengevat de volgende 

gegevensgerichte werkzaamheden zou hebben uitgevoerd: 

i. Aansluiting tussen de netto-omzet in de jaarrekening met het grootboek en de saldibalans; 

ii. Cijferanalyse van verantwoorde kortingen en bonussen per periode en per productgroep en artikelsoort; 

iii. Cijferanalyse op de productgegevens en resultaten ten opzichte van omzet, voorraad en inkopen; 

iv. Cijferanalyse van de verantwoorde productie ten opzicht van maximale machinecapaciteit; 

v. Beoordelen van de omzet met de goederenbeweging; 

vi. Beoordelen van de afgrenzing van de netto-omzet rondom balansdatum;  

vii. Beoordelen van de post netto-omzet met haar toelichtingen in de jaarrekening. 
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i. Uit de vastleggingen in het controledossier ten aanzien van de geplande cijferanalyses blijkt dat de externe 

accountant één globale cijferanalyse heeft uitgevoerd waarbij de verschillende netto-omzet componenten van 

het boekjaar zijn vergeleken met het voorgaande boekjaar. Uit deze vergelijking blijkt dat er substantiële 

verschillen in netto-omzet aanwezig zijn tussen beide boekjaren. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt of de externe accountant conform COS 520, paragraaf 12 in overweging heeft 

genomen: de bruikbaarheid van de gegevensgerichte cijferanalyse met betrekking tot de beweringen, de 

betrouwbaarheid van de gegevens waaruit de uitkomsten van de geregistreerde bedragen zijn ontwikkeld, of de 

verwachting voldoende nauwkeurig is om een afwijking van materieel belang op het gewenste 

zekerheidsniveau te onderkennen, en of de substantiële verschillen in de netto-omzet tussen beide boekjaren 

aanvaardbaar zijn. 

 

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

verbandscontrole in de goederenbeweging in kilogrammen heeft gecontroleerd, terwijl dit wel was gepland in 

het werkprogramma. De externe accountant heeft per brief van 20 september 2010 aan de  

AFM toegelicht dat de door [Onderneming C] opgestelde goederenbeweging abusievelijk niet is opgenomen in 

het controledossier. De externe accountant heeft op 20 september 2010 het controledossier ten aanzien van dit 

punt hersteld door het toevoegen van dossierstuk ‘3.3.19.18: Rendement/bruto 2009’. In het controledossier 

zijn echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant werkzaamheden heeft 

uitgevoerd om vast te stellen dat er functiescheiding aanwezig is tussen inkoop, voorraadbeheer en verkoop. 

Daarmee staat niet vast dat de goederenbeweging in functiescheiding tot stand is gekomen en dat de daarmee 

verkregen controle-informatie betrouwbaar is.  

 

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

afgrenzing van de omzet, zoals gepland in het werkprogramma, heeft gecontroleerd en daarmee heeft 

vastgesteld dat de omzet in het juiste boekjaar is verantwoord. 

 

l. Uit het dossierstuk ‘Risk Map [Onderneming C]’ blijkt dat de externe accountant het volgende significante 

risico heeft onderkend: ‘ongeautoriseerde prijswijzigingen door functievermenging […]’. In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de 

prijscomponent van de omzet mengvoeder heeft gecontroleerd. 

  

 De externe accountant heeft schriftelijk toegelicht dat op 20 september 2010 het controledossier ten aanzien 

van dit punt is hersteld door het toevoegen van dossierstuk ‘3.3.19.17: margeanalyse’.  

 Op dit dossierstuk zijn echter geen vastleggingen aangetroffen ten aanzien van de door de externe accountant 

uitgevoerde controle werkzaamheden op het punt van het gesignaleerde risico. 

 

m. In het controledossier zijn voorts nog de volgende documenten van de cliënt opgenomen: ‘3.3.19.9  

------------------------------------------------------Verkoop in tonnen’, ‘3.3.19.11 Verkopen ------- ------ --------’, 

‘3.3.19.12 Verkopen ------- ------ ---------’, ‘3.3.19.13 Open aan ---------------------’, ‘3.3.19.15’. Op deze 

documenten zijn geen vastleggingen aangetroffen van de externe accountant, waaruit blijkt dat de externe 

accountant controle-informatie uit deze documenten heeft verkregen. 

 



 

 
 

 

 

 Datum 16 december 2014 

 Ons kenmerk ------------------- 

 Pagina 46 van 101 

2.4.1.3 Oordeel AFM 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de volledigheid van 

de netto-omzet mengvoeders van [Onderneming C] om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 

 

Uit de jaarrekening van [Onderneming C] blijkt dat de netto-omzet mengvoeders over 2009 € ---------------- 

bedraagt, 85% van de totale netto-omzet van [Onderneming C] (feit a.). De netto-omzet mengvoeder is daarom 

een (zeer) materiële post in de jaarrekening van [Onderneming C].  

 

Systeemgerichte controlewerkzaamheden 

De externe accountant heeft voor de controle van de volledigheid van de netto-omzet mengvoeders gekozen voor 

een systeemgerichte controleaanpak waarbij hij mede wil steunen op de beheersingsmaatregelen van de 

controlecliënt in het verkoopproces (feit b.). Hiertoe dient de externe accountant controle-informatie te verzamelen 

met betrekking tot de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen gedurende de onderzochte periode. Om 

het bestaan van de AO/IB vast te stellen heeft de externe accountant een lijncontrole vanaf de verkooporder tot en 

met de facturering gepland. Om de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen te toetsen heeft de 

externe accountant proceduretests gepland (feit c.). 

 

De externe accountant heeft een ‘reperformance’ uitgevoerd van een verkooptransactie (feit d.). Hij heeft deze 

werkzaamheden aangeduid als lijncontrole. In het controledossier zijn echter geen documenten aangetroffen 

waaruit blijkt dat de lijncontrole op de verkooptransactie heeft geleid tot de vaststelling door de externe accountant 

van het bestaan van interne beheersingsmaatregelen in het verkoopproces. 

 

Om de werking van de interne beheersingsmaatregelen vast te stellen, heeft de externe accountant proceduretests 

gepland (feit c.). Daartoe heeft de externe accountant proceduretests op negen verkooptransacties van 

mengvoeders uitgevoerd (feit e.). De transacties betreffen de eerste negen maanden van 2009 en één van deze 

transacties betrof een verkoop dieselolie in plaats van mengvoeders (feit e, onder ii en iii.). Uit het controledossier 

blijkt niet of, dan wel welke, aanvullende controle-informatie over de overige drie maanden is verkregen en of de 

externe accountant overwogen heeft de verkooptransactie die buiten het bereik van het controleobject viel, te 

vervangen.  

 

Voor de geselecteerde transacties heeft de externe accountant twaalf controlepunten vastgesteld. De externe 

accountant heeft echter slechts vijf controlepunten beoordeeld. De zeven niet beoordeelde controlepunten waren 

naar het oordeel van de externe accountant achterhaald wegens de invoering van een nieuw automatiseringspakket. 

Het merendeel van de interne beheersingsmaatregelen waarop de externe accountant wilde steunen, bestond niet 

meer en was vervangen door geautomatiseerde controles in het nieuwe ----------- systeem (feit e, onder iv.). Uit het 

controledossier blijkt echter niet dat de externe accountant de gewijzigde automatisering heeft betrokken bij het 

toetsen van de interne beheersingsmaatregelen. Daarmee heeft de externe accountant de opzet, het bestaan en de 

werking van de gewijzigde beheersingsmaatregelen in de automatiseringsomgeving ----------- niet vastgesteld (feit 

f.).  
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Uit het onderzoek van de AFM bleek dat de vijf wel gecontroleerde punten, naar hun aard gegevensgerichte 

detailcontroles betroffen, waarbij de externe accountant zelfstandig de aansluiting vaststelt tussen diverse 

brondocumentatie over transacties in de eerste negen maanden van het jaar (feit e, onder v.). Met deze 

werkzaamheden kunnen materiële onjuistheden op beweringenniveau worden ontdekt (bijvoorbeeld: is de factuur 

rekenkundig juist), maar heeft de externe accountant niet de werking van de beheersingsmaatregelen vastgesteld 

die een afwijking van materieel belang in de volledigheid van de netto-omzet kunnen voorkomen dan wel 

ontdekken en herstellen. 

 

De conclusie van de externe accountant (feit g.), dat de beheersingsmaatregelen rond het proces verkopen (met 

uitzondering van de toegankelijkheid van stamgegevens) effectief zijn, volgt niet uit de beschikbare controle-

informatie. De externe accountant heeft aldus geen toereikende controle-informatie verkregen om in staat te zijn 

redelijke conclusies te trekken waarop voornoemde conclusie kon worden gebaseerd. 

 

Gegevensgerichte controlemaatregelen 

In dossierstuk ‘2.4.2 sectiememo verkopen’ heeft de externe accountant geconstateerd dat de stamgegevens, 

waaronder de verkoopprijzen, voor alle gebruikers van ----------- toegankelijk zijn (feit g.). Om dit gesignaleerde 

risico te mitigeren, heeft de externe accountant aanvullende gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd 

(feit h.). 

 

De externe accountant heeft een globale cijferanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende componenten van de 

netto-omzet zijn vergeleken met het voorgaande boekjaar. Daarbij heeft de externe accountant substantiële 

verschillen in de netto-omzet tussen beide jaren geconstateerd. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt of de externe accountant in overweging heeft genomen: de bruikbaarheid van de 

gegevensgerichte cijferanalyse met betrekking tot de beweringen, de betrouwbaarheid van de gegevens waaruit de 

uitkomsten van de geregistreerde bedragen zijn ontwikkeld, of de verwachting voldoende nauwkeurig is om een 

afwijking van materieel belang op het gewenste zekerheidsniveau te onderkennen, en of de substantiële verschillen 

in de netto-omzet tussen beide boekjaren aanvaardbaar zijn (feit i.). Daarmee kwalificeert de cijferanalyse niet als 

gegevensgerichte cijferanalyse zoals bedoeld in COS 520, paragraaf 12. De cijferanalyse zoals uitgevoerd door de 

externe accountant betreft derhalve geen gegevensgerichte controlemaatregel die controle-informatie oplevert. 

 

Met betrekking tot de door [Onderneming C] opgestelde verbandscontrole in de goederenbeweging die na afgifte 

van de accountantsverklaring aan het controledossier is toegevoegd, heeft de externe accountant niet vastgesteld of 

functiescheiding aanwezig is tussen inkoop, voorraadbeheer en verkoop. Daarmee is de betrouwbaarheid van deze 

goederenbeweging niet gewaarborgd (feit j.).  

  

Verder heeft de accountant gepland om de afgrenzing van de netto-omzet rondom de balansdatum te beoordelen. 

In het controledossier zijn echter geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant deze 

werkzaamheid heeft uitgevoerd (feit h. en k.). 

 

Uit bovenstaande volgt naar het oordeel van de AFM dat de externe accountant ontoereikende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd met betrekking tot het door hem gesignaleerde risico.  
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Significant risico 

De externe accountant heeft het risico op ‘ongeautoriseerde prijswijzigingen door functievermenging’ als 

significant ingeschat (feit l.). Dit betekent dat prijswijzigingen speciale aandacht in de controle verdienen. De 

externe accountant heeft echter geen werkzaamheden uitgevoerd die specifiek zijn gericht op dat risico. 

De externe accountant heeft schriftelijk toegelicht dat dit punt is hersteld door toevoeging van het dossierstuk 

‘3.3.19.17 margeanalyse’ aan het controledossier. Op dit dossierstuk zijn echter geen vastleggingen aangetroffen 

waaruit blijkt dat de externe accountant controlewerkzaamheden ten aanzien van het gesignaleerde risico heeft 

uitgevoerd. 

 

Op grond van bovenstaande concludeert de AFM dat de externe accountant ontoereikende controle-informatie 

heeft verkregen ten aanzien van de volledigheid van de netto-omzet mengvoeders van [Onderneming C] om in 

staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Daarmee heeft 

de externe accountant paragraaf 2 van COS 500 niet nageleefd. 

 

2.4.2 Ontoereikende controle-informatie met betrekking tot het bestaan van de voorraad  

 

2.4.2.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2, COS 501 paragraaf 5 en 6 

 

2.4.2.2 Feiten 

a. In de jaarrekening van [Onderneming C] is de post voorraden opgenomen voor een bedrag van circa € ----------

---.. Deze post bestaat voor € ----------- uit de voorraad van [Business Unit 1]. 

 

b. Uit het document ‘1.1.2 Postenoverzicht [Business unit 1] 2009’ blijkt dat de externe accountant heeft gepland 

om de voorraad onder andere te controleren op de bewering ‘bestaan’. 

 

c. In het document ‘Overall topmemo Eindejaars [Business unit 1]” is de volgende eindconclusie opgenomen ten 

aanzien van de verrichte controlewerkzaamheden op de voorraad: ‘Op basis van onze systeemgerichte en 

gegevensgerichte werkzaamheden hebben wij voldoende zekerheid verkregen mbt de beweringen bestaan en 

waardering van de post voorraden in de jaarrekening 2009 [……]’. 

 

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

inventarisatie van de voorraad van [Business unit 1] heeft bijgewoond. De externe accountant heeft middels 

een brief aan de AFM van 28 september 2010 toegelicht dat het bijwonen van de inventarisatie van de voorraad 

bij [Business unit 1] door bijzondere weersomstandigheden niet mogelijk was. Uit de vastleggingen in het 

controledossier blijkt niet dat de externe accountant conclusies heeft getrokken uit het niet kunnen bijwonen 

van de inventarisatie van de voorraad bij [Business unit 1] en dat hij overige controlewerkzaamheden heeft 

gepland en uitgevoerd. 

 

e. In het controledossier zijn de voorraadinventarisatielijsten voor de voorraad [Business unit 1] van de klant 

opgenomen. Daarnaast is een gedetailleerde voorraadspecificatie per artikelsoort vanuit ----------- opgenomen. 

Op deze documenten zijn geen zichtbare controlewerkzaamheden door de externe accountant verricht.  
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f. In het controledossier zijn 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 op balansdatum. 

 

2.4.2.3 Oordeel AFM 

De post voorraden bedraagt per ultimo 2009 € -----------, waarvan € ----------- de voorraad van [Business unit 1] is 

(feit a.). De post voorraden van [Business unit 1]  is aldus van materieel belang voor de jaarrekening van 

[Onderneming C]. De externe accountant heeft controlewerkzaamheden gepland om het bestaan van de voorraden 

van [Business unit 1] vast te stellen (feit b.). De externe accountant dient toereikende controle-informatie te 

verkrijgen over het bestaan van de post voorraden om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Daarnaast dient de externe accountant op grond van COS 501, 

paragraaf 5 als de voorraad van materieel belang is voor de financiële overzichten, toereikende controlezekerheid 

te verkrijgen aangaande het bestaan en de toestand van de voorraad door het bijwonen van de inventarisatie, tenzij 

dit ondoelmatig is. Indien de externe accountant in verband met onvoorziene omstandigheden niet in staat is de 

inventarisatie op de geplande datum bij te wonen, dan dient hij op grond van COS 501, paragraaf 6 enige 

voorraadtellingen uit te voeren of te observeren op een andere datum en zo nodig de transacties tussen beide data 

te controleren. 

 

De externe accountant concludeert dat hij op basis van zijn systeemgerichte en gegevensgerichte werkzaamheden 

voldoende zekerheid heeft gekregen met betrekking tot de beweringen bestaan en waardering van de post 

voorraden in de jaarrekening 2009 (feit c.).  

 

Aangezien de voorraden van [Business unit 1]  van materieel belang is voor de jaarrekening van [Onderneming 

C], dient de externe accountant een inventarisatie bij te wonen. Uit de brief van 28 september 2010 van Baat aan 

de AFM blijkt dat de externe accountant door extreme weersomstandigheden de inventarisatie met betrekking tot 

de voorraden van [Business unit 1]  niet kon bijwonen (feit d.). Baat geeft verder in deze brief aan dat zij gelet op 

de ervaringen in voorgaande jaren bij de inventarisaties en de ongewijzigde opzet van de inventarisatie 2009 deze 

omstandigheid heeft getracht te compenseren door: 

 cijferbeoordelingen op locatieniveau van voorraden 2008 versus 2009; 

 de cbo van de ontwikkeling van omloopsnelheid van voorraden; 

 waarschijnlijkheidsbeoordeling van voorraden in silo’s; 

 beoordeling van het bestaan aan de hand van facturatie door [Business unit 3] in de laatste week van 2009 in 

combinatie met hoge omloopsnelheid; 

 kritisch doorlopen van het voorraad detailbestand, waarbij diverse analysemogelijkheden zijn benut; 

 het verslag van de financieel directeur van de door onder zijn leiding uitgevoerde controletelling; en 

 de uitgevoerde margebeoordeling. 

 

In het controledossier zijn echter geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

bovengenoemde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarboven op geldt dat indien de externe accountant in 

verband met onvoorziene omstandigheden niet in staat is de inventarisatie op de geplande datum bij te wonen, hij 
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op een andere datum enige voorraadtellingen moet uitvoeren of observeren en zonodig de transacties tussen de 

tussen beide data moet controleren. De externe accountant heeft dit echter nagelaten.  

 

Op de in het controledossier opgenomen voorraadinventarisatielijst voor de voorraad [Business unit 1] en de 

gedetailleerde voorraadspecificatie per artikelsoort vanuit -----------, zijn geen zichtbare controlewerkzaamheden 

door de externe accountant verricht (feit e.). Ook voor het overige zijn geen documenten aangetroffen waaruit 

blijkt dat de externe accountant controlewerkzaamheden heeft verricht om toereikende controle-informatie te 

verkrijgen over het bestaan van de voorraad op balansdatum (feit f.).  

 

Op grond van bovenstaande concludeert de AFM dat de externe accountant geen toereikende controle-informatie 

heeft verkregen ten aanzien van het bestaan van de voorraad van [Business unit 1] en aldus geen toereikende 

controle-informatie heeft verkregen over het bestaan van de voorraad van [Onderneming C] om in staat te zijn 

redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De externe accountant heeft 

aldus paragraaf 2 van COS 500 en de paragraaf 6 van COS 501 paragraaf niet nageleefd. 

2.5 [Onderneming D]  

 

Externe accountant ----------------------- 

Boekjaar 2009 

Type onderneming ---------------------------------------------

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

---------- 

Accountantsverklaring ------------------------------------- 

Verslaggevingstelsel Titel 9 boek 2 BW 

Balanstotaal € -------------- 

Resultaat voor belastingen € ------------------------- 

Kwaliteitsbeoordeling 

(OKB) 

Ja, ------------------------------ 

Materialiteit € -------------- 

 

[Onderneming D] is een zakelijk dienstverlener op het gebied van salaris- en personeelsadministratie en voert 

bijkomende (advies)werkzaamheden uit ten aanzien van het personeel van haar klanten. [Onderneming D] bezit 

100% van de aandelen van [Deelneming 5]. In beide vennootschappen worden werkzaamheden voor klanten 

uitgevoerd. 

 

2.5.1 Ontoereikende controle van de volledigheid voorzieningen 

 

2.5.1.1 Norm 

COS 500, paragraaf 2, COS 540, paragraaf 2 

 

2.5.1.2 Feiten 
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a. Uit de jaarrekening blijkt dat de post voorzieningen per 31 december 2009 € ------------- bedraagt. De post 

voorzieningen bestaat uit een voorziening voor aanloopkosten van € ------------- en een voorziening 

personeelskosten van € --------------. 

 Uit de jaarrekening blijkt het volgende ten aanzien van de voorziening voor aanloopkosten: ‘----------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.’. 

 Uit de jaarrekening blijkt het volgende ten aanzien van de voorziening personeelskosten: ‘-------------------------

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------’. 

b. Uit het controledossier blijkt dat de externe accountant voor de post voorzieningen een gegevensgerichte 

controleaanpak hanteert. In dossierstuk 3.3.14.1 ‘Werkprogramma voorzieningen’ heeft de externe accountant 

onder andere de volgende werkzaamheden met betrekking tot de controle van voorzieningen gepland: 

 ‘Vraag of stel een overzicht op van de diverse voorzieningen en sluit dit aan met de saldibalans. Beoordeel 

of de wijze van berekening van de voorziening op consistente wijze is geschied. 

 Beoordeel de noodzaak tot het vormen, handhaven c.q. vrijvallen van een voorziening voor specifieke 

risico’s, verplichtingen en verliezen. 

 Ga na of alle uitgaven die betrekking hebben op een gebeurtenis waarvoor een voorziening is gevormd ook 

daadwerkelijk op deze voorziening in mindering zijn gebracht. 

 Controleer de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen. 

 Beoordeel de toereikendheid van de verantwoorde voorzieningen. 

 Beoordeel de waarderingsgrondslagen van de voorzieningen, alsmede of de dotaties op aanvaardbare 

grondslagen zijn gebaseerd.’. 

 

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

geplande werkzaamheden, zoals vermeld in feit b., heeft uitgevoerd. 

 

2.5.1.3 Oordeel AFM 

De controle-informatie dient toereikend te zijn om redelijke conclusies te kunnen trekken waarop het 

accountantsoordeel kan worden gebaseerd (COS 500, paragraaf 2). Op grond van COS 540, paragraaf 2, dient de 

externe accountant toereikende controle-informatie te verkrijgen aangaande schattingen. 

 

De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de volledigheid van 

de voorzieningen van [Onderneming D], alsmede ten aanzien van de schattingen die aan de post voorzieningen ten 

grondslag liggen. 

 

De post voorzieningen is van materieel belang voor de jaarrekening van [Onderneming D] (feit a.). De externe 

accountant heeft in zijn werkprogramma diverse gegevensgerichte werkzaamheden gepland (feit b.). In het 

controledossier zijn echter geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de geplande (of 

andere) werkzaamheden heeft uitgevoerd. De externe accountant heeft geen toereikende controle-informatie 
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verkregen over de volledigheid van de voorzieningen van [Onderneming D] en heeft aldus paragraaf 2, COS 500 

niet nageleefd. Evenmin heeft hij toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de schattingen 

waarop de voorzieningen voor aanloopkosten en personeelskosten zijn gebaseerd, en heeft hij aldus paragraaf 2, 

COS 540 niet nageleefd.  

 

2.5.2 Ontoereikende controle continuïteitsveronderstelling 

 

2.5.2.1 Norm 

COS 570, paragraaf 17 en 26 

 

2.5.2.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming D] blijkt een negatief resultaat na belastingen over 2009 van € --- 

--------- (2008: € ----------- positief). 

 

b. Uit de jaarrekening blijkt een eigen vermogen van € ----------. per 31 december 2009 (per 31 december 2008: 

€ ----------.). De solvabiliteit eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal bedraagt per 31 december 2009 

3,5%. 

 

c. Uit het jaarverslag van de directie over 2009 blijkt onder andere het volgende: ‘--------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.’. 

 

d. Uit het controledossier blijkt niet dat de externe accountant de maatregelen van de directie naar aanleiding van 

het liquiditeitsprobleem in november 2009, zoals beschreven in feit c., in zijn controle heeft betrokken. 

 

e. In het controledossier zijn dossierstukken 3.3.26.1 ’Inventarisatie van factoren die de continuïteit kunnen 

beïnvloeden’ en 3.3.26.2 ‘Sectiememo Continuïteit’ opgenomen. De externe accountant concludeert in deze 

dossierstukken als volgt: ‘De continuïteitsveronderstelling geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.’. In 

het controledossier zijn echter geen vastleggingen aangetroffen die deze conclusie onderbouwen. 

 

f. In het controledossier is dossierstuk 3.3.26.3 ‘20100518 Resultaat [Onderneming D] Groep 1e kw 2010’ 

opgenomen. Dit betreft een door [Onderneming D] opgestelde prognose voor resultaat 2010, opgedeeld per 

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

de aanvaardbaarheid van de veronderstellingen die aan de prognose ten grondslag liggen heeft beoordeeld. 
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g. In het controledossier zijn geen overige vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant 

werkzaamheden heeft verricht om de aanvaardbaarheid te beoordelen van de door de directie veronderstelde 

continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. 

 

2.5.2.3 Oordeel AFM 

De externe accountant dient bij de planning en uitvoering van de controlewerkzaamheden en de evaluatie van de 

controlebevindingen de aanvaardbaarheid te beoordelen van de door de leiding van de entiteit veronderstelde 

duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten (COS 570, paragraaf 2). Hij dient op grond van COS 570, 

paragraaf 17 de door het bestuur gemaakte inschatting van de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de 

bedrijfsactiviteiten te evalueren. Indien de externe accountant gebeurtenissen of omstandigheden heeft 

geïdentificeerd die een gerede twijfel kunnen doen ontstaan omtrent die mogelijkheid tot duurzame voortzetting, 

dan dient de externe accountant op grond van COS 570, paragraaf 26: 

 de plannen van het bestuur voor de toekomstige activiteiten gebaseerd op de continuïteitsinschatting te 

beoordelen; 

 door het uitvoeren van noodzakelijk geachte controlewerkzaamheden, inclusief het onderzoek naar de uitkomst 

van de plannen van de leiding van de entiteit en andere continuïteitsbevorderende factoren, toereikende 

controle-informatie te verzamelen om te kunnen bevestigen of ontkennen dat een materiële onzekerheid 

bestaat; en 

 schriftelijke mededelingen van het bestuur te vragen met betrekking tot haar plannen voor toekomstige 

activiteiten. 

 

Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming D] blijkt dat zij een negatief resultaat na belastingen had van € --------

------  (2008: € -------------- positief), een eigen vermogen had van -------------- (2008: € --------------), een 

solvabiliteit had van 3,5% en eind 2009 te kampen kreeg met een liquiditeitsprobleem (feit a., b. en c.). In 

document 3.3.26.1’Inventarisatie van factoren die de continuïteit kunnen beïnvloeden’ merkt de externe 

accountant onder punt 5 ‘Belangrijke financiële kengetallen die een ongunstig beeld vertonen’ op:’Resultaat 

jaarrekening 2009 is negatief. Intern diverse maatregelen getroffen om dit om te buigen in 2010’. De externe 

accountant heeft bij punt 6 ‘Aanzienlijke negatieve bedrijfsresultaten of belangrijke waardedalingen van activa die 

worden aangewend’ aangevinkt dat dit van toepassing is en als toelichting gegeven: ´zie vraag 6.’. Verder heeft de 

externe accountant in document 3.3.26.2 opgemerkt: ‘Op basis van de cijfers t/m het derde kwartaal 2009 is er 

sprake van een negatief resultaat. Indien deze resultaten ongewijzigd blijven, kan dit problemen gaan opleveren 

voor de liquiditeit en evt zelfs voor de continuïteit.’ (feit e.). De externe accountant kwalificeert dit als een 

significant risico.  

 

Naar het oordeel van de AFM zijn daarmee omstandigheden geïdentificeerd die gerede twijfel doen ontstaan 

omtrent de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De externe accountant dient dan (a) 

de plannen te beoordelen van het bestuur voor toekomstige activiteiten gebaseerd op haar continuïteitsinschatting, 

(b) toereikende controle-informatie te verzamelen om te kunnen bevestigen of ontkennen dat een materiële 

onzekerheid bestaat en (c) schriftelijke mededelingen van het bestuur van [Onderneming D] te vragen met 

betrekking tot haar plannen voor toekomstige activiteiten. In het controledossier zijn echter geen documenten 
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aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de onder (a) tot en met (c) genoemde werkzaamheden heeft 

verricht. 

 

In het eerder genoemde document 3.3.26.2 concludeert de externe accountant: ‘Op basis van de cijfers t/m het 

derde kwartaal 2009 is er sprake van een negatief resultaat. Indien deze resultaten ongewijzigd blijven, kan dit 

problemen gaan opleveren voor de liquiditeit en evt zelfs voor de continuïteit.’. In hetzelfde document concludeert 

de externe accountant: ‘De continuïteitsveronderstelling geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid,’ (feit e.). In 

het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen die deze conclusie onderbouwen. In het controledossier is 

wel een door [Onderneming D] opgestelde prognose voor resultaat 2010 opgenomen, maar er zijn geen 

vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de aanvaardbaarheid van de veronderstellingen 

die aan deze prognose ten grondslag liggen, heeft beoordeeld. Evenmin blijkt uit het controledossier dat de externe 

accountant de in feit c. genoemde maatregelen heeft beoordeeld die het bestuur van [Onderneming D] aangeeft te 

hebben genomen. De externe accountant heeft naar het oordeel van de AFM paragraaf 26 van COS 570 niet 

nageleefd. 

2.6 [Onderneming E] 

 

Externe accountant -------------------------------- 

Boekjaar 2009 

Type onderneming --------------------------- 

Accountantsverklaring -------------------------------- 

Verslaggevingstelsel Titel 9 Boek 2 BW (geconsolideerd en 

enkelvoudig) 

Netto-omzet € -------------- 

Resultaat voor belastingen € ------------ 

Balanstotaal € -------------- 

Kwaliteitsbeoordeling (OKB) Ja, ------------------------------- 

Materialiteit € -------------- 

 

[Onderneming E] is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. De aandelen van de vennootschap worden 

gehouden door -------------------. [Onderneming E] staat aan het hoofd van een groep van ondernemingen die actief 

is op het gebied van logistiek en aan logistiek gerelateerde dienstverlening. De grootste werkmaatschappij is 

[Werkmaatschappij U] met een omzet van € -------------- (92% van de geconsolideerde omzet van [Onderneming 

E]. 

 

2.6.1 Ontoereikende overwegingen om te kunnen fungeren als groepsaccountant 

 

2.6.1.1 Norm 

COS 600, paragraaf 6 

 

2.6.1.2 Feiten 
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a. Uit de jaarrekening 2009 van [Onderneming E] blijkt dat de externe accountant op ------ 2010 namens Baat een 

goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2009 van [Onderneming E]. 

 

 Uit het jaarverslag 2009 van [Onderneming E] blijkt voorts het volgende: ‘--------------------------------------------

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

-------------------------------------------------.’. 

 

 Uit de geconsolideerde jaarrekening 2009 van [Onderneming E] blijkt dat zij in 2009 een netto-omzet heeft 

gerealiseerd van € -------------- en een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting van € -------------, 

dat er gemiddeld ----- personeelsleden werkzaam waren en dat het balanstotaal per 31 december 2009 € ---------

-----  bedroeg. 

 

b. Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming E] onder meer 100% van de aandelen houdt van de vennootschap 

[Werkmaatschappij U]. [Werkmaatschappij U] staat op haar beurt ook aan het hoofd van een groep van 

ondernemingen. 

  

 Uit de geconsolideerde jaarrekening van [Werkmaatschappij U] blijkt dat deze vennootschap in 2009 een 

netto-omzet heeft gerealiseerd van € -------------- en een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 

van € --------------, dat er gemiddeld ----- personeelsleden werkzaam waren en dat het balanstotaal per 31 

december 2009 € -------------- bedroeg. 

 

c. Uit de feiten a. en b. volgt dat [Werkmaatschappij U] in 2009 voor 92% heeft bijgedragen aan de 

geconsolideerde omzet van [Onderneming E] en voor 77% aan het geconsolideerde balanstotaal per 31 

december 2009. Het bedrijfsresultaat voor belastingen over 2009 van [Werkmaatschappij U] is ruim twee keer 

zo groot als het geconsolideerde resultaat voor belastingen over 2009 van [Onderneming E]. 

[Werkmaatschappij U] had in 2009 74% van het aantal werknemers van de gehele [Onderneming E] groep in 

dienst. 

 

d. Uit de jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij U] blijkt dat de heer ------------------------ op -------- 2010 

namens ------------------------------------------- een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij de 

jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij U]. 

 

e. Uit het controledossier blijkt dat de externe accountant voor de controle van de cijfers 2009 van 

[Werkmaatschappij U]  ten behoeve van zijn oordeel bij de jaarrekening van [Onderneming E] gebruik heeft 

gemaakt van de werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U], de heer -------- van --------. 

 

f. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant conform 

COS 600, paragraaf 6 heeft overwogen of zijn eigen betrokkenheid, ondanks dat hij voor het grootste deel van 

de controle van de geconsolideerde jaarrekening van [Onderneming E] gebruik maakt van de werkzaamheden 

van een andere accountant, voldoende is om te kunnen fungeren als groepsaccountant en dat hij daartoe heeft 

overwogen: 

 het materieel belang van het gedeelte van het financiële overzicht dat hij controleert; 
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 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 het door de andere 

accountant gecontroleerde (groeps)onderdeel; 

 de uitvoering van aanvullende werkzaamheden zoals in COS 600 uiteengezet, met betrekking tot het door 

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

groepsaccountant een significante betrokkenheid bij zijn controle tot gevolg heeft. 

 

2.6.1.3 Oordeel AFM 

[Werkmaatschappij U] heeft in 2009 voor 92% bijgedragen aan de geconsolideerde omzet van [Onderneming E] 

en voor 77% aan het geconsolideerde balanstotaal per 31 december 2009. Verder is het bedrijfsresultaat voor 

belastingen over 2009 van [Werkmaatschappij U] ruim twee keer zo groot als het geconsolideerde resultaat voor 

belastingen over 2009 van [Onderneming E] en heeft [Werkmaatschappij U] in 2009 74% van het aantal 

werknemers van de gehele [Onderneming E] groep in dienst (feit c.). De cijfers van [Werkmaatschappij U] zijn 

daarmee van significante invloed op de geconsolideerde jaarrekening van [Onderneming E]. 

 

De externe accountant heeft namens Baat op ------- 2010 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven bij 

de jaarrekening 2009 van [Onderneming E]. Uit het controledossier is gebleken dat de externe accountant voor 

zijn controle van de jaarrekening 2009 gebruik heeft gemaakt van de werkzaamheden van de accountant die 

namens -------- een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij U] heeft 

afgegeven (feit a., d. en e.). Indien de externe accountant van [Onderneming E] gebruik maakt van de 

werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U], dan dient hij te overwegen of zijn eigen aandeel 

voldoende is om te kunnen functioneren als groepsaccountant. Daartoe moet hij de volgende zaken overwegen: 

 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 het door de andere accountant 

gecontroleerde (groeps)onderdeel; 

 de uitvoering van aanvullende werkzaamheden zoals in COS 600 uiteengezet, met betrekking tot het door de 

andere accountant gecontroleerde (groeps)onderdeel, op een zodanige wijze dat dit voor de groepsaccountant 

een significante betrokkenheid bij zijn controle tot gevolg heeft. 

 

In het dossier zijn geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant voornoemde zaken heeft 

overwogen. 

 

De externe accountant heeft aldus COS 600 paragraaf 6 niet nageleefd. 

 

2.6.2 Ontoereikende werkzaamheden om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden van andere 

accountants 

 

2.6.2.1 Norm 

COS 600, paragrafen 7, 8 en 12 

 

2.6.2.2 Feiten 
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Algemeen 

a. Uit paragraaf 2.6.1 blijkt dat de cijfers van [Werkmaatschappij U] van significante invloed zijn op de 

geconsolideerde jaarrekening van [Onderneming E] en dat -------------------- op --------- 2010 namens ------------

---------------------- een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2009 van 

[Werkmaatschappij U].  

 

 Uit paragraaf 2.6.1 blijkt voorts dat de externe accountant heeft opgetreden als groepsaccountant en gebruik 

heeft gemaakt van de werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U] ten behoeve van zijn 

eigen oordeel bij de jaarrekening van [Onderneming E].  

 

Beoordelen vakbekwaamheid van de andere accountant in het kader van de specifieke opdracht 

b. In dossierstuk 3.3.4.6 (‘werkprogramma groepsaccountant’) is bij de werkstappen die betrekking hebben op de 

beoordeling van de deskundigheid van de accountant van [Werkmaatschappij U] het volgende opgenomen: 

‘Voor -------- mag deze conclusie worden getrokken.’. In het controledossier zijn geen vastleggingen 

aangetroffen die deze stelling onderbouwen. 

 

 In het controledossier zijn ook geen andere vastleggingen, anders dan bovengenoemd citaat, aangetroffen 

waaruit blijkt dat de externe accountant de vakbekwaamheid van de accountant van [Werkmaatschappij U] in 

het kader van de specifieke opdracht heeft beoordeeld. 

 

Beoordelen of de door de andere accountant uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de specifieke opdracht 

toereikend zijn voor de doelstellingen van de groepsaccountant 

c. Per brief van 25 september 2009 heeft de externe accountant groeps(controle)instructies verstuurd naar de 

accountant van [Werkmaatschappij U], de heer --------------- van --------- Eindhoven.  

 

 Uit de jaarrekening 2008 van [Werkmaatschappij U] blijkt dat de heer --------- op --------- 2009 namens -------- 

een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2008 van [Werkmaatschappij U]. 

Uit feit d. van paragraaf 2.6.1 blijkt dat de heer ---------  op --------- 2010 namens ---------  een 

accountantsverklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij U]. 

 

 Uit dossierstuk 3.3.4.9 ‘Group Audit Instructions’ (groepsinstructies) blijkt dat de externe accountant de 

accountant van [Werkmaatschappij U] verzoekt om een ‘full scope audit’7 te verrichten op de jaarrapportage 

van [Werkmaatschappij U] die wordt opgesteld ten behoeve van de geconsolideerde jaarrekening van 

[Onderneming E]. Door middel van de groepsinstructies informeert de externe accountant de accountant van 

[Werkmaatschappij U] over controlegebieden die in 2009 speciale aandacht vragen ten behoeve van de 

controle van de geconsolideerde jaarrekening van [Onderneming E], de verwachtingen van de cliënt 

[Onderneming E] over de te verlenen diensten en de door de accountant van [Werkmaatschappij U] op te 

leveren rapportages met de daarbij behorende tijdsplanning. 

 

                                                        
7 De term full scope audit wordt gebruikt voor die groepsonderdelen waarvoor de externe accountant kiest om een volledige controle van de financiële 

informatie uit te (laten) voeren met gebruikmaking van de materialiteit voor het groepsonderdeel. 
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d. In de groepsinstructies zijn de volgende controlegebieden opgenomen die in 2009 speciale aandacht vragen en 

waarover de externe accountant de accountant van [Werkmaatschappij U] verzoekt uitgebreider te rapporteren: 

 ‘The effects of the economic crisis on the financial statements of the Company with specific attention for the 

valuation of the assets as well as disclosure of liabilities. 

 Discussion of attitude and controls aimed at preventing and detecting fraud (as required by the new ISA on 

Fraud); 

 Assessment of the entity’s general controls with regard to IT (structure of the IT department, segregation of 

duties within the systems, change management procedures); 

 Reconciliation of intragroup transactions and internal current accounts; 

 Judgments and accounting estimates (provisions etc.); especially pay attention to the requirements of 

incurring a pension provision under current IFRS GAAP regulations; 

 Quality and effectiveness of the management reporting process. 

 In form 2000 the issues are elaborated. We expect that all auditors focus on these topics and report to us 

via their clearance, management letter or their statutory audit report.’. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de accountant van [Werkmaatschappij U] bovenstaande aandachtsgebieden daadwerkelijk in 

zijn controleaanpak heeft opgenomen en of deze accountant toereikende controlewerkzaamheden heeft verricht 

ten aanzien van deze controlegebieden. 

 

e. Uit dossierstuk 4.1.10 ‘controleplan’ blijkt dat de externe accountant onder meer de volgende specifieke 

risico’s heeft onderkend: 

 ‘Bij de waardering van de voorziening voor (nog te maken) onderhouds- en reparatiekosten is in 

belangrijke mate de gemiddelde ouderdom van het wagenpark van belang. In het verleden zijn staffels 

gemaakt. De huidige omstandigheden maken dat de gemiddelde looptijd van een contract / vrachtwagen 

langer duurt dan in het verleden. De markt voor gebruikte auto’s is ingezakt. Daarmee zou verondersteld 

kunnen worden dat de voorziening hoger gesteld dient te worden (de vrachtwagens lopen langer door, 

waardoor meer onderhoudskosten ten laste van de vennootschappen zal komen). 

 Gelet op het feit dat de ------------------------- als belangrijkste klant van de groep zware tijden kent, en de 

kilometrage bij de groep zeer nadrukkelijk terug loopt, wat leidt tot bezettingsverliezen, en de 

brandstofprijzen enorm zijn gestegen in het jaar maakt dat de resultaten sterk onder druk staan. De 

noodzaak een financiële performance neer te zetten u.h.v. bancaire / kredietarrangementen is nadrukkelijk 

aanwezig.’. 

 

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

accountant van [Werkmaatschappij U] heeft geïnformeerd over de in het controleplan opgenomen specifieke 

risico’s ten aanzien van de voorziening onderhoud- en reparatiekosten en de tendentie in winstneming. 

 

 Uit het controledossier blijkt niet dat de externe accountant heeft vastgesteld of de accountant van 

[Werkmaatschappij U] uit eigen beweging in zijn controle aandacht heeft besteed aan deze specifieke risico’s. 
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f. In de groepsinstructies is onderstaande tabel opgenomen met daarin opgenomen de informatie die de 

accountant van [Werkmaatschappij U] aan de externe accountant dient te verstrekken en de daarbij behorende 

tijdsplanning: 

 

Item required Format required Due Date 

Acknowledgement of receipt, Declaration of 

independence and Listing of Engagement 

Personnel 

Form 1000 December 1, 2009 

Management letter Form 2000 January 31, 2010 

Interim Reporting Package Form 3000 January 31, 2010 

Final Reporting Package Forms 4000-4400 April 15, 2010 

Audit Questionnaire Form 5000 April 15, 2010 

Auditor’s report on consolidation schedules  April 15, 2010 

Statutory report (including representation letter)  April 15, 2010 

 

 Uit het controledossier en de mondelinge mededeling van de externe accountant blijkt dat de externe 

accountant geen van de in feit f. genoemde (schriftelijke) rapportages daadwerkelijk van de accountant van 

[Werkmaatschappij U] heeft ontvangen. 

 

g. Omdat de externe accountant geen schriftelijke rapportages had ontvangen van de accountant van 

[Werkmaatschappij U], heeft de externe accountant op ------- 2010, twee weken nadat de accountant van 

[Werkmaatschappij U] zijn verklaring bij de jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij U] had afgegeven (dus 

na afronding van de op [Werkmaatschappij U] betrekking hebbende controlewerkzaamheden), de 

werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U] beoordeeld tijdens een bezoek aan deze 

accountant. In de dossierstukken 3.3.4.7 ‘Review --------- 2009 deel 1’ en 3.3.4.8 ‘Review --------- deel 2’ heeft 

de externe accountant zijn beoordeling van de controledossiers van de accountant van [Werkmaatschappij U] 

vastgelegd. 

 

h. In de dossierstukken 3.3.4.7 en 3.3.4.8 heeft de externe accountant onder meer de controledocumenten 

vastgelegd die hij tijdens zijn bezoek aan de accountant van [Werkmaatschappij U] heeft beoordeeld. 

Daarnaast beschrijft de externe accountant de achtergronden bij een aantal balans- en resultaatposten van 

[Werkmaatschappij U] en de verschuivingen daarin ten opzichte van voorgaand jaar. 

  

 [Werkmaatschappij U] staat op haar beurt ook aan het hoofd van een groep binnenlandse en buitenlandse 

ondernemingen waarbij de accountant van [Werkmaatschappij U] fungeert als groepsaccountant. De externe 

accountant heeft in zijn dossierstukken 3.3.4.7 en 3.3.4.8 een beschrijving opgenomen van de rapportages die 

de accountant van [Werkmaatschappij U] heeft ontvangen van buitenlandse accountants waar hij gebruik van 

maakt. 

 

 De externe accountant heeft de in dit feit bedoelde controledocumentatie uit het controledossier van de 

accountant van [Werkmaatschappij U] niet opgenomen in zijn eigen controledossier omdat de externe 
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accountant geen toestemming heeft gekregen van de accountant van [Werkmaatschappij U] om kopieën van 

controledocumentatie te maken. 

 

De beoordeling van de significante controlebevindingen van de andere accountant 

i. Uit het controledossier blijkt niet welke invloed de bevindingen van de accountant van [Werkmaatschappij U] 

hebben gehad op de oordeelsvorming van de externe accountant en of deze aanleiding voor de externe 

accountant zijn geweest om aanvullende controlewerkzaamheden te verrichten.  

 

 Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de wijze waarop de externe accountant de werkzaamheden van de 

accountant van [Werkmaatschappij U] heeft beoordeeld: 

 

 Belastingpositie.  

 In dossierstuk 3.3.4.7 heeft de externe accountant het volgende het volgende ten aanzien van belastingpositie 

van [Werkmaatschappij U] vastgelegd: 

 ‘Opgemerkt wordt dat er gesteund is op de veronderstelling van het management dat de ----------- 

belastingautoriteiten uiteindelijk zullen instemmen met het niet als fiscale winst beschouwen van een 

kwijtschelding van -------- lening / rc vanuit Nederland. De ----------- fiscus heeft een eerste verzoek daartoe 

overigens verworpen. De ------------------ fiscus heeft aan het niet met de Nederlandse belastbare winst 

kunnen verrekenen van deze -------- euro in 2008 (is dus al geëffectueerd) als voorwaarde gesteld dat de ---

-----  in -------- niet als belastbaar resultaat wordt gerapporteerd. Blijkbaar probeert men met de -----------  

fiscus vervolgens tot een akkoord te komen, dat hierover geen winstbelasting verschuldigd is in ---------. De 

----------- fiscus stelt vooralsnog dat de kwijtschelding wel tot heffing moet leiden en niet compensabel is 

met bestaande verliezen. Men vecht deze voorlopige beslissing aan. De conclusie dat in geval de ----------- 

fiscus niet akkoord gaat, men met de ------------------ fiscus in onderhandeling gaat over de gesloten 

vaststelling om daarmee heffing van dubbele belasting te voorkomen is duidelijk. Blijft echter inschatting 

van directie en belastingadviseurs van --------.’  

 ‘Compensabele verliezen tot een bedrag van -------- zijn niet gewaardeerd, daar business plan niet aantoont 

dat compensatie geheel mogelijk is.’. 

 

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

aanvullende werkzaamheden heeft uitgevoerd om te beoordelen of de conclusies van de accountant van 

[Werkmaatschappij U] ten aanzien van de belastingpositie terecht zijn. De externe accountant heeft deze 

beoordeling niet uitgevoerd en heeft volstaan met bovenstaande vastleggingen. 

 

 Claims en juridische geschillen.  

 In dossierstuk 3.3.4.7 heeft de externe accountant het volgende vastgelegd met betrekking tot claims en 

juridische geschillen: ‘Er is een aparte sectie t.a.v. juridische zaken. Gesproken is met de juridische afdeling 

van -----------------. Er is een uitvoerig besprekingsverslag opgenomen d.d. november 2009. Lawyers letters in 

dossier opgenomen.’. 

 

 Het feit dat de accountant van [Werkmaatschappij U] een aparte sectie in zijn controledossier heeft opgenomen 

voor de controle van juridische zaken, dat hij heeft gesproken met de juridische afdeling van 
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[Werkmaatschappij U] en dat hij een bevestiging van de advocaat heeft opgevraagd wekt de indruk dat er bij 

[Werkmaatschappij U] sprake is van claims of juridische geschillen. Uit het controledossier van de externe 

accountant blijkt echter niet wat de aard en de omvang van de claims en juridische geschillen is, om een 

inschatting te kunnen maken van de invloed op de geconsolideerde jaarrekening van [Onderneming E]. In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt welke controle-informatie de externe 

accountant heeft verkregen met de beoordeling van de sectie ‘juridische zaken’ in het controledossier van 

[Werkmaatschappij U]. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt welke 

conclusies de externe accountant heeft getrokken met betrekking tot de werkzaamheden van de accountant van 

[Werkmaatschappij U] ten aanzien van de claims en juridische geschillen. De externe accountant heeft al deze 

werkzaamheden niet uitgevoerd en heeft volstaan met bovenstaande vastlegging. 

 

 Interne beheersomgeving. 

 Uit dossierstuk 3.3.4.7 blijkt dat de accountant van [Werkmaatschappij U] een rapport heeft verstrekt aan de 

directie van [Werkmaatschappij U] waarin hij zijn bevindingen van zijn beoordeling van de interne 

beheersingsmaatregelen van [Werkmaatschappij U] heeft opgenomen. In dit rapport informeert de 

accountant van [Werkmaatschappij U] zijn controlecliënt onder het kopje ‘belangrijkste bevindingen’ over 

tekortkomingen in het verkoopproces, in het inkoop-/betalingenproces en in de geautomatiseerde 

informatiesystemen.  

 

 Uit het controledossier blijkt echter niet welke conclusies de externe accountant verbindt aan de 

constatering dat er hiaten in de interne beheersomgeving van [Werkmaatschappij U] zijn en welke invloed 

deze bevindingen hebben op zijn eigen controleaanpak op het niveau van [Onderneming E]. 

 

 Uit de samenvatting blijkt voorts het volgende: ‘Centrale EDP audit wordt uitgevoerd door ------ 

Eindhoven op belangrijke centrale IT applicaties en IT beheer omgeving’. 

 

 Uit het controledossier blijkt niet dat de externe accountant heeft beoordeeld of: 

(1) de accountant van [Werkmaatschappij U] voldoende kennis heeft verkregen over het geautomatiseerde 

informatiesysteem, (2) welke werkzaamheden de accountant van [Werkmaatschappij U] daadwerkelijk heeft 

gepland en uitgevoerd ten aanzien van opzet, bestaan en werking van de geautomatiseerde 

beheersingsmaatregelen en (3) welke controle-informatie de accountant van [Werkmaatschappij U] met deze 

werkzaamheden heeft verkregen. 

 

 Gebeurtenissen na balansdatum.  

 Uit dossierstuk 3.5.1 (‘Overall topmemo’) blijkt het volgende: ‘Uit de bespreking met de directie [AFM: van 

[Onderneming E]] op 30-6-2010 en de verrichte werkzaamheden zijn geen gebeurtenissen na balansdatum 

naar voren gekomen die mogelijk een materiële impact kunnen hebben op de jaarrekening 2009.’. 

  

 De accountantsverklaring bij de jaarrekening van [Onderneming E] is door de externe accountant 6 weken later 

afgegeven dan de datum waarop de heer ------- van --------- zijn accountantsverklaring bij de jaarrekening van 

[Werkmaatschappij U] afgaf. De externe accountant heeft echter nagelaten om de invloed in aanmerking te 
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nemen van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan ná de accountantsverklaring bij de jaarrekeningen 

van [Werkmaatschappij U]. 

 

 De externe accountant heeft de accountant van [Werkmaatschappij U] niet verzocht om aanvullende 

werkzaamheden uit te voeren ten aanzien van de periode tussen het moment van afronding van de 

werkzaamheden bij het groepsonderdeel en het moment dat de externe accountant zijn controle van de groep 

afrondt. De externe accountant heeft evenmin zelfstandig deze werkzaamheden ten aanzien van de significante 

groepsonderdelen uitgevoerd. 

  

2.6.2.3 Oordeel AFM 

De cijfers van [Werkmaatschappij U] zijn van significante invloed op de jaarrekening van [Onderneming E] (feit 

a.) en als gevolg daarvan zijn de werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U] van significante 

invloed op de controle van de jaarrekening van [Onderneming E]. Zoals is vastgesteld in paragraaf 2.6.1 heeft de 

externe accountant voor zijn controle van de jaarrekening 2009 ten behoeve van zijn eigen oordeel bij de 

jaarrekening gebruik gemaakt van de werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U]. Op grond 

van COS 600, paragraaf 7 dient de groepsaccountant die gebruik maakt van de werkzaamheden van een andere 

accountant, de vakbekwaamheid van die andere accountant in het kader van de specifieke opdracht te beoordelen. 

Verder dient de externe accountant op grond van COS 600, paragraaf 8 die 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. Tot slot dient de externe accountant op grond van COS 600, paragraaf 12 de significante 

controlebevindingen van de andere accountant in zijn beoordeling te betrekken. 

 

Beoordelen van de vakbekwaamheid van de andere accountant in het kader van de specifieke opdracht 

In document 3.3.4.6 (werkprogramma groepsaccountant) heeft de externe accountant over de deskundigheid van 

de andere accountant overwogen dat voor --------- die conclusie mag worden getrokken. In het controledossier zijn 

geen andere documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de deskundigheid van de andere 

accountant in het kader van de specifieke opdracht heeft beoordeeld (feit b.). Naar het oordeel van de AFM is deze 

beoordeling niet voldoende omdat uit het feit dat de andere accountant werkzaam is bij --------- niet zonder meer 

volgt dat de andere accountant zelf vakbekwaam is voor de specifieke opdracht. Bij de beoordeling van de 

vakbekwaamheid gaat het erom dat de andere accountant voldoende deskundig is ten aanzien van de specifieke 

opdracht en niet om de algemene reputatie van de accountantsorganisatie als geheel. Zo heeft de externe 

accountant bijvoorbeeld niet overwogen of, gezien het feit dat [Werkmaatschappij U] een internationale 

transportonderneming is, de accountant van [Werkmaatschappij U] ervaring heeft in de transportsector en met 

internationaal opererende bedrijven. Ook heeft de externe accountant geen evaluatie gemaakt van eventuele 

eerdere ervaringen met de accountant van [Werkmaatschappij U]. 

 

Belangrijk aspect in dit kader is dat 2009 het eerste jaar was dat de heer -------- een accountantsverklaring afgaf bij 

de jaarrekening van [Werkmaatschappij U]. De heer --------, ook van ---------, heeft de accountantsverklaring 

afgegeven bij de jaarrekening 2008 van [Werkmaatschappij U] (feit c.). Dit gegeven benadrukt het belang voor de 

externe accountant om de vakbekwaamheid van de heer -------- van ---------, in het kader van de specifieke 

opdracht te beoordelen. 
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Naar het oordeel van de AFM heeft de externe accountant, hoewel hij gebruik heeft gemaakt van diens 

werkzaamheden, de vakbekwaamheid van de accountant van [Werkmaatschappij U] onvoldoende beoordeeld. 

Daarmee heeft de externe accountant COS 600, paragraaf 6 niet nageleefd. 

 

Beoordelen of 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 niet die werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn om toereikende controle-informatie 

te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de accountant van [Werkmaatschappij U] uitgevoerde werkzaamheden in 

het kader van de specifieke opdracht toereikend waren voor de doelstellingen van de externe accountant.  

  

Uit feit c. blijkt dat de externe accountant diverse groepsinstructies verstuurd heeft naar de andere accountant en 

hem heeft verzocht om een ‘full scope audit’. In de controle-instructies is een aantal controlegebieden opgenomen 

dat in 2009 speciale aandacht vraagt en ten aanzien waarvan de externe accountant de andere accountant heeft 

verzocht uitgebreider te rapporteren. In het controledossier zijn echter geen documenten aanwezig waaruit blijkt 

dat de externe accountant heeft vastgesteld of de accountant van [Werkmaatschappij U] deze aandachtspunten 

daadwerkelijk in zijn controleaanpak heeft opgenomen en daartoe toereikende controlewerkzaamheden heeft 

verricht (feit d.). Verder heeft de externe accountant in zijn controleplan onder meer twee specifieke risico’s 

onderkend ten aanzien van de voorziening onderhoud- en reparatiekosten en de tendentie in winstneming. De 

specifieke risico’s zijn echter niet verwerkt in de groepsinstructies. In het controledossier zijn geen andere 

documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant de accountant van [Werkmaatschappij U] over 

de specifieke risico’s heeft geïnformeerd of dat de externe accountant heeft vastgesteld of de accountant van 

[Werkmaatschappij U] uit eigen beweging in zijn controle aandacht heeft besteed aan deze specifieke risico’s (feit 

e.).  

 

Verder heeft de externe accountant de accountant van [Werkmaatschappij U] om diverse documenten verzocht, 

zoals een tussentijdse en slotrapportage over zijn werkzaamheden met betrekking tot de cijfers 2009 van 

[Werkmaatschappij U]. De externe accountant heeft geen van de door hem verzochte documenten ontvangen (feit 

f.). De externe accountant heeft daarom werkzaamheden van de accountant van [Werkmaatschappij U] beoordeeld 

tijdens een bezoek aan deze accountant (feit g.). Dit bezoek heeft op ------- 2010 plaatsgevonden, twee weken 

nadat de accountant van [Werkmaatschappij U] zijn verklaring bij de jaarrekening 2009 van [Werkmaatschappij 

U] had afgegeven en dus na afronding van de op [Werkmaatschappij U] betrekking hebbende 

controlewerkzaamheden. De externe accountant heeft onder meer vastgelegd welke controledocumenten hij heeft 

beoordeeld tijdens zijn bezoek aan de accountant van [Werkmaatschappij U] en heeft hij zijn beoordeling van de 

controledossiers van de accountant van [Werkmaatschappij U] vastgelegd. Geen van de documenten die de 

externe accountant voor zijn beoordeling heeft gebruikt, is echter opgenomen in het controledossier omdat de 

andere accountant geen toestemming gaf om deze documenten te kopiëren.  

 

De werkzaamheden van de andere accountant zien niet op gebeurtenissen in de periode tussen de 

accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen van [Werkmaatschappij U] en van [Onderneming E] (feit i). De 

externe accountant is niet tot de beoordeling gekomen dat de werkzaamheden van de andere accountant dus in 

zoverre niet toereikend zijn voor zijn eigen doelstellingen.  
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Op grond van voorgaande staat naar het oordeel van de AFM vast dat de externe accountant niet die 

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 

waren voor zijn eigen doelstellingen als groepsaccountant. Hieruit volgt dat de externe accountant paragraaf 8 van 

COS 600 niet heeft nageleefd. 

 

Beoordeling door de groepsaccountant van significante controlebevindingen van de andere accountant 

In dossierstuk 3.3.4.7 heeft de externe accountant een aantal significante controlebevindingen van de accountant 

van [Werkmaatschappij U] met betrekking tot de belastingpositie, claims en juridische geschillen en de interne 

beheersomgeving van [Werkmaatschappij U] opgenomen (feit i.). Deze significante controlebevindingen kunnen 

van materiële invloed zijn op de controle van [Onderneming E]. De externe accountant heeft echter nagelaten om 

vast te stellen welke betekenis deze bevindingen van de accountant van [Werkmaatschappij U] hadden voor de 

uitvoering van de controle van de jaarrekening van [Onderneming E]. 

 

De externe accountant heeft aldus paragraaf 12 van COS 600 niet nageleefd. 

2.7 [Onderneming G] 

 

Externe accountant ------------------------- 

Boekjaar 2010 

Type onderneming ----------------------------- 

Controleverklaring ------------------------- 

Verslaggevingstelsel Titel 9 Boek 2 BW (geconsolideerd en enkelvoudig) 

Netto-omzet € -------------- 

Resultaat voor belastingen € -------------- 

Balanstotaal € ---------------- 

Kwaliteitsbeoordeling (OKB) Ja, ------------------------- 

Materialiteit € ------------- 

 

[Onderneming G] is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. [Onderneming G] houdt 100% van de 

aandelen van [Deelneming 6]. [Onderneming G] is een massaproducent van ---------------------- die als grondstof 

dienen voor de -----------------------------------------. 

 

2.7.1 Ontoereikende controle van de waardering materiële vaste activa 

 

2.7.1.1 Norm 

COS 500, paragraaf 6 en 8 

 

2.7.1.2 Feiten 
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a. Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat de post materiële vaste activa € ----------------- (2009: € -----------------) 

bedraagt. Dit is 76% (2009: 78%) van het balanstotaal. De post materiële vaste activa bestaat uit een post 

bedrijfsgebouwen (€ --------------) en een post machines en installaties (€ ------------------). 

 

 Uit de jaarrekening blijkt dat de mutatie in 2010 van de post materiële vaste activa voornamelijk bestaat uit een 

positieve herwaardering van € ----------------- en uit afschrijvingen ter hoogte van € ----------------. 

 

 Uit de jaarrekening blijkt dat [Onderneming G] de volgende waarderingsgrondslag hanteert voor de post 

materiële vaste activa: ‘De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Voor 

opstallen betreft dit de herbouwwaarde en voor inventaris, machines en installaties is dit de nieuwwaarde.’. 

 

b. In het controledossier zijn twee taxatierapporten opgenomen betreffende de taxatie van gebouwen, installaties 

en bedrijfsinventaris van [Onderneming G]. De datum van het ene taxatierapport is 1 februari 2007. De datum 

van het andere taxatierapport is 1 januari 2009. De externe accountant heeft mondeling toegelicht dat het 

rapport van 1 januari 2009 de laatst uitgevoerde taxatie van de materiële vaste activa van [Onderneming G] 

bevat. 

  

c. Uit het taxatierapport van 1 februari 2007 blijkt dat: 

 de taxatie is verricht door --------------------(-----------------------------------------); de naam van de taxateur 

ontbreekt; 

 de taxatie is uitgevoerd ter voldoening aan artikel 960 van boek 7 BW; 

 het onroerend goed bestaat uit een stafkantoor, een productielocatie en een opslaglocatie in ---------; 

 voor zover niet anders vermeld, de opstallen zijn gewaardeerd tegen basis herbouwwaarde en de inventaris, 

machinerieën en installaties zijn gewaardeerd tegen basis nieuwwaarde; 

 het gehele getaxeerde actief op € ----------------- wordt getaxeerd en is onderverdeeld in de categorieën 

opstallen (€ ----------------), vaste taxatie (€ -----------------) en niet vaste taxatie (€ ----------------); 

 de opruimingskosten op € ----------------worden getaxeerd. 

 

d. Uit het taxatierapport van 1 januari 2009 blijkt dat: 

 de taxatie is verricht door een Registertaxateur, verbonden aan --------------------(---------------------------------

--------);  

 de taxatie is uitgevoerd ter voldoening aan artikel 960 van boek 7 BW; 

 het onroerend goed bestaat uit een stafkantoor, een productielocatie en een opslaglocatie in ---------;; 

 voor zover niet anders vermeld, de opstallen zijn gewaardeerd tegen basis herbouwwaarde en de inventaris, 

machinerieën en installaties zijn gewaardeerd tegen basis nieuwwaarde; 

 het gehele getaxeerde actief op € -----------------) wordt getaxeerd en is onderverdeeld in de categorieën 

opstallen (€ ----------------), vaste taxatie (€ -----------------)) en niet vaste taxatie (€ ----------------); 

 de opruimingskosten op € ----------------worden getaxeerd. 

 

e. Uit geen van beide taxatierapporten blijkt wie de opdrachtgever is. De externe accountant heeft mondeling 

toegelicht dat de directie van [Onderneming G] de taxateur de taxatieopdrachten heeft verstrekt. 
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Opgezette controlewerkzaamheden 

f. Uit dossierstuk 1.17.2 ‘controleplan’ blijkt dat de externe accountant bij de uitvoering van de controle van 

[Onderneming G] een hoog controlerisico inschat dat ‘gebouwen hoger of lager worden gewaardeerd dan de 

werkelijke vervangingswaarde’. 

 

 Uit het controleplan blijkt voorts dat de externe accountant voornemens is gebruik te maken van de door de 

taxateur verrichte taxatie als controle-informatie. Onder ‘controleaanpak’ staat bij materiële vaste 

activa/gebouwen machines en installaties het volgende vermeld: ‘Cijferbeoordeling, waardering afstemmen 

met hieraan ten grondslag liggend taxatierapport op basis van vervangingswaarde […]’. 

 

Uitgevoerde controlewerkzaamheden 

Beoordeling werkzaamheden van de taxateur 

g. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant met 

betrekking tot de taxatierapporten: 

 de competentie, de capaciteit en de objectiviteit van de taxateur heeft geëvalueerd; 

 inzicht heeft verworven in het werk van de taxateur; en 

 de geschiktheid van het werk van de taxateur als controle-informatie voor de waardering van post materiële 

vaste activa heeft geëvalueerd. 

 

h. Op het in het controledossier opgenomen taxatierapport heeft de externe accountant geen controletekens, 

aantekeningen of conclusies vastgelegd. Evenmin zijn elders in het controledossier vastleggingen aangetroffen 

waaruit een beoordeling van de uitgevoerde taxaties blijkt. 

 

i. Uit de taxatierapporten blijkt dat de taxatie is verricht om te kunnen voldoen aan de eisen van artikel 960 van 

boek 7 BW. Dit betekent dat de taxatie is verricht om de verzekerde waarde vast te stellen ten behoeve van een 

schadeverzekering. 

 

 In het taxatierapport wordt de term herbouwwaarde als volgt omschreven: ‘Het bedrag dat benodigd is voor de 

herbouw van de betreffende opstal – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – 

onmiddellijk na de gebeurtenis.’. 

 

 In het taxatierapport wordt de term nieuwwaarde als volgt omschreven: ‘Het bedrag dat benodigd is voor het 

verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit, inclusief de kosten voor het opstellen, opstarten, 

inregelen, engineering, projectbegeleiding, invoerrechten etc.’. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de genoemde verzekerdewaardebegrippen een redelijke basis vormen voor de actuele waarde 

van de post materiële vaste activa in de jaarrekening en dat de jaarrekening hiermee voldoet aan de eisen van 

het relevante stelsel van financiële verslaggeving Titel 9 BW 2. 

 

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

vergelijking heeft gemaakt tussen de waarden van de materiële vaste activa in de jaarrekening per 31 december 
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2010 en per 31 december 2009 (resp. € -----------------) en € -----------------), zie feit a.) en de getaxeerde 

waarden uit het taxatierapport per 1 februari 2007 (€ -----------------), zie feit c.) of uit het taxatierapport per 1 

januari 2009 (€ -----------------), zie feit d.).  

 

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

aansluiting heeft gemaakt voor de in de jaarrekening onderscheiden onderdelen van de post materiële vaste 

activa, te weten gebouwen en machines en installaties. 

 

k. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de getaxeerde waarde van 1 februari 2007 of die per 1 januari 2009 een redelijke basis is om de 

waarde van de materiële vaste activa per 31 december 2009 en per 31 december 2010 in te kunnen schatten. 

 

 In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de getaxeerde waardestijging van de materiële vaste activa tussen 1 februari 2007 en 1 januari 

2009 van ruim 15% (zie feit c. en d.), redelijk is. 

 

l. In het controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de in feit a. genoemde herwaardering van € -----------------) en afschrijving van € -----------------

juist zijn bepaald en in hoeverre de in feit c. en d. genoemde taxaties controle-informatie opleveren om de 

juistheid van deze mutaties te kunnen vaststellen. 

 

Overige controlewerkzaamheden 

m. De externe accountant heeft mondeling toegelicht dat hij de redelijkheid van de waardering van de materiële 

vaste activa mede heeft beoordeeld aan de hand van een prognose van de bedrijfsresultaten van [Onderneming 

G]. In het controledossier is een prognose voor de jaren 2011 tot en met 2013 opgenomen als dossierstuk 

3.3.5.6. Uit deze prognose blijkt dat de verwachting van [Onderneming G] netto-omzet voor de jaren 2011 tot 

en met 2013 respectievelijk € -----------------), € -----------------) en € -----------------) bedraagt. Uit de prognose 

blijkt dat de verwachting van het resultaat voor belastingen voor dezelfde jaren € ----------------, € ----------------

en € -----------------bedraagt. 

 

 Op dossierstuk 3.3.5.6 staat de volgende opmerking: ‘in hoeverre realistisch. Te bespreken’. In het 

controledossier zijn echter geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de uitgangspunten van de prognose daadwerkelijk realistisch zijn en dat deze een redelijke basis 

vormen om controlezekerheid over de waardering van de post materiële vaste activa in de jaarrekening 2010 te 

verkrijgen. 

 

n. In het controledossier zijn evenmin vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de in het controleplan 

genoemde (gegevensgerichte) cijferbeoordeling op de post materiële vaste activa (zie feit f.) is uitgevoerd of 

dat de externe accountant andere controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd om de juiste waardering van de post 

materiële vaste activa vast te stellen. 
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Aanvullende memo’s 

o. Naar aanleiding van de beoordeling door de AFM van het controledossier [Onderneming G] op 6 september 

2011 heeft de externe accountant op 13 en 16 september 2011 door middel van twee memo’s aanvullende 

informatie aan de AFM verstrekt over de wijze waarop hij de post materiële vaste activa heeft gecontroleerd. 

 

p. In het memo van 13 september 2011 stelt de externe accountant dat de waarde van de materiële vaste activa per 

31 december 2010 is vastgesteld door de stijging van een index tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2011 te 

vergelijken met de getaxeerde waarde per 1 februari 2007. De index die de externe accountant in zijn memo 

gebruikt zou voor de post gebouwen in de genoemde periode zijn gestegen van 100 naar 112 en voor de post 

machines en installaties van 105 naar 114. 

 

 Uit het memo blijkt echter niet wat voor soort index de externe accountant heeft gehanteerd en hoe hij heeft 

vastgesteld dat de mutatie in deze index een redelijke basis is om de waarde van de materiële vaste activa van 

[Onderneming G] in de jaarrekening 2010 in te kunnen schatten. 

 

q. In het memo van 16 september 2011 stelt de externe accountant het volgende: ‘Ultimo 2008 is op basis van het 

taxatierapport per 1-1-2009 met een taxatiewaarde van € 47,6 miljoen (bijgevoegd) de materiële vaste activa 

geherwaardeerd tot de taxatiewaarde rekening. In het taxatierapport zijn de opstallen getaxeerd tegen 

herbouwwaarde terwijl de machines en installaties zijn getaxeerd tegen nieuwwaarde, hetgeen niet reëel is 

voor machines en installaties die reeds gebruikt zijn en waarvan de technische en economische levensduur dus 

is verminderd. De berekende herwaardering [AFM: van € ----------------- in 2010] bestaat dus uit enerzijds de 

aanpassing naar de taxatiewaarde en anderzijds uit de inhaalafschrijvingen op basis van de reeds verstreken 

gebruiksduur. Hierdoor sluit de boekwaarde van de geherwaardeerde materiële vaste activa niet aan op de 

nieuwwaarde zoals opgenomen in het taxatierapport. In 2009 zijn naast beperkte investeringen alleen de 

afschrijvingen (op basis van actuele waarde) verwerkt. In 2010 hebben wederom beperkte investeringen 

plaatsgevonden en zijn de afschrijvingen verwerkt. Omdat na de verwerking van de afschrijvingen het verschil 

tussen de boekwaarde en de taxatiewaarde te groot werd is besloten de reeds gerealiseerde herwaardering 

terug te draaien. De aldus verkregen waarde van ruim € ----------------- is vervolgens beoordeeld aan de hand 

van de geherindexeerde initiële taxatie zoals beschreven in het eerder verstrekte memo [AFM: hier wordt het 

memo uit feit p. bedoeld].’. 

 

 Daarnaast bevat het memo een verloopoverzicht met daarin de standen van de post materiële vast activa en 

mutaties in de post in de periode van 2007 tot en met 31 december 2010. 

 

 Het memo bevat echter geen informatie waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld dat de waarde 

van de materiële vaste activa per 31 december 2009 en 2010 en de mutaties in 2010 daadwerkelijk juist zijn. 

 

2.7.1.3 Oordeel AFM 

De externe accountant heeft geen controlewerkzaamheden opgezet en uitgevoerd die in de omstandigheden 

geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de juiste waardering 

van de post materiële vaste activa. 
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Uit de jaarrekening blijkt dat de post materiële activa bestaat uit een post bedrijfsgebouwen ad € ---------------- en 

een post machines en installaties ad € -----------------. Uit de jaarrekening blijkt ook dat de posten gewaardeerd 

worden tegen vervangingswaarde. Voor opstallen betreft dit de herbouwwaarde en voor machines en installaties 

de nieuwwaarde (feit a.).  

 

Het gaat hier om een wettelijke controle over een periode die is afgesloten op 31 december 2010. Voor wettelijke 

controles over een periode die ná 15 december 2010 afsluiten, gelden de aangepaste controlestandaarden van de 

NV COS. Die aangepaste controlestandaarden zijn hier toegepast. In COS 500, paragraaf 8 is het volgende 

bepaald: indien informatie die als controle-informatie wordt gebruikt, is opgesteld door gebruikmaking van het 

werk van een door het management ingeschakelde deskundige, dient de externe accountant, voor zover nodig en 

rekening houdend met de significantie van het werk van de deskundige voor zijn doeleinden, de volgende 

werkzaamheden te verrichten: 

a. De competentie, de capaciteiten en de objectiviteit van die deskundige evalueren;  

b. Een inzicht verwerven in het werk van die deskundige; en 

c. De geschiktheid evalueren van het werk van die deskundige als controle-informatie voor de relevante 

bewering.  

 

In het controledossier zijn twee taxatierapporten opgenomen betreffende de taxatie van gebouwen, installaties en 

bedrijfsinventaris van [Onderneming G], van respectievelijk 1 februari 2007 en 1 januari 2009. De directie van 

[Onderneming G] heeft de taxatieopdrachten verstrekt (feit b. tot en met f.). Er is zodoende sprake van informatie 

die als controle-informatie wordt gebruikt, die is opgesteld door gebruikmaking van het werk van een door het 

management ingeschakelde taxateur (deskundige). Het werk van de taxateurs is significant voor de doeleinden van 

de externe accountant, omdat de onderneming de waarde van de post materiële vaste activa heeft bepaald op basis 

van het werk van de taxateur en de waarde van de materiële vaste activa van wezenlijk belang is voor het 

totaalbeeld van de jaarrekening van [Onderneming G]. De waarde is meer dan 100 maal de materialiteit en meer 

dan 75% van het balanstotaal. Uit het controleplan blijkt dat de externe accountant het als een hoog controlerisico 

inschat dat gebouwen hoger of lager worden gewaardeerd dan tegen werkelijke vervangingswaarde (feit f.).  

 

a) Competentie, capaciteit en objectiviteit van de deskundige 

De taxatie is uitgevoerd door taxateurs namens het bedrijf --------------- (feiten c. en d.). Uit het rapport van de 

taxatie per 1 februari 2007 blijkt niet welke taxateur de desbetreffende taxatie heeft uitgevoerd (feit c.). De externe 

accountant heeft van deze taxateur dan ook niet de competentie, de capaciteiten en de objectiviteit geëvalueerd. 

Uit het taxatierapport van 1 januari 2009 blijkt wel wie de taxateur is geweest die namens --------------- heeft 

opgetreden (feit d.). In het controledossier zijn echter geen documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de externe 

accountant de competentie, capaciteit en de objectiviteit van deze taxateur heeft geëvalueerd.  

 

b) Inzicht verwerven in het werk van de deskundige 

De externe accountant heeft met het opnemen van de twee taxatierapporten in zijn controledossier, geen inzicht 

verworven in het werk van de taxateurs. Zo heeft de externe accountant nagelaten om vast te stellen of 

professionele of andere normen van toepassing zijn, of regelgevende of wettelijke vereisten van toepassing zijn, 

welke veronderstellingen en methoden zijn gebruikt door de taxateurs en of deze algemeen aanvaard zijn binnen 
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het werkterrein van de taxateurs en geschikt zijn voor de doeleinden van financiële verslaggeving, en welke 

interne en externe gegevens of informatie de taxateurs hebben gebruikt. 

 

Ook heeft de externe accountant niet vastgesteld wat de aard, reikwijdte en doelstellingen van het werk van de 

taxateurs zijn geweest, wat de respectieve rollen en verantwoordelijkheden van het management van 

[Onderneming G] en van de taxateurs waren en wat de aard, timing en omvang van communicatie tussen het 

management van [Onderneming G] en de taxateurs was. 

 

De externe accountant heeft in het geheel geen controletekens, aantekeningen of conclusies op de taxatierapporten 

vastgelegd. Ook heeft de externe accountant elders in het controledossier geen beoordeling van de taxaties 

vastgelegd (feit h.).  

 

 c) De geschiktheid evalueren van het werk van die deskundige als controle-informatie voor de relevante bewering.  

Verder blijkt uit de taxaties dat deze zijn verricht om de verzekerde waarden van het gebouw, machines en de 

installaties te bepalen. De externe accountant gebruikt de taxaties om de waardering van de post materiële activa 

in de jaarrekening 2010 van [Onderneming G] te controleren. In het controledossier zijn echter geen documenten 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld of deze getaxeerde verzekerde waarden wel 

geschikt zijn voor de doeleinden van financiële verslaggeving (feit i.).  

 

Voorts blijkt dat: 

 de waarden van de materiële vaste activa materieel anders zijn dan de getaxeerde waarden (feit j.); 

 er tussen de data waarop de taxaties zijn uitgevoerd en de balansdata in de jaarrekening 2010 één tot vier jaar 

tijdsverloop zit (feit k.); 

 de getaxeerde waarde van de materiële vaste activa tussen 1 februari 2007 en 1 januari 2009 met 15% zijn 

gestegen (feit k.); en  

 er zeer materiële mutaties in de balanspost materiële vaste activa zijn verwerkt tussen 31 december 2009 en 31 

december 2010 (feit l.). 

 

De externe accountant heeft de geschiktheid van het werk van de taxateur als controle-informatie voor de 

waardering van post materiële vaste activa en de mutaties daarin niet geëvalueerd, omdat: 

 hij niet heeft vastgesteld hoe de getaxeerde waarden tot stand zijn gekomen; 

 hij de redelijkheid van de stijging in de getaxeerde waarde niet heeft beoordeeld; 

 hij niet heeft vastgesteld of de taxaties per 1 februari 2007 en 1 januari 2009 een redelijke basis vormen voor 

de waardering van de post materiële vaste activa per 31 december 2009 en 31 december 2010 en voor de 

mutaties in de post in 2010; en 

 hij de redelijkheid van de verschillen tussen de getaxeerde waarden van de materiële vaste activa en de in de 

jaarrekening verantwoorde waarden en mutaties daarin – rekening houdend met het tijdsverloop – niet heeft 

beoordeeld. 

 

Uit bovenstaande volgt dat de externe accountant paragraaf 8 van COS 500 niet heeft nageleefd. 
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Overige controlewerkzaamheden 

De externe accountant heeft evenmin andere controlewerkzaamheden opgezet en uitgevoerd die in de 

omstandigheden geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de 

juiste waardering van de post materiële vaste activa (feiten m. en n.).  

 

Ten aanzien van dit punt stelt de AFM vast dat de externe accountant mondeling heeft toegelicht dat hij de 

redelijkheid van de waardering van de post materiële activa heeft beoordeeld aan de hand van een prognose van 

het bedrijfsresultaat van [Onderneming G] over de jaren 2011 tot en met 2013. Op deze prognose heeft de externe 

accountant vermeld ’In hoeverre realistisch. Te bespreken’. In het controledossier zijn echter geen documenten 

aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant dit heeft gedaan of dat de externe accountant werkzaamheden 

heeft verricht om de redelijkheid van deze prognose te beoordelen en om vast te stellen welke controle-informatie 

deze prognose verschaft over de waardering van de post materiële vaste activa in de jaarrekening 2010 (feit m.).  

 

De externe accountant heeft evenmin de geplande cijferbeoordeling (zie feit f.)  uitgevoerd (feit n.). 

 

Aanvullend opgestelde memo’s 

De externe accountant heeft na de dossierbeoordeling van de AFM op 6 september 2011 nog twee memo’s 

opgesteld om nadere toelichting te geven over de wijze waarop hij de post materiële vaste activa heeft 

gecontroleerd (feiten o. tot en met q.). 

 

Uit deze memo’s kan evenmin worden geconcludeerd dat de externe accountant geschikte 

controlewerkzaamheden heeft opgezet en uitgevoerd, omdat: 

 hij niet duidelijk heeft gemaakt wat voor soort index hij heeft gehanteerd en niet heeft vastgesteld dat de 

desbetreffende index – en de mutatie daarin – een redelijke basis is om de waarde van de materiële vaste activa 

van [Onderneming G] in te kunnen schatten; en  

 het memo van 16 september 2011 geen informatie bevat waaruit blijkt dat de externe accountant heeft 

vastgesteld dat de waarde van de materiële vaste activa per 31 december 2009 en 2010 en de mutaties in 2010 

daadwerkelijk juist zijn. 

 

Uit de beoordeling als opgenomen in deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de externe accountant heeft 

nagelaten om controlewerkzaamheden op te zetten en uit te voeren die in de omstandigheden geschikt zijn voor 

het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de waardering van de post materiële 

vaste activa. De externe accountant heeft aldus paragraaf 6 van COS 500 niet nageleefd. 

 

2.7.2 Ontoereikende controle van de actieve belastinglatentie 

 

2.7.2.1 Norm 

COS 500 paragraaf 6 

 

  



 

 
 

 

 

 Datum 16 december 2014 

 Ons kenmerk ------------------- 

 Pagina 72 van 101 

2.7.2.2 Feiten 

a. Uit de jaarrekening 2010 van [Onderneming G] blijkt dat onder de financiële vaste activa de post overige 

vorderingen is opgenomen. Deze post bestaat uit een latente belastingvordering van € --------------- (2009: € ----

-----------).  

b. In de jaarrekening 2010 van [Onderneming G] wordt de belastinglatentie als volgt toegelicht: ‘--------------------

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

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

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

------------------.’. 

c. Uit het accountantsverslag 2010 blijkt dat [Onderneming G] in de jaren 2006 tot en met 2009 in totaal € --------

------- aan compensabele verliezen heeft gerealiseerd. Uit het accountantsverslag blijkt dat het management van 

[Onderneming G] op basis van een meerjarenprognose heeft ingeschat dat de compensabele verliezen binnen 

de fiscale termijnen volledig zijn te compenseren met toekomstige winsten en dat daarom voor het volledige 

compensabele verlies een latente belastingvordering is gevormd. 

d. Uit dossierstuk 1.17.2 ‘controleplan’ blijkt dat de externe accountant bij de uitvoering van de controle van 

[Onderneming G] het significante risico inschat dat ‘Onder druk staande brutomarge kan leiden tot een 

verhoogd risico van impairment van de latente belastingvordering’. 

e. Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat [Onderneming G] in 2010 een netto-omzet heeft gerealiseerd van € ----------

------- (2009: € ---------------) en een resultaat voor belastingen van € --------------- positief (2009: € --------------- 

negatief). Tijdens het dossieronderzoek heeft de externe accountant mondeling toegelicht dat 2010 het eerste 

jaar was sinds de oprichting van de vennootschap, dat [Onderneming G] een positief resultaat voor belastingen 

heeft gerealiseerd. 

f. In het controledossier is een prognose van de bedrijfsresultaten van [Onderneming G] opgenomen voor de 

jaren 2011 tot en met 2013 (dossierstuk 3.3.5.6). In het controledossier is geen prognose opgenomen van de 

periode na 2013. 

 Uit de prognose blijkt dat de [Onderneming G] de netto-omzet voor de jaren 2011 tot en met 2013 

respectievelijk op € -----------------, € -----------------  en € ----------------- inschat. Uit de prognose blijkt dat de 

verwachting van het resultaat voor belastingen voor dezelfde jaren € ---------------, € --------------- en € ----------

-----  bedraagt 

 Op dossierstuk 3.3.5.6 staat de volgende opmerking: ‘in hoeverre realistisch. Te bespreken’. In het 

controledossier zijn geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat de externe accountant heeft vastgesteld 

dat de uitgangspunten van de prognose daadwerkelijk realistisch zijn en dat deze een redelijke basis zijn om 

controlezekerheid te verkrijgen over de waardering van de post latente belastingvordering in de jaarrekening 

2010. 

 Tijdens het dossieronderzoek heeft de externe accountant mondeling toegelicht dat hij tussentijdse cijfers van 

[Onderneming G] per eind februari 2011 heeft beoordeeld en dat uit deze cijfers bleek dat de bedrijfsresultaten 
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voor de eerste twee maanden 2011 achter bleven bij de prognose. Deze analyse is niet in het controledossier 

opgenomen. 

 Uit het jaarverslag 2010 van [Onderneming G] blijkt dat de externe accountant op 7 juni 2011 een 

goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2010 van [Onderneming G] heeft afgegeven. Tijdens het 

onderzoek heeft de externe accountant de AFM medegedeeld dat op het moment dat hij zijn controleverklaring 

afgaf, er geen recentere gegevens over de bedrijfsresultaten van [Onderneming G] beschikbaar waren dan per 

eind februari 2011. 

2.7.2.3 Oordeel AFM 

De externe accountant heeft geen controlewerkzaamheden opgezet en uitgevoerd die in de omstandigheden 

geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de juiste waardering 

van de post latente belastingvordering. 

 

De latente belastingvordering in de jaarrekening van [Onderneming G] bedraagt € --------------- (ruim 11 maal de 

materialiteit). Deze post is gewaardeerd op basis van de verwachting dat de verliezen uit het verleden volledig 

binnen de wettelijke termijnen zijn te compenseren met winsten in de toekomst. Er bestaat onzekerheid over de 

waardering van de post, omdat de waardering is gebaseerd op langetermijnprognoses (feiten a. tot en met c.). De 

externe accountant heeft een significant risico onderkend ten aanzien van de waardering van de belastinglatentie 

(feit d.). Vanwege de omvang van de post, de onzekerheden in de toekomstige realiseerbaarheid van de vordering 

en het risico dat de externe accountant zelf aan de post toekent, is de controle van de waardering van de latente 

belastingvordering van significant belang voor de externe accountant. 

 

Ondanks dat [Onderneming G] tot 2010 nog nooit winst had gemaakt en het feit dat zij ook in 2010 slechts een 

bescheiden winst voor belasting realiseert van 0,4% van de omzet, verwacht het management van [Onderneming 

G] dat zij binnen de fiscale termijnen het volledige compensabele verlies van ruim € --------------- kan 

compenseren met winsten (feiten b. en e.). 

 

Deze verwachting onderbouwt [Onderneming G] met een driejarenprognose (en niet – zoals de jaarrekening 

vermeldt – met een langetermijnprognose; zie feit b.) die zowel voor de omzet als voor winst voor belasting een 

significante stijging laat zien (feit f.). De externe accountant heeft op dit document opgemerkt: ‘In hoeverre 

realistisch. Te bespreken’. Niet is gebleken dat de externe accountant dit heeft besproken of anderszins voldoende 

controlewerkzaamheden heeft verricht om vast te stellen dat de prognose is gebaseerd op redelijke 

veronderstellingen en uitgangspunten. 

 

De externe accountant heeft nagelaten om een kritische beoordeling te maken van de totstandkoming van de 

prognose. Daarnaast heeft hij geen beoordeling gemaakt naar aanleiding van de verwachting dat de omzet in drie 

jaar tijd van € -----------------  in 2010 naar ruim € ----------------- in 2013 stijgt en het resultaat voor belasting van 

in dezelfde periode van € --------------  naar ruim € ---------------. De externe accountant heeft evenmin overwogen 

om bijvoorbeeld een deskundige in te schakelen om de realiseerbaarheid van de prognose voor hem te laten 

beoordelen. 
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De externe accountant heeft weliswaar tussentijdse cijfers 2011 beoordeeld. De laatst beschikbare cijfers waren 

echter per eind februari 2011 terwijl de externe accountant zijn controleverklaring in juni 2011 heeft afgegeven. 

Uit deze cijfers bleek juist dat de resultaten in 2011 achterbleven bij de verwachtingen. De externe accountant 

heeft deze beoordeling echter niet in het controledossier opgenomen. De constateringen hebben er evenmin toe 

geleid dat de externe accountant aanvullende controlewerkzaamheden heeft opgezet en uitgevoerd om de 

realiseerbaarheid van de belastinglatentie nader te kunnen beoordelen. 

 

Omdat de externe accountant geen controlewerkzaamheden heeft opgezet en uitgevoerd die in de omstandigheden 

geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de juiste waardering 

van de post latente belastingvordering, heeft hij paragraaf 6 van COS 500 niet nageleefd. 

2.8 Zorgplicht 

 

2.8.1 Norm 

Artikel 14 Wta 

 

2.8.2 Feiten 

Onderzoek AFM - september 2010 

a. De AFM heeft in de periode van 7 tot en met 30 september 2010 als onderdeel van haar onderzoek vijf 

wettelijke controles onderzocht en beoordeeld in hoeverre de betrokken externe accountants bij het verrichten 

van de wettelijke controles hebben voldaan aan de regels ter zake van hun vakbekwaamheid en 

onafhankelijkheid.8 

 

b. De externe accountants van alle vijf wettelijke controles hebben bij het verrichten van deze wettelijke controles 

niet voldaan aan de regels ter zake van hun vakbekwaamheid. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen 

naar de bevindingen die zijn opgenomen in paragraaf 2.2 tot en met 2.6. 

 

c. De drie betrokken externe accountants, de heren ---------,, ------------- en ------------------, waren ten tijde van het 

onderzoek van de AFM in september 2010 verantwoordelijk voor alle wettelijke controles van Baat. Volgens 

het document ‘overzicht wettelijke controles’ van 27 augustus 2010 had Baat per die datum 44 wettelijke 

controleopdrachten. 

 

d. Twee van de drie externe accountants, te weten de heren ---------, en -------------, zijn in het register van de 

AFM opgenomen als de (enige) beleidsbepalers van Baat. Van beide beleidsbepalers heeft de AFM in 

september 2010 twee wettelijke controleopdrachten beoordeeld. 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

e. Baat heeft een kwaliteitsbeoordeling (OKB) verplicht gesteld voor alle wettelijke controles. De drie externe 

accountants, de heren ---------,, ------------- en ------------------, waren ten tijde van het onderzoek van de AFM 

                                                        
8 Het betreft de dossiers [Onderneming A], [Onderneming B], [Onderneming C], [Onderneming D] en [Onderneming E]. 
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in september 2010 tevens verantwoordelijk voor alle OKB’s die bij Baat werden uitgevoerd. Met ingang van 

2011 voert een externe adviseur ----------------------- ook een aantal van de OKB’s uit. 

 

Kwaliteitsbewaking 

f. Uit het van de compliance officer ontvangen document ‘Werkprogramma compliance officer’ blijkt dat de 

persoon die namens de accountantsorganisatie de compliance functie uitvoert (de compliance officer), de heer -

-----------------------------, twee maal per jaar dient vast te stellen dat de OKB procedure juist is uitgevoerd. 

Hiertoe dient hij volgens het werkprogramma onder meer de OKB op essentiële punten te herhalen. Uit het 

document ‘Werkprogramma Compliance Office inzake controle dossiers’ blijkt dat de compliance officer op 

29 maart 2010 een interne inspectie heeft uitgevoerd op de wettelijke controle van de jaarrekening 2009 van ---

-------------------------- Bij deze interne inspectie heeft de compliance officer een formele toets van de OKB-

procedure uitgevoerd en heeft hij een beoordeling uitgevoerd van de in het controledossier opgenomen 

onafhankelijkheidschecklist. De AFM heeft geen vastleggingen aangetroffen waaruit blijkt dat een 

inhoudelijke beoordeling is uitgevoerd door de compliance officer om vast te stellen dat de externe accountant 

en OKB’er in redelijkheid tot hun oordeel hebben kunnen komen. De AFM heeft geen vastleggingen 

aangetroffen waaruit blijkt dat de compliance officer de OKB procedure heeft beoordeeld door op essentiële 

punten de uitgevoerde OKB te herhalen. 

 

g. Uit het Handboek Kwaliteit van Baat, versie 8.0, d.d. 23 april 2010 blijkt het volgende ten aanzien van interne 

inspecties van dossiers in paragraaf 7.2.2: ‘Ten minste éénmaal per jaar ziet de compliance officer erop toe dat 

van elke verantwoordelijke vennoot / externe accountant minimaal één dossier wordt geselecteerd van een 

vrijwillige controle en door een – door het beleidsoverleg audit en/of door of namens de beleidsbepalers 

samengesteld – inspectieteam wordt geïnspecteerd.’. 

  

Uit de vorige versie van het desbetreffende handboek versie 7.0, d.d. 5 maart 2009 blijkt nog dat van elke 

verantwoordelijke vennoot minimaal één dossier werd geselecteerd voor inspectie uit alle typen opdrachten, 

dus ook uit de wettelijke controles (het citaat uit de latere versie van het handboek verwijst alleen naar de 

‘vrijwillige controle’). 

 

h. Tijdens het onderzoek in september 2010 heeft de compliance officer de AFM mondeling medegedeeld dat er 

gedurende 2010 geen andere wettelijke controles aan een interne dossierinspectie zijn onderworpen dan de 

wettelijke controle van de jaarrekening 2009 van ----------------------------- waarnaar wordt verwezen onder feit 

f. (Dit betrof de formele toets van de OKB-procedure en een beoordeling van de onafhankelijkheidschecklist; 

geen inhoudelijke beoordeling werd aangetroffen). 

 

SRA-onderzoek en verbeterplan 2009 

i. Baat is lid van de vereniging van Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-

Administratieconsulenten (SRA). In het kader van het convenant tussen de AFM en het SRA heeft het SRA in 

het najaar van 2009 een onderzoek ter plaatse uitgevoerd bij Baat. Per brief van 5 februari 2010 heeft de 

Toetsing Wta Commissie SRA de AFM geïnformeerd over een vermoeden van overtreding van de Wta en het 

Bta door Baat ter zake van de volgende constateringen: 
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 ‘De interne kwaliteitsbewaking is niet zodanig ingericht dat de accountantsorganisatie zicht heeft op de 

kwaliteit van de aanvaarding en de uitvoering van wettelijke controles; 

 Bij één van de getoetste dossiers (Beleggingsmaatschappij [Onderneming A] B.V.) blijkt de 

vakbekwaamheid van de externe accountant niet uit het onderzoek van het dossier.’. 

 

j. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Baat eind 2009 een verbeterplan opgesteld. In dit plan waren de 

volgende maatregelen opgenomen: 

 meer opleidingen en instructies voor het ‘audit team’; 

 verminderen van het aantal externe accountants en beleidsbepalers; 

 centraliseren van de wettelijke controlepraktijk op een vestiging; 

 toezicht op het verstrekken van meer toelichting bij gehanteerde checklists en het instellen van een 

procedure om dienstverlening buiten de controle te analyseren op mogelijke bedreigingen; 

 uitbreiding van de werkzaamheden ten aanzien van de integriteit van cliënten; 

 een meer uniforme controleaanpak ten aanzien van de invloed van de bevindingen uit de interim controle op 

de uitvoering van de jaareindecontrole; 

 aanpassing en uitbreiding van werkzaamheden van de compliance officer. 

 

k. Per memo van 1 juni 2010 brengt de SRA verslag uit aan Baat van een vervolgonderzoek dat zij op 4 mei 2010 

bij Baat heeft uitgevoerd naar aanleiding van het onder j. genoemde verbeterplan. Tijdens dit vervolgonderzoek 

heeft de SRA tevens de (wettelijke) controle van de jaarrekening 2008 van [Onderneming A] beoordeeld. 

 In dit memo concludeert de SRA onder meer: 

 ‘De interne kwaliteitsbewaking is inmiddels zodanig ingericht dat de accountantsorganisatie zicht heeft op 

de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke controles; 

 De vakbekwaamheid van de externe accountant blijkt uit het onderzoek dit dossier [AFM: dossier 

[Onderneming A]]’. 

 

l. De accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen van de beoordeelde vijf wettelijke controles die onder a. 

worden bedoeld, zijn door de desbetreffende externe accountants van Baat afgegeven in de periode van 29 

januari 2010 tot en met 23 juli 2010. Ten aanzien van al deze vijf controleopdrachten heeft de AFM in 

september 2010, derhalve na het genoemde memo van de SRA van 1 juni 2010, geconstateerd dat de externe 

accountants zich niet hebben gehouden aan de regels ter zake van hun vakbekwaamheid. De 

accountantsverklaringen bij de vijf jaarrekeningen zijn alle afgegeven nadat Baat eind 2009 het verbeterplan 

voor de SRA had opgesteld. 

 

Aanvullende maatregelen Baat en aanvullend onderzoek AFM in 2011 

m. Per brief van 4 april 2011 heeft Baat de AFM geïnformeerd over aanvullende maatregelen die zij had genomen 

om de kwaliteit van de door haar uitgevoerde wettelijke controles te waarborgen. De belangrijkste maatregelen 

die Baat in haar brief heeft opgenomen zijn: 

 Uitschrijven van één van de externe accountants (de heer ------------------); 

 Vervanging van een aantal medewerkers in het controleteam van Baat; 

 Inschakelen van een externe adviseur (--------------------) die tevens een aantal OKB’s zal uitvoeren; 
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 Interne herbeoordeling van de door de AFM onderzochte controledossiers en waar nodig aanvullen van 

ontbrekende controle-informatie; 

 Meer betrokkenheid van de externe accountants bij de wettelijke controles, voornamelijk in de planning- en 

uitvoeringsfase; 

 Aanscherpen documentatievereisten; 

 Voornemen tot overname van (een) andere accountantsorganisatie(s) om schaalvergroting te realiseren.  

 

n. Op 17 mei 2011 heeft Baat haar brief van 4 april 2011 mondeling aan de AFM toegelicht. Baat heeft daarbij 

tevens de AFM uitgenodigd om kennis te nemen van dossiers ‘nieuwe stijl’ om aan te kunnen tonen dat de 

maatregelen die zij heeft genomen effectief zijn en hebben geleid tot adequate controles. 

  

o. De AFM is ingegaan op de uitnodiging van Baat en heeft op 6 september 2011 een aanvullend onderzoek 

uitgevoerd waarbij zij de twee in 2011 afgeronde wettelijke controles van [Onderneming F] en [Onderneming 

G] heeft beoordeeld. 

 

p. De externe accountant van [Onderneming G] heeft bij het verrichten van deze wettelijke controle niet voldaan 

aan de regels ter zake van zijn vakbekwaamheid. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de 

bevindingen die zijn opgenomen in paragraaf 2.7. 

 

2.8.3 Oordeel AFM 

In de memorie van toelichting bij de Wta is opgemerkt: ‘Het publieke belang van de accountant is onmiskenbaar 

aanwezig als hij verklaringen afgeeft over de getrouwheid van door ondernemingen of instellingen gepresenteerde 

financiële gegevens. De getrouwheid van door organisaties gepresenteerde financiële gegevens is niet door alle 

gebruikers eenvoudig of tegen aanvaardbare kosten te controleren. Ten 

opzichte van personen die direct verantwoordelijk zijn voor een organisatie (zoals bestuurders, commissarissen), 

hebben andere belanghebbenden een informatieachterstand. De accountantsverklaring kan een verbetering 

brengen in hun informatiepositie door een redelijke mate van zekerheid over de door de organisatie verstrekte 

financiële informatie te verstrekken. Waar de kernfunctie van de accountant het toevoegen van zekerheid in het 

maatschappelijk verkeer is, verliest deze functie haar waarde door het 

wegvallen van het in de accountantsverklaring gestelde vertrouwen. Dit is een probleem voor de accountant die 

zelf in diskrediet zal raken, voor het vertrouwen in de beroepsgroep als geheel, maar nadrukkelijk ook voor het 

maatschappelijk verkeer (bedrijfsleven, overheid, financiële markten) ten behoeve waarvan de accountant zijn 

verklaringen afgeeft.’.9  En verder: ‘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.’.10 

 

De accountantsorganisatie moet er tegen bovenstaande achtergrond mede voor zorg dragen dat de externe 

accountants die bij haar werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden voldoen aan de toepasselijke regels over 

vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit. In het geval dat een externe accountant niet voldoet aan de 

                                                        
9 Kamerstukken II, 29 658, nr. 3, blz. 3. 

10 Kamerstukken II, 29 658, nr. 3, blz. 16. 
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betreffende wet- en regelgeving, kan de accountantsorganisatie hierop worden aangesproken, vanwege de 

zorgplicht die op haar rust.  

 

De AFM concludeert dat Baat haar zorgplicht niet heeft nageleefd, omdat zij er niet voor heeft zorg gedragen dat 

de externe accountants van Baat de vakbekwaamheidsregels naleven bij het verrichten van wettelijke controles. 

Baat heeft herhaaldelijk, zelfs nadat zij een verbeterplan had opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door de  

SRA, en zelfs nadat de AFM een terugkoppeling had gegeven over de eerste vijf dossiers en Baat wederom 

maatregelen had aangekondigd, niet voorkomen dat haar externe accountants niet voldeden aan hetgeen bij of 

krachtens afdeling 3.2 van de Wta is bepaald. 

 

De AFM verwijt Baat de overtreding van haar zorgplicht ook vanwege de door haar gekozen structuur, waarbij de 

functies van beleidsbepaler, externe accountant en kwaliteitsbeoordelaar bij dezelfde personen liggen. De gekozen 

structuur kan ertoe leiden dat als externe accountants zich niet houden aan de beroepsregels, dit door anderen in de 

accountantsorganisatie niet of onvoldoende wordt opgemerkt en dat passende maatregelen niet worden genomen. 

 

De AFM constateert dat sprake is van het over een langere periode veelvuldig niet naleven van de regels ter zake 

van de vakbekwaamheid. De overtreding is daarmee zonder meer ernstig. De AFM concludeert dat Baat er niet 

voor heeft zorg gedragen dat de externe accountants bij het verrichten van wettelijke controles voldoen aan het bij 

of krachtens afdeling 3.2 van de Wta bepaalde. Baat heeft daarmee artikel 14 van de Wta overtreden. 

 

Onderbouwing conclusie 

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de externe accountants van Baat bij het verrichten van zes van de zeven 

door de AFM onderzochte wettelijke controles niet hebben voldaan aan de eisen ter zake van hun 

vakbekwaamheid. Uit paragraaf 2.2 tot en met 2.7 blijkt dat het hier gaat om een grote reeks van overtredingen 

van de vakbekwaamheidsregels, waaronder zeer ernstige, die zich hebben voorgedaan over een langere periode. 

De AFM heeft tijdens haar onderzoek de volgende overtredingen van de vakbekwaamheidsregels geconstateerd: 

 De externe accountant van [Onderneming A] heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien 

van de waardering van de posten financiële vaste activa en te ontvangen bedragen en ten aanzien van het 

bestaan, het eigendom en de waardering van de vastgoedportefeuille van de onderneming, om in staat te zijn 

redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. De posten zijn wezenlijk 

voor de controle. Ook zijn er gebeurtenissen of omstandigheden geïdentificeerd die een gerede twijfel kunnen 

doen ontstaan over de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, maar heeft de externe 

accountant van [Onderneming A] nagelaten om de in dat geval benodigde controleactiviteiten uit te voeren. De 

post omzet was van wezenlijk belang voor de jaarrekening van [Onderneming B]. De externe accountant van 

[Onderneming B] heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van de volledigheid van de 

post omzet om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden 

gebaseerd. Daarnaast heeft de externe accountant nagelaten om de formulering van de oordeelsparagraaf in de 

accountantsverklaring aan te passen. Daartoe was aanleiding omdat de externe accountant niet in staat was om 

toereikende controle-informatie te verkrijgen om tot de conclusie te komen dat de financiële overzichten geen 

afwijking van materieel belang bevatten. Tot slot heeft de externe accountant van [Onderneming B] met 

betrekking tot het bestaan van de materiële post voorraden geen toereikende controle-informatie verkregen om 

in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. 
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 De externe accountant van [Onderneming C] heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien 

van de volledigheid van de post netto omzet mengvoeders en ten aanzien van het bestaan van de post 

voorraden om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken waarop zijn accountantsoordeel kan worden 

gebaseerd. Beide posten zijn van materieel belang voor de jaarrekening van [Onderneming C]. 

 De externe accountant van [Onderneming D] heeft geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien 

van de volledigheid van de materiële post voorzieningen om in staat te zijn redelijke conclusies te trekken 

waarop zijn accountantsoordeel kan worden gebaseerd. Ook heeft hij geen toereikende controle-informatie 

verkregen ten aanzien van de voornaamste veronderstellingen die aan de schattingen van de voorzieningen ten 

grondslag liggen. Daarnaast zijn er gebeurtenissen of omstandigheden geïdentificeerd die een gerede twijfel 

kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De externe 

accountant heeft echter nagelaten om de in dat geval benodigde controleactiviteiten uit te voeren.  

 De externe accountant van [Onderneming E] heeft opgetreden als groepsaccountant, maar heeft niet overwogen 

of zijn eigen betrokkenheid voldoende was om te kunnen fungeren als groepsaccountant. Daarnaast heeft hij 

nagelaten om die werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om toereikende controle-informatie te verkrijgen 

waaruit blijkt dat de door de accountant van [Werkmaatschappij U] uitgevoerde werkzaamheden in het kader 

van de specifieke opdracht toereikend waren voor zijn eigen doelstellingen als groepsaccountant, terwijl hij als 

groepsaccountant voor het overgrote deel van zijn controle gebruik heeft van deze werkzaamheden. Ook heeft 

de externe accountant de vakbekwaamheid van de accountant van [Werkmaatschappij U] onvoldoende 

beoordeeld en heeft de externe accountant de significante controlebevindingen van de accountant van 

[Werkmaatschappij U] niet betrokken in zijn beoordeling. 

 De externe accountant van [Onderneming G] heeft geen controlewerkzaamheden opgezet en uitgevoerd die in 

de omstandigheden geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen 

over de juiste waardering van de post materiële activa. Deze accountant heeft evenmin controlewerkzaamheden 

opgezet en uitgevoerd die in de omstandigheden geschikt zijn voor het doel om voldoende en geschikte 

controle-informatie te verkrijgen over de juiste waardering van de post latente belastingvordering. 

 

De drie externe accountants, de heren ---------,, ------------- en ------------------,, waren ten tijde van het onderzoek 

van de AFM verantwoordelijk voor alle wettelijke controles van Baat (feit c.). Van de twee externe accountants  

---------,, en ------------- heeft de AFM drie wettelijke controles beoordeeld en van de externe accountant ------------

------,,  één wettelijke controle. De heren ---------, en ------------- waren ten tijde van het onderzoek de twee 

beleidsbepalers van Baat (feit d.). De drie externe accountants waren ten tijde van het onderzoek van de AFM in 

september 2010 aangewezen als kwaliteitsbeoordelaar voor alle wettelijke controleopdrachten van Baat (feit e.). 

De bevindingen van de AFM zijn derhalve maatgevend voor de kwaliteit van de wettelijke controlepraktijk van 

Baat. 

 

De door Baat gekozen structuur, waarbij de drie externe accountants tevens degenen zijn die het merendeel van de 

kwaliteitsbeoordelingen uitvoeren, brengt met zich mee dat de accountantsorganisatie het risico neemt dat externe 

accountants die in dossiers waarvoor zij verantwoordelijk zijn niet blijk geven van voldoende vakbekwaamheid, 

vervolgens tekortkomingen in de controledossiers die zij als kwaliteitsbeoordelaar beoordelen niet onderkennen. 

Zo heeft de heer -------------, de externe accountant bij [Onderneming A], bij diverse posten op de jaarrekening van 

[Onderneming A] geen toereikende controle-informatie verkregen. De accountant die de kwaliteitstoets op het 
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dossier [Onderneming A] uitvoerde, was de heer -----------. Deze heeft echter zelf als externe accountant van 

[Onderneming G] ook geen toereikende controle-informatie verkregen ten aanzien van materiële posten. 

 

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de beleidsbepalers niet de juiste maatregelen hebben genomen om ervoor 

zorg te dragen dat de externe accountants voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Zelfs nadat de 

accountantsorganisatie tot twee keer toe maatregelen had genomen, bleken die niet te hebben geleid tot herstel van 

de tekortkomingen in de vakbekwaamheid.  

 

De SRA heeft reeds in het najaar van 2009 ernstige tekortkomingen gesignaleerd ten aanzien van de 

kwaliteitsbewaking binnen Baat en de vakbekwaamheid van een van de externe accountants (feit i.). Als gevolg 

hiervan heeft Baat een aantal maatregelen doorgevoerd ten aanzien van de organisatie van de wettelijke controles 

en het functioneren van de compliance officer (feit j.). Onderdeel van de maatregelen was het centraliseren van de 

wettelijke controlepraktijk op een vestiging, het terugbrengen van het aantal externe accountants en 

kwaliteitsbeoordelaars naar drie en het benoemen van twee beleidsbepalers (de heren -------- en -------------) uit de 

groep van tien maatschapsleden. Ondanks deze maatregelen heeft de AFM geconstateerd dat de kwaliteit van de 

uitgevoerde wettelijke controles ernstig tekortschiet. Alle wettelijke controles die de AFM in september 2010 heeft 

onderzocht, zijn immers afgerond nadat Baat het verbeterplan voor de SRA had opgesteld (feit l.). Het feit dat de 

SRA bij haar vervolgonderzoek in het voorjaar 2010 het verbeterplan van Baat als toereikend heeft beoordeeld en 

heeft geconcludeerd dat een door haar aanvullend onderzochte wettelijke controle adequaat was uitgevoerd (feit 

k.), doet aan de feitelijke bevindingen van de AFM en de daarop gebaseerde beoordeling niets af. 

 

Baat heeft naar aanleiding van het onderzoek van de AFM in september 2010, aanvullende maatregelen genomen 

ter waarborging van de kwaliteit van de wettelijke controles (zie m.). Ondanks deze aanvullende maatregelen heeft 

de AFM in september 2011 wederom geconstateerd dat bij een van de twee door de AFM beoordeelde wettelijke 

controles sprake was van ontoereikende controle-informatie op twee belangrijke en complexe onderdelen van de 

desbetreffende controle (feit o. en p.). 

 

Baat heeft sinds het eerste signaal van de SRA in 2009 geruime tijd gehad om haar wettelijke controlepraktijk op 

orde te krijgen. Desondanks heeft de AFM in 2011 nog een dossier aangetroffen waarbij de externe accountant – 

tevens beleidsbepaler – in ernstige mate de vakbekwaamheidsregels heeft overtreden. 

 

Voorts heeft Baat, ondanks dat zij een OKB verplicht heeft gesteld voor alle wettelijke controles (feit e.), met het 

OKB-instrument niet gewaarborgd dat belangrijke omissies in de door de AFM beoordeelde wettelijke controles 

zijn gesignaleerd en hersteld voordat de accountantsverklaringen werden afgegeven. Ook de door de compliance 

officer verrichte beoordeling van de OKB-procedure heeft dit niet gewaarborgd (feit f.). 

 

Ook heeft Baat per 23 april 2010 haar stelsel van kwaliteitsbeheersing aangepast waarbij met ingang van 2010 als 

onderdeel van de evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing geen wettelijke controleopdrachten inhoudelijk 

meer worden beoordeeld (feit g.). Baat heeft in 2010 ook daadwerkelijk geen dossierreviews van wettelijke 

controleopdrachten meer uitgevoerd (feit h.). Het gevolg hiervan is dat Baat geen inzicht meer heeft in de naleving 

van het stelsel van kwaliteitsbeheersing door haar externe accountants bij de uitvoering van wettelijke 

controleopdrachten. Daar komt bij dat de accountantsorganisatie evenmin een inhoudelijke beoordeling laat 
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uitvoeren of uitvoert van de OKB-procedure (feit g.). Ondanks dat de SRA in het najaar van 2009 ernstige 

tekortkomingen heeft gesignaleerd ten aanzien van de kwaliteitsbewaking binnen Baat en de vakbekwaamheid van 

een van de externe accountants, heeft Baat in 2010 haar stelsel van kwaliteitsbeheersing zodanig aangepast dat 

wettelijke controles juist niet meer aan een interne inspectie worden onderworpen. 

 

3. Zienswijze Baat 

Baat heeft op donderdag 29 augustus 2013 ten kantore van de AFM mondeling haar zienswijze op het voornemen 

tot het opleggen van een bestuurlijke boete gegeven. Zij heeft daarbij tevens haar schriftelijke zienswijze 

overgelegd. Naast een aantal inleidende opmerkingen (paragraaf 3.1) heeft Baat samengevat het volgende 

aangevoerd: 

 Op de overtreding is het oude boeteregime van toepassing (paragraaf 3.2); 

 Indien de AFM toch een boete onder het nieuwe regime oplegt, wenst Baat verscheidene gronden voor 

matiging voor te dragen (paragraaf 3.3). 

3.1 Inleidende opmerkingen 

 

3.1.1 Zienswijze Baat 

Baat erkent niet, althans niet per definitie, de juistheid van alle in het rapport genoemde feiten en/of interpretaties 

door de AFM. Baat laat nadrukkelijk de mogelijkheid open om onderdelen van het rapport in een later stadium te 

nuanceren. Als Baat onderdelen nu onbesproken laat, betekent dat niet deze onderdelen 

onweerlegbaar vaststaan. 

 

De reden voor Baat om niet alle onderdelen van het rapport te behandelen, heeft ten eerste te maken met de fase 

van het proces waarin Baat zich bevindt en ten tweede, en minstens zo belangrijk, met het signaal dat Baat in deze 

fase wenst af te geven. 

 

Met betrekking tot de fase van het proces zij opgemerkt dat de AFM een voornemen tot boeteoplegging heeft 

gezonden. Het al dan niet opleggen van een boete is een discretionaire bevoegdheid van de AFM. Baat ziet meer 

mogelijkheden om te ageren tegen de hoogte van de boete, dan het feit dat de AFM de bevoegdheid heeft om een 

boete op te leggen. 

 

In dat kader vindt Baat het in de tweede plaats belangrijk om het juiste signaal af te geven. In het 

onderzoeksrapport bespeurt Baat een rode draad, waaruit blijkt dat de AFM niet alleen ongelukkig is met de 

geconstateerde kwaliteit van verschillende wettelijke controleopdrachten, maar zeker ook ongelukkig is met de 

maatregelen die in eerste instantie getroffen zijn om de kwaliteit te verbeteren. Baat merkt daarbij op dat 

bij de AFM blijkbaar het gevoel is ontstaan dat Baat haar dienstverlening niet kan of wil verbeteren. 

 

Dit laatste wil Baat met kracht weerspreken. Zij wil, en is ook wel degelijk in staat om, haar dienstverlening te 

verbeteren. Deze intentie is er altijd geweest en is versterkt. 

 

Dat blijkt ten eerste uit het feit dat Baat zware, interne maatregelen reeds heeft durven nemen, zoals het terug laten 

treden van externe accountants en het ontslag van controlepersoneel. Dit zijn geen maatregelen die een 
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accountantsorganisatie neemt uit desinteresse. Daarnaast heeft Baat haar organisatie geherstructureerd en waar 

nodig externe hulp ingeschakeld. 

 

Baat heeft niet de idee gehad dat deze maatregelen geheel afdoende zouden zijn, maar Baat had wel de indruk dat 

deze maatregelen ferme stappen in de goede richting zouden zijn. Het was voor Baat een hard gelag toen bleek dat 

de externe ondersteuning niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en de opstelling van de AFM eigenlijk 

alleen maar verhardde. 

 

Baat realiseert zich terdege dat het ontbreken van het juiste resultaat de verantwoordelijkheid is en blijft van Baat 

als accountantsorganisatie. Baat neemt deze verantwoordelijkheid en begrijpt dat de AFM een boete kan opleggen. 

Alleen in het kader van de verwijtbaarheid als grond voor matiging wenst Baat hier wel nog iets op te zeggen (zie 

paragraaf 3.3). 

 

Toch hecht Baat er belang aan om op te merken dat zij inmiddels de externe ondersteuning heeft aangepast. Zij 

krijgt ondersteuning van voormalige medewerkers van de AFM om de juiste vertaalslag te maken naar de praktijk 

van Baat. Dat heeft nu reeds tot een verduidelijking geleid van verschillende standpunten van de AFM. 

 

Baat en haar externe accountants zullen uitgebreid opgeleid worden in de wijze van controleren die ingevolge de 

regelgeving is vereist, zodat een herhaling van deze situatie niet meer mogelijk is. Verder is Baat voornemens het 

aantal externe accountants terug te brengen tot twee. Dat verhoogt het aantal vlieguren per externe accountant en 

verkleint de groep die opgeleid wordt, zodat meer aandacht aan een externe accountant gegeven kan worden. Het 

uiteindelijke doel is immers dat iedere externe accountant zijn werkzaamheden uiteindelijk zo uitoefent dat 

externe ondersteuning niet of nauwelijks nodig is. 

 

Baat zal haar bedrijfsvoering in de (nabije) toekomst blijven aanpassen om haar organisatie blijvend aan de regels 

bij of krachtens de Wta te laten voldoen. Gesteld kan worden dat het signaal van de AFM inmiddels goed is 

begrepen. Baat hoopt dat de AFM inziet dat Baats intenties en wijzigingen gericht zijn op het goede en dat 

inmiddels verdere stappen zijn en worden gezet in de juiste richting. Baat verzoekt de AFM om 

daarmee rekening te houden bij het opleggen van de boete en zeker bij het vaststellen van de hoogte daarvan. 

 

3.1.2 Reactie AFM 

Baat is door de AFM in het kader van de boeteprocedure in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven 

met betrekking tot de feiten zoals opgenomen in het definitieve rapport. De AFM constateert dat Baat geen 

gebruik heeft gemaakt van de haar geboden mogelijkheden om eventuele feitelijke onjuistheden te signaleren en 

moet er daarom vanuit gaan dat Baat geen feitelijke onjuistheden heeft geconstateerd. Mocht Baat menen dat er 

wel sprake is van feitelijke onjuistheden, dan had het op haar weg gelegen om die in het kader van de zienswijze 

naar voren te brengen. Dat zij dit niet heeft gedaan, komt voor haar rekening. 

 

Het gegeven dat Baat – naar zij in de zienswijze aangeeft – verdere stappen wil zetten, is belangrijk. Afgezien van 

het feit dat het vanzelfsprekend en noodzakelijk is dat Baat in de gegeven situatie verdere stappen zet, doen die 

stappen echter niet af aan wat er in het verleden duidelijk verkeerd is gegaan. De AFM heeft vastgesteld dat de 

getroffen maatregelen niet de gewenste effecten hebben gehad. De AFM heeft moeten constateren dat Baat 
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ondanks de maatregelen die zij heeft genomen om haar kwaliteitsstelsel te verbeteren, niet heeft kunnen 

voorkomen dat haar externe accountants daarna in meerdere controledossiers de vakbekwaamheidsregels 

herhaaldelijk niet hebben nageleefd.  

 

De AFM heeft bij de wettelijke controles van [Onderneming A], [Onderneming B], [Onderneming C], 

[Onderneming D] en [Onderneming E] ernstige tekortkomingen geconstateerd, terwijl deze controles zijn afgerond 

nadat Baat haar maatregelen naar aanleiding van het onderzoek van de SRA had doorgevoerd. De overige 

aanvullende maatregelen die Baat naar aanleiding van bevindingen uit het onderzoek van de AFM heeft getroffen, 

zijn pas na constatering van deze tekortkomingen genomen. Ook heeft de AFM, ondanks alle maatregelen, in 

september 2011 wederom moeten constateren dat bij één van de twee door de AFM beoordeelde wettelijke 

controles sprake was van ontoereikende controle-informatie op twee belangrijke en complexe onderdelen van de 

desbetreffende controle.  

 

De AFM acht de passage in de zienswijze van Baat, dat zij niet het idee heeft gehad dat de maatregelen in het 

verbeterplan eind 2009 geheel afdoende zouden zijn, en dat het naar haar indruk wel ferme stappen in de goede 

richting waren, opmerkelijk. Ook geeft Baat aan dat het een ‘hard gelag’ was, toen bleek dat de externe 

ondersteuning niet het gewenste resultaat had opgeleverd, en de opstelling van de AFM verhardde. Van verharding 

van de opstelling van de AFM was geen sprake. De AFM is na elke constatering dat Baat niet voldeed, wederom 

in gesprek gegaan over de tekortkomingen. Baat heeft een maatschappelijke functie, en dient zich die 

verantwoordelijkheid ter harte te nemen. Dat er sprake zou zijn van een ‘hard gelag’ voor Baat, omdat de externe 

ondersteuning haar werk niet goed zou hebben gedaan, geeft geen goed beeld van de plek waar de 

verantwoordelijkheid voor het falen van Baat ligt: bij Baat zelf. 

Naar het oordeel van de AFM kan het dan ook niet zo zijn dat Baat, nu zij kennelijk bij voorbaat al wist dat de 

door haar getroffen maatregelen niet geheel afdoende zouden zijn, geen rekening had moeten houden met een 

voornemen tot boeteoplegging. Daarbij benadrukt de AFM dat de vraag of Baat maatregelen heeft getroffen naar 

aanleiding van de bevindingen van de SRA of van de AFM, in beginsel niet relevant zijn voor de vraag of een 

boete moet worden opgelegd. Baat dient er immers te allen tijde zelf zorg voor te dragen dat de bij haar werkzame 

of aan haar verbonden externe accountants vakbekwaam zijn.  

 

Baat geeft in haar zienswijze aan dat zij meer mogelijkheden ziet om te ageren tegen de hoogte van de boete. Op 

de vraag of de handelwijze van Baat relevant is voor het bepalen van de hoogte van de boete, wordt in paragraaf 4 

ingegaan. 

 

De AFM ziet in bovenstaande geen aanleiding om niet tot het opleggen van de boete over te gaan. 

3.2 Op de overtreding is het oude boeteregime van toepassing 

 

3.2.1 Zienswijze Baat 

In het voornemen tot oplegging van een bestuurlijke boete stelt de AFM dat zij een overtreding heeft 

geconstateerd van artikel 14 Wta  en geeft aan dat voor de overtreding van dit artikel door Baat een basisbedrag 
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geldt van € 2.000.000,-.11 Daarmee stelt de AFM vast dat op de overtreding die door Baat is begaan, het nieuwe 

boeteregime van toepassing is dat vanaf 1 augustus 2009 voor de Wta in werking is getreden. 

 

Baat meent dat de AFM hier een onjuist oordeel velt. 

 

Baat wijst op het feit dat in ieder geval een deel van de overtreding van artikel 14 Wta, als die is begaan, is 

verricht, dan wel aangevangen vóór 1 augustus 2009. Als een deel van de overtredingen is begaan of aangevangen 

vóór 1 augustus 2009, dan geldt het oude boeteregime, omdat dit regime geldt als gunstiger. Baat verwijst daartoe 

naar verschillende beslissingen van de AFM zelf en de Rechtbank Rotterdam. 

 

Als voorbeeld mag volgens Baat gelden de publicatie van de boeteoplegging aan Quarz Vermogensstrategieen 

B.V. (Quarz) inclusief de publicatie van de beslissing van de Rechtbank Rotterdam in deze zaak.12 

 

In de publicatietekst van de AFM staat onder meer: ‘De AFM onderzocht in totaal 9 cliëntdossiers uit de periode 

mei tot oktober 2009. Op 1 augustus 2009 is de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (nieuwe boetewet) 

in werking getreden. De overgangsbepaling bij deze wet bepaalt dat op overtredingen die zijn aangevangen vóór 

de inwerkingtreding van de nieuwe boetewet het recht van toepassing is zoals dat gold vóór dat tijdstip.’. 

 

Dit is in lijn met het overgangsrecht bij de invoering van het nieuwe boeteregime, waaronder de wijziging van 

artikel 55 Wta. In artikel XII wijzigingswet staat: ‘Ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn 

aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip 

van toepassing.’. 

 

Uit de publicatiestukken ter zake Quarz blijkt dat de AFM in alle 9 getoetste dossiers tekortkomingen heeft 

geconstateerd, dus ook in dossiers die zijn afgerond na 1 augustus 2009. ‘Slechts’ in 2 van deze 9 dossiers is 

geadviseerd vóór 1 augustus 2009 en heeft de overtreding vóór die datum plaatsgevonden. Desalniettemin blijft 

het oude boeteregime van toepassing op de overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wet op het financieel toezicht. 

Deze werkwijze wordt bevestigd door de Rechtbank Rotterdam die niet tot het oordeel komt dat de AFM een 

onjuiste maatstaf hanteert (r.o. 5.1). 

 

Overtredingen die zijn begaan of zijn aangevangen vóór 1 augustus 2009 dienen dus te worden beoordeeld onder 

het oude boeteregime. 

 

De overtreding die door Baat is begaan betreft de overtreding van artikel 14 Wta (zorgplicht externe accountant). 

Voor de feitelijke onderbouwing van deze overtreding verwijst de AFM in haar voornemen naar de inhoud van het 

onderzoeksrapport van 25 juli 2013. 

 

                                                        
11 In het voornemen tot boeteoplegging is de AFM uitgegaan van het huidige basisbedrag voor de overtreding, namelijk € 2.000.000. Ten tijde van de 

overtredingen gold echter een lager basisbedrag, namelijk € 500.000. Dat is derhalve het basisbedrag dat in dit besluit als uitgangspunt is genomen. 

12 Publicatie 22-08-2013, ‘AFM legt een boete op aan Quarz Vermogensstrategiën B.V. voor niet-passend advies bij hypothecair advies’; incl. 

uitspraak Rechtbank Rotterdam, zaak ROT 12/1513 (ECLI:NL:RBROT:2013:CA1507). 
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De eerste en tevens zeer belangrijke, feitelijke onderbouwing van deze overtreding betreft de onjuiste invulling 

van de vereiste zorgplicht ex artikel 14 Wta binnen het wettelijke controledossier [Onderneming A], boekjaar 

2008. 

 

De werkzaamheden die de externe accountant binnen dit dossier heeft verricht lopen vanaf 15 april 2009 (datum 

controleaanpak) tot de afgifte van de accountantsverklaring op ------------- 2010, waarbij het zwaartepunt van de 

werkzaamheden lag tussen 15 april en 14 juli 2009. Op 14 juli 2009 heeft de externe accountant veel 

controlewerkzaamheden afgerond, wat heeft geleid tot een memorandum met openstaande issues van die datum. 

Nadien hebben alleen op deelonderwerpen nog controlewerkzaamheden plaatsgevonden. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de werkzaamheden in ieder geval vóór 1 augustus 2009 zijn gestart. 

 

Ook als de feitelijke controlewerkzaamheden ná 1 augustus 2009 hebben plaatsgevonden, dan nog heeft de 

overtreding plaatsgevonden vóór 1 augustus 2009, dan wel is de overtreding vóór die datum aangevangen. Binnen 

het toezicht op accountantsorganisaties gaat het immers niet (alleen) om het moment waarop 

controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd, maar minstens zo vaak om het moment waarop de 

controlewerkzaamheden in de ogen van de AFM hadden moeten zijn uitgevoerd. 

 

Het is daarbij van cruciaal belang dat de uitgebreide bevindingen van de AFM betrekking hebben op enkele 

aspecten van de controlewerkzaamheden. Centraal staat ter discussie in hoeverre de externe accountant voldoende 

controle-informatie heeft ontvangen en/of heeft vastgelegd. De AFM meent dat dit onvoldoende is geweest. 

 

Een belangrijk element binnen de kritiek van de AFM binnen [Onderneming A] betreft het feit dat de externe 

accountant heeft geopteerd voor een volledig gegevensgerichte controleaanpak voor de posten beleggingsobjecten 

en onderhanden werk, terwijl de externe accountant volgens de AFM niet daadwerkelijk heeft gecontroleerd of de 

financiële gegevens per 31 december 2008 (onderstreping gemachtigde) inderdaad correct waren. 

 

De bevindingen van de AFM met betrekking tot het wettelijke controledossier van [Onderneming A] hebben 

betrekking op controlewerkzaamheden die zijn, dan wel hadden moeten worden uitgevoerd in het lopende 

boekjaar 2008, dan wel kort nadien. Het moge duidelijk zijn dat, gelet op de bevindingen van de AFM ter zake 

[Onderneming A], de AFM van mening is dat de externe accountant een onvolledige controleaanpak heeft 

opgesteld (d.d. 15 april 2009) en verder in de periode vóór 1 augustus 2009 onvoldoende controlewerkzaamheden 

heeft uitgevoerd. 

 

Ook werkzaamheden met betrekking tot de eindcontrole zijn aangevangen vóór 1 augustus 2009. Een groot deel 

van deze werkzaamheden zijn tot 14 juli 2009 uitgevoerd. 

 

Dat de accountantsverklaring uiteindelijk op ----------- 2010 wordt verstrekt, doet niets af aan het feit dat de 

overtreding is begaan, dan wel is aangevangen vóór 1 augustus 2009. 

 

Dit past ook in de algemene opvatting van de AFM, die ook in het onderhavige onderzoeksrapport duidelijk naar 

voren komt. De conclusie vervat in de accountantsverklaring heeft voor het toezicht van de AFM minder 
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relevantie, dan de weg naar die conclusie. Veel externe accountants verweren zich met het standpunt dat de inhoud 

van de accountantsverklaring deugdelijk is. De AFM stelt daar steevast tegenover dat de deugdelijkheid van de 

inhoud alleen vast te stellen is als de controleaanpak en de controlewerkzaamheden de inhoud van de verklaring 

daadwerkelijk kunnen onderbouwen. De AFM richt haar toezicht dus juist op het traject naar de verklaring toe. 

 

In dit kader wijst Baat ook nadrukkelijk naar de opstelling van de AFM in de procedure met betrekking tot een 

vergunningsafwijzing van een accountantsorganisatie.13 De AFM heeft altijd zeer nauwgezet, sommige zouden het 

zelfs krampachtig noemen, vastgehouden aan de overweging dat verscheidene bevindingen niet te herstellen zijn 

bij of vlak voor afgifte van de accountantsverklaring, omdat bepaalde werkzaamheden reeds bij de acceptatie van 

de cliënt, het opstellen van de controleaanpak en/of bij het verrichten van de interim controles hadden moeten zijn 

uitgevoerd. Als deze werkzaamheden niet op de juiste manier op het juiste tijdstip zijn uitgevoerd, kunnen deze 

werkzaamheden niet vlak voor de accountantsverklaring alsnog worden hersteld, aldus de AFM. 

 

Aangezien de kritiek van de AFM zich binnen [Onderneming A] laat samenvatten dat de externe accountant geen 

oordeel heeft kunnen vormen over verschillende posten per 31 december 2008, is het evident dat de AFM ook hier 

van mening is dat werkzaamheden uiterlijk 31 december 2008 (of kort nadien) uitgevoerd hadden moeten zijn. 

Gelet op eerdere opstellingen van de AFM zijn deze werkzaamheden niet te herstellen. De bevindingen van de 

AFM kunnen conform het gangbare beleid van de AFM niet hersteld worden ná 1 augustus 2009. 

 

Gelet op het voorgaande staat vast dat de overtreding van artikel 14 Wta is begaan, dan wel is aangevangen vóór 1 

augustus 2009. Daarmee staat vast dat het oude boeteregime van toepassing is op onderhavig voornemen tot 

boeteoplegging voor overtreding van artikel 14 Wta. De AFM dient haar voornemen tot het opleggen van een 

boete aldus aan te passen. 

 

Dit is overigens ook in lijn met de aan Deloitte en Ernst & Young opgelegde boetes voor overtreding van artikel 

14 Wta. Beide accountantsorganisaties hebben een boete onder het oude boeteregime ontvangen voor 

tekortkomingen in de werkzaamheden van hun externe accountants met betrekking tot wettelijke controledossiers, 

boekjaar 2008. De AFM zou dus slechts een lijn doortrekken die al op papier staat. 

 

3.2.2 Reactie AFM 

De AFM is van oordeel dat Baat in de periode 29 januari 2010 tot en met 7 juni 2011 artikel 14 Wta heeft 

overtreden nu de aan Baat verbonden of voor haar werkzame externe accountants in zes controledossiers de 

vakbekwaamheidsregels niet hebben nageleefd. In al deze dossiers is de accountantsverklaring ná 1 augustus 2009 

afgegeven. 

 

Uit artikel XII van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving volgt dat op overtredingen die hebben 

plaatsgevonden of zijn aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, het recht zoals dat gold 

voor dat tijdstip van toepassing is. Naar het oordeel van de AFM is de overtreding in de verschillende dossiers 

begaan op het moment dat de accountantsverklaring is afgegeven. De overtreding van de externe accountant – en 

het gebrek aan zorgplicht – uit zich op het moment van de afgifte van de accountantsverklaring. De externe 

                                                        
13 Uitspraak Rechtbank Rotterdam 8 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BN0766. 
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accountant kan met zijn verklaring niet meer zekerheid bieden dan zijn voorafgaande onderzoek heeft opgeleverd. 

Onzekerheden die, ondanks het onderzoek van de accountant, zijn blijven bestaan, dienen in dit oordeel tot uiting 

te komen. Tot het moment van de afgifte van de accountantsverklaring kan dit inhoudelijke oordeel nog worden 

aangepast. Indien sommige werkzaamheden niet te herstellen zijn omdat zij niet op de juiste manier op het juiste 

tijdstip zijn uitgevoerd en niet vlak voor de accountantsverklaring alsnog kunnen worden hersteld, dient de externe 

accountant zich af te vragen en te onderbouwen welke gevolgen die constatering moet hebben voor de af te geven 

verklaring. In casu hebben de externe accountants dit echter nagelaten of niet voldoende onderbouwd. Nu de 

accountantsverklaringen bij de beoordeelde controledossiers alle zijn afgegeven ná 1 augustus 2009, is het nieuwe 

boeteregime van toepassing. 

 

Dit is ook in overeenstemming met de boete die is opgelegd aan Quarz waarnaar Baat verwijst. Zoals uit 

overweging 5.1 van de uitspraak van de rechtbank in die kwestie blijkt, was in dat geval – anders dan hier - sprake 

van overtredingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 augustus 2009. In beginsel is dan het ten tijde van de 

overtreding geldende regime van toepassing, tenzij het nieuwe regime voor belanghebbende gunstiger is. Dat was 

in casu niet het geval en derhalve was het oude boeteregime van toepassing. 

 

De accountantsverklaringen die ten grondslag liggen aan de boetes die zijn opgelegd aan Ernst & Young en 

Deloitte zijn alle afgegeven vóór 1 augustus 2009. Dat de AFM in dit dossier het nieuwe boeteregime hanteert, is 

derhalve geen afwijking van de door de AFM gehanteerde lijn. 

3.3 Gronden voor matiging 

 

3.3.1 Zienswijze Baat 

Indien de AFM toch een boete onder het nieuwe boeteregime oplegt, wenst Baat verscheidene gronden voor 

matiging voor te dragen. 

 

De AFM stelt dat voor een overtreding van artikel 14 Wta zij een boete kan opleggen van maximaal EUR 

2.000.000, uitgaande van het huidige boetestelsel. 

 

Als algemene opmerking besteedt Baat aandacht aan drie aspecten. 

 

Ten eerste merkt Baat op dat als de AFM toch overgaat tot het opleggen van een boete onder de nieuwe boetewet, 

dit op zichzelf al een matiging rechtvaardigt. De vermeende overtreding is immers, in ieder geval binnen één 

dossier, aangevangen vóór 1 augustus 2009. Als het nieuwe boeteregime van toepassing is, zal de AFM 

verschillende bevindingen moeten laten vallen, omdat die zijn aangevangen vóór 1 augustus 2009. 

 

Ingevolge de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam ter zake Quarz is de AFM verplicht de boete te matigen, als 

het aantal bevindingen waarop de uiteindelijke boete gebaseerd is lager is dan het aantal bevindingen waarop het 

boetevoornemen is gebaseerd. 

 

Ten tweede is een matiging tot het bedrag dat gold onder het oude boeteregime legitiem, omdat de 

werkzaamheden, in ieder geval deels, zijn aangevangen vóór 1 augustus 2009 en daarmee in de tijd niet, althans 
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niet bijzonder veel, afwijken van het tijdstip waarop de externe accountants van Deloitte en Ernst & Young hun 

gewraakte werkzaamheden hebben verricht. 

 

Ten derde verzoekt Baat aan de AFM om coulant te zijn met de vaststelling van de hoogte van de boete. Vanwege 

de risicoanalyse van de AFM heeft zij bij zowel de financiële dienstverleners als bij accountantsorganisaties (beide 

toezichttaken zijn in 2006 bij de AFM gekomen), er bewust voor gekozen om de grootste instelling het eerst te 

toetsen en daarna de kleinere instellingen. 

 

Dit heeft als gevolg gehad dat ondernemingen als ABN AMRO, Postbank, SNS, Deloitte, Ernst & Young en 

KPMG allemaal zijn getoetst vóór 1 augustus 2009, terwijl juist veel kleinere ondernemingen rond deze periode, 

dan wel nadien zijn getoetst. De handelwijze van de AFM heeft als ongewenst neveneffect dat alle grote 

ondernemingen tot op heden een relatief geringe boete hebben ontvangen, terwijl veel kleinere 

ondernemingen juist een veelvoud opgelegd krijgen. 

 

Dit is een, de AFM moet dat erkennen, zeer ongewenst neveneffect van een verder logische toezichtbenadering 

door de AFM. Dit negatieve neveneffect kan de AFM simpel mitigeren door voor overtredingen in een bepaalde 

periode te beboeten met een lager bedrag. 

 

Baat wijst de AFM verder op de verschillende matigingsgronden die op haar casus van toepassing zijn. 

 

(i) Financiële draagkracht 

Als belangrijke grond voor matiging geldt de financiële draagkracht van de overtredende partij. Een bestuurlijke 

boete heeft weliswaar een duidelijk straffend karakter, maar deze mag niet zo ver gaan dat de overtredende partij 

in financiële problemen kan komen, dan wel onevenredig hard geraakt wordt ten opzichte van andere 

accountantsorganisaties binnen de Nederlandse markten. 

 

Ter onderbouwing van haar financiële draagkracht legt Baat, naast de standaard vragenlijst, de volgende financiële 

gegevens over: 

a. Baat jaarrekening 2010 

b. Baat jaarrekening 2011 

c. Baat jaarrekening 2012 

 

Daarnaast stuurt Baat de financiële gegevens van de --------------------------------------------------------------------------

-------- die sinds 2012 indirect vennoot is van de maatschap. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

(ii) Verwijtbaarheid 

Zoals eerder gesteld realiseert Baat zich terdege dat zij verantwoordelijk is voor haar gedragingen onder de Wta. 

In dit geval betekent dit dat Baat de verantwoordelijkheid draagt voor het naleven van haar zorgplicht jegens haar 

externe accountants. 

 

Binnen deze matigingsgrond wenst Baat zich niet te verschuilen achter derden om haar eigen 

verantwoordelijkheid af te schuiven. 

 

Uit het onderzoeksrapport d.d. 25 juli 2013 blijkt evenwel dat de AFM Baat nadraagt dat zij geen of onvoldoende 

maatregelen heeft getroffen om de bevindingen van de AFM tijdens haar eerste onderzoek genoegzaam te 

ondervangen. Baat kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het voornemen tot boeteoplegging niet zou zijn 

opgesteld, dan wel van een andere orde zou zijn geweest, als Baat sneller en adequater maatregelen zou hebben 

genomen. 

 

Baat wijst hier onder meer nadrukkelijk op het schrijven van de SRA van 4 mei 2010, waarin de SRA alle 

maatregelen opsomt die zijn genomen. De SRA komt daarbij tot de conclusie dat de interne kwaliteitsbewaking 

inmiddels zodanig is ingericht dat Baat zicht heeft op de kwaliteit van de uitvoering van wettelijke controles. Ook 
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op de andere terreinen toetst Baat voldoende. Op grond van de bevindingen van de SRA ziet zij: ‘aangaande de 

naleving van de Wta thans geen aanleiding om meldingen te doen aan de AFM;’. 

 

Het is hierbij relevant dat de AFM een direct samenwerkingsconvenant heeft gesloten met SRA, waarbij de SRA 

toetsingen verricht mede namens de AFM. Indien van (ernstige) overtredingen van de Wta sprake is, zal de SRA 

de AFM inlichten, waarna de AFM een verdergaand onderzoek kan instellen. 

 

Ten behoeve van dit convenant bestaat een directe en nauwe samenwerking tussen de AFM en de SRA, waarbij de 

AFM ook meeloopt met toetsers van de SRA en inhoudelijke ondersteuning biedt aan de SRA-toetsers. Het voert 

wellicht te ver om te stellen dat de SRA-toetsers zijn opgeleid door de AFM, maar de SRA-toetsers hebben wel 

uitgebreide informatie ontvangen wat de AFM van de toetsers verwacht. De SRA geldt dan ook als de eerstelijns 

defensie voor de AFM binnen het Wta-toezicht bij de leden van de SRA. 

 

Daardoor is het vertrouwen opgewekt in de markt dat een gunstig rapport van SRA toetsers over de naleving van 

de Wta, zoals het rapport dat Baat heeft ontvangen, daadwerkelijk iets zegt over de juiste naleving van de Wta. 

 

Baat heeft in ieder geval er op vertrouwd dat zij met haar maatregelen op de juiste weg was. Zij heeft mede op 

basis van de uitlatingen van de SRA gemeend dat verdergaande maatregelen op dat moment niet nodig waren. 

 

Naar nu blijkt, maakt de AFM Baat juist een extra verwijt dat ze niet is doorgegaan met het nemen van de, in de 

ogen van de AFM, noodzakelijke maatregelen. Dit extra verwijt lijkt een belangrijke druppel te zijn in AFM’s 

maatregelenemmer. 

 

Nogmaals, Baat betwist niet de discretionaire bevoegdheid van de AFM om een boete op te leggen. Baat is wel 

van mening dat zij verminderd verwijtbaar heeft gehandeld, doordat zij er op mocht vertrouwen dat het rapport 

van de SRA over de juiste naleving van de Wta waarde had. 

 

In ieder geval kan de AFM aan Baat niet het verwijt maken dat zij na het rapport van de SRA te weinig 

voortvarend is geweest met het nemen van verdere maatregelen. 

 

Het voorgaande dient als grond tot aanzienlijke matiging van de boete. 

 

(iii) Evenredige boetevaststelling 

Onder de nieuwe normstelling dient de AFM te beoordelen wat een evenredige boete is voor een specifieke 

instelling of onderneming in vergelijking tot andere, soortgelijke instellingen en ondernemingen in Nederland. 

 

In dit kader heeft de AFM relatief weinig vergelijkingsmateriaal, omdat Baat één van de eerste 

accountantsorganisaties is die tot betaling van een boete veroordeeld zal worden. 

 

De enige accountantsorganisaties die op basis van artikel 14 Wta zijn beboet, zijn Deloitte en Ernst & Young, 

maar beide boetes zijn beoordeeld onder het oude boeteregime. Baat merkt wel op dat de boetes aan beide 

accountantsorganisaties op circa € 50.000,- zijn vastgesteld in verband met de enorme omvang van beide 
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organisaties. 

 

Een vergelijking met Deloitte en Ernst & Young zal in evenredigheid moeten leiden tot een lager bedrag. 

Natuurlijk is het nieuwe boeteregime zodanig ingericht dat de AFM hogere boetes kan opleggen, maar een bedrag 

dat hoger is dan de vergelijkbare boete onder het oude regime zonder de verhogende factor die past bij de 

gigantische omvang van een ‘Big 4’-kantoor, leidt nog steeds tot een lager bedrag. 

 

In dat kader maakt Baat een zijsprong naar het toezicht ten aanzien van artikel 4:23, eerste lid, Wft 

(cliëntinformatie inwinnen). Getuige de vele handhavingsbesluiten van de AFM jegens financiële dienstverleners 

op grond van dit artikel, kan gesteld worden dat artikel 4:23, eerste lid, Wft vergelijkbaar is met artikel 14 Wta. 

Daar waar accountantsorganisaties in een rapport van bevindingen door de AFM vrijwel altijd worden getoetst en 

aangesproken op de zorgplicht van artikel 14 Wta, worden financiële dienstverleners door de AFM vrijwel altijd 

aangesproken op hun zorgplicht ex artikel 4:23, eerste lid, Wft. 

 

Het belang van beide bepalingen binnen de verschillende toezichtregels lijken vergelijkbaar. In ieder geval moge 

het duidelijk zijn dat de AFM binnen ieder toezichtgebied extra veel nadruk op enerzijds 4:23, eerste lid, Wft en 

anderzijds artikel 14 Wta. 

 

Deze zijsprong is nuttig, omdat de AFM ter zake artikel 4:23, eerste lid, Wft zowel onder het oude als het nieuwe 

boeteregime al een reeks aan handhavingsbesluiten heeft genomen. Onder het nieuwe boeteregime variëren de 

boetes voor artikel 4:23, eerste lid, Wft van minimaal € 500,- tot maximaal € 50.000,-. 

 

Recent heeft de rechtbank Rotterdam echter geoordeeld dat met het oog op het gelijkheidsbeginsel enerzijds en 

evenredig boetevaststelling anderzijds een halvering van de boete van € 50.000,- (ten opzichte van de laagste 

boetes van € 500,-) gerechtvaardigd is.14 En van een boete van € 25.000,- gaat volgens de rechtbank nog 

voldoende afschrikwekkende werking uit. 

 

Baat is van mening dat de AFM eenzelfde evenredigheidstoetsing moet verrichten binnen het onderhavige 

voornemen tot boeteoplegging. 

 

3.3.2 Reactie AFM 

De AFM is van oordeel dat Baat artikel 14 Wta heeft overtreden, nu zij er in de periode van 29 januari 2010 tot en 

met 7 juni 2011 niet voldoende voor heeft zorggedragen dat de aan haar verbonden of voor haar werkzame externe 

accountants de vakbekwaamheidsregels naleefden. Zoals in paragraaf 3.2.2 is aangegeven, zijn de 

accountantsverklaringen in de zes dossiers die aan de overtreding ten grondslag liggen allemaal afgegeven ná 1 

augustus 2009. Daarmee heeft de overtreding onder het nieuwe boeteregime plaatsgevonden. De AFM ziet dan 

ook geen redenen om bepaalde bevindingen niet mee te wegen, waardoor van een matiging uit dien hoofde geen 

sprake kan zijn, zo het vervallen van bevindingen daar al aanleiding toe dient te geven. De AFM voegt daaraan ten 

overvloede toe dat de door de externe accountants van Deloitte en Ernst & Young verrichte 

                                                        
14 Uitspraak Rechtbank Rotterdam 11 april 2013, ROT 12/3527. 
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controlewerkzaamheden waaraan Baat refereert, over het algemeen in het voorjaar van 2008 zijn aangevangen en 

daarmee duidelijk vóór de periode liggen van de werkzaamheden die hier aan de orde zijn. 

 

Verder merkt de AFM op dat Baat ten onrechte waarde toekent aan het gegeven dat grote accountantskantoren als 

eerste zijn beboet, onder het oude boeteregime. Het gevolg van het inwerkingtreden van een nieuw boeteregime, is 

dat een verschil ontstaat met boetes die voor inwerkingtreding van dat regime zijn opgelegd. De grote 

accountantskantoren worden in dat opzicht niet anders behandeld dan Baat. Als de grote accountantskantoren nu 

een boete opgelegd krijgen, krijgen zij met datzelfde – nieuwe – boeteregime te maken. De wetgever heeft het 

belang van hogere boetes als volgt onder woorden gebracht: ‘In de Boetenota is onder meer uiteengezet dat 

bestuurlijke boetes proportioneel moeten zijn aan de overtreding om een afschrikwekkende werking te hebben. In 

deze nota zijn de bedragen van bestuurlijke boetes die in Nederland kunnen worden opgelegd, vergeleken met die 

in enkele ons omringende landen. Momenteel zijn de bestuurlijke boetes in Nederland aan de lage kant in 

vergelijking met de onderzochte landen. (…) Gelet op de hoogte van boetes op andere verwante terreinen, zoals de 

Mededingingswetgeving, en de hoogte van financiële boetes in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is 

deze nadere verhoging van de maximale boete gerechtvaardigd. Daarbij draagt een dergelijke verhoging bij aan 

het beoogde effect van een hogere mate van preventieve werking. De bestuurlijke boetes voor grotere instellingen 

zullen duidelijker «voelbaar» worden. De maximale boetebedragen gaan over de hele linie bezien flink omhoog. 

Daarbij zullen door het reduceren van het aantal «prijscategorieën» waaronder een boete valt, de maxima van 

nagenoeg alle overtredingen fors omhoog gaan.’.15 Het is duidelijk dat van een boete van € 54.450 voor een zeer 

groot accountantskantoor bij overtreding van een belangrijke bepaling als artikel 14 Wta, geen afschrikkende 

werking uitgaat. De wetgever heeft het noodzakelijk geacht om de boetes flink te verhogen, en de oude 

systematiek derhalve bewust te verlaten. Zowel Baat als de grote accountantskantoren dienen er daarom rekening 

mee te houden dat de hoogte van boetes onder het nieuwe boeteregime substantieel hoger zullen zijn dan eerdere, 

onder het oude regime, opgelegde boetes. 

 

Dit onderdeel kan dan ook naar oordeel van de AFM niet tot matiging van de boete leiden. 

 

De overige gronden zien op de financiële draagkracht van Baat, de verwijtbaarheid van Baat en de evenredigheid. 

De AFM zal de zienswijze van Baat ten aanzien van deze punten in paragraaf 4 bespreken.  

 

De AFM heeft in paragraaf 2 een overtreding van artikel 14 Wta geconstateerd. De beoordeling van de zienswijze 

als opgenomen in deze paragraaf leidt er niet toe dat de AFM tot een ander oordeel komt. 

 

4. Besluit 

 

4.1 Besluit tot boeteoplegging 

De AFM heeft besloten om aan Baat een bestuurlijke boete op te leggen omdat zij er in de periode van 29 januari 

2010 tot en met 7 juni 2011 onvoldoende zorg voor heeft gedragen dat haar externe accountants de 

vakbekwaamheidsregels naleefden.16 Dit is een overtreding van artikel 14 Wta. 

                                                        
15 Kamerstukken II, 31.458, nr. 3, p. 283. 

16 De AFM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen op grond van artikel 54, eerste lid, Wta. 



 

 
 

 

 

 Datum 16 december 2014 

 Ons kenmerk ------------------- 

 Pagina 93 van 101 

 

Hoogte van de boete 

Ten tijde van deze overtreding gold op grond van artikel 55 eerste en tweede lid, Wta en artikel 14 Besluit 

bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) voor de overtreding een basisbedrag van € 500.000. De AFM kan de 

boete verlagen dan wel verhogen op grond van de ernst en duur van de overtreding en de verwijtbaarheid. Een en 

ander is neergelegd in artikel 2 Bbbfs. 

 

Ernst en duur van de overtreding 

Bovengenoemd basisbedrag kan op grond van artikel 2, tweede lid, Bbbfs worden verhoogd dan wel verlaagd met 

ten hoogste 50% indien de ernst en duur van de overtreding dit rechtvaardigt.  

 

De AFM is van mening dat de gepleegde overtreding ernstig is. Zo heeft de externe accountant van [Onderneming 

B] geconstateerd dat er grote hiaten in de interne beheersingsomgeving bestonden, maar heeft hij niet overwogen 

of hij wel een goedkeurende verklaring accountantsverklaring bij de jaarrekening kon afgeven. Ook is diverse 

keren geen toereikende controle-informatie verkregen over materiële jaarrekeningposten en is de 

continuïteitsveronderstelling in onvoldoende mate geëvalueerd. Het SRA-onderzoek en het naar aanleiding 

daarvan opgestelde verbeterplan 2009 (zie paragraaf 2.8) hebben daarbij niet voldoende effect gehad. De 

accountantsverklaringen bij de vijf jaarrekeningen waarbij voornoemde gebreken zijn geconstateerd, zijn immers 

allemaal afgegeven nadat Baat het verbeterplan voor de SRA had opgesteld. Ook de aanvullende maatregelen die 

Baat heeft genomen om de kwaliteit van de door haar uitgevoerde wettelijke controles te waarborgen, hebben niet 

voldoende effect gehad. Uit het door de AFM verrichte aanvullend onderzoek bleek dat binnen één van de dossiers 

‘nieuwe stijl’ wederom sprake was van ernstige tekortkomingen. Zo had de externe accountant geen toereikende 

controle-informatie verkregen om te kunnen vaststellen dat de werkzaamheden van een deskundige toereikend 

waren voor zijn eigen controledoelstellingen en heeft hij geen toereikende controle-informatie verkregen over de 

juiste waardering van de post latente belastingvordering. 

 

De AFM is van mening dat er geen specifieke omstandigheden zijn die een verhoging dan wel een verlaging van 

de boete op grond van de ernst en duur van de overtreding rechtvaardigen.  

 

Verwijtbaarheid 

Het basisbedrag kan op grond van artikel 2, tweede lid, Bbbfs worden verhoogd dan wel verlaagd met ten hoogste 

50% indien de mate van verwijtbaarheid dit rechtvaardigt. 

 

Naar het oordeel van de AFM moeten de externe accountants bij de uitvoering van wettelijke controles te allen 

tijde de vakbekwaamheidsregels in acht nemen en dient de accountantsorganisatie in dat kader haar zorgplicht na 

te leven. Baat stelt diverse maatregelen te hebben getroffen om dit te waarborgen. Uit het onderzoek van de AFM 

in 2010 naar de vijf controledossiers [Onderneming A], [Onderneming B], [Onderneming C], [Onderneming D] en 

[Onderneming E] bleek dat de door Baat genomen maatregelen naar aanleiding van het in 2009 door SRA 

uitgevoerde onderzoek, niet afdoende waren. Ook de aanvullende maatregelen die Baat vervolgens heeft genomen, 

naar aanleiding van de door de AFM in 5 dossiers geconstateerde tekortkomingen, waren niet afdoende nu de 

AFM in 2011 wederom ernstige tekortkomingen signaleerde in één van de twee door haar gecontroleerde dossiers 

(zie hiervoor het onderdeel ‘ernst en duur van de overtreding’). In haar zienswijze geeft Baat aan dat zij niet het 
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idee had dat de diverse maatregelen die zij naar aanleiding van het AFM onderzoek had getroffen, geheel 

afdoende zouden zijn. Baat realiseerde zich kennelijk dat haar externe accountants in de periode van de 

overtreding, ondanks de door Baat genomen maatregelen, niet aan de vakbekwaamheidseisen voldeden. Tegen die 

achtergrond valt niet in te zien waarom sprake zou zijn van verminderde verwijtbaarheid. 

 

Voor wat betreft de stelling van Baat dat zij aan de uitspraken van de SRA in haar brief van 4 mei 2010 het 

vertrouwen heeft ontleend dat zij met haar maatregelen op de juiste weg was en dat verdergaande maatregelen niet 

nodig waren, merkt de AFM het volgende op. 

 

Uit het destijds geldende convenant tussen de AFM en de SRA inzake samenwerking op het gebied van het 

toezicht op accountantsorganisaties blijkt duidelijk dat het convenant niet tot doel of strekking heeft enige 

wijziging aan te brengen, in welke vorm dan ook, in de aard en omvang van de op de AFM respectievelijk de 

SRA rustende wettelijke taken en bevoegdheden. Verder staat daarin opgenomen dat de AFM gerechtigd is tot het 

zelfstandig herhalen van een deel of het geheel van een door de SRA verrichte toetsing bij een 

accountantsorganisatie. Ook staat daarin opgenomen dat de AFM steeds zelfstandig beoordeelt of naar haar 

oordeel sprake is van een overtreding van voorschriften waartegen met een handhavingsmaatregel kan worden 

opgetreden. Dat Baat desondanks uit de mededelingen van de SRA, van welke organisatie zij lid is, de conclusie 

heeft getrokken dat verdergaande maatregelen niet nodig waren, is een risico dat voor haar rekening dient te 

komen en dat niet tot een verminderde verwijtbaarheid kan leiden. Gezien de ernst van de overtredingen die de 

AFM vervolgens in vijf van de zes dossiers heeft geconstateerd, kan Baat zich ook niet redelijkerwijs op het 

standpunt stellen dat naar het zich toen liet aanzien, de storm was overgewaaid. 

 

De AFM is van mening dat er geen specifieke omstandigheden zijn die een verhoging dan wel een verlaging van 

de boete op grond van de verwijtbaarheid rechtvaardigen.  

 

Evenredigheid 

Bij vaststelling van de boetehoogte dient de AFM rekening te houden met de omvang van een onderneming. Gelet 

op de omvang van de onderneming is de AFM van oordeel dat onverkorte toepassing van het basisbedrag niet 

evenredig is. De AFM acht een boete van € 300.000 in overeenstemming met de omvang van Baat. 

 

Baat heeft in haar zienswijze gesteld dat zij één van de eerste accountantsorganisaties is die tot een betaling van 

een boete veroordeeld zal worden en geeft aan dat eerdere boetes aan Deloitte en Ernst & Young zijn beoordeeld 

onder het oude regime. Zij merkt daarbij op dat de boetes van circa € 50.000 zijn vastgesteld en dat in die gevallen 

sprake is van organisaties met een enorme omvang. Baat meent dat een vergelijking met Deloitte en Ernst & 

Young in evenredigheid moet leiden tot een lager bedrag. Baat verwijst daartoe ook naar de vele 

handhavingsbesluiten van de AFM ten aanzien van artikel 4:23 Wft, welke bepaling naar oordeel van Baat 

vergelijkbaar is met de zorgplicht van artikel 14 Wta.  

 

Baat verwijst voorts naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarbij met het oog op het 

gelijkheidsbeginsel enerzijds en evenredige boetevaststelling anderzijds een halvering van de boete van € 50.000 

in de betreffende omstandigheden gerechtvaardigd was. Volgens de rechtbank gaat van een boete van € 25.000 
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nog voldoende afschrikwekkende werking uit.17 Baat is van mening dat de AFM eenzelfde evenredigheidstoetsing 

moet verrichten bij onderhavig voornemen. 

 

De AFM deelt deze zienswijze van Baat niet. Uit de memorie van toelichting bij de Wta blijk dat de wetgever het 

objectieve oordeel van de accountant en met name de waarde die in het maatschappelijk verkeer daaraan wordt 

toegekend, van groot belang acht voor het functioneren van de economie. Zij zegt daarover: ‘ Zonder voldoende 

vertrouwen in de verklaringen van een accountant werkt de kapitaalmarkt niet optimaal. Ook in bredere context 

bestaat dan teveel onzekerheid in het maatschappelijk verkeer over de juistheid van financiële verantwoordingen. 

Het is van belang dat marktpartijen bij het nemen van financiële, maar ook niet-financiële beslissingen kunnen 

vertrouwen op het door ondernemingen of instellingen (hierna ook: ondernemingen) gepresenteerde beeld van de 

(financiële) positie van die onderneming. Financiële verantwoordingen -waarvoor het ondernemingsbestuur 

primair verantwoordelijk is- vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring vormen een bron van 

informatie waaraan in het maatschappelijk verkeer een meer dan gemiddelde waarde wordt toegekend. Het 

publieke belang van de accountant is onmiskenbaar aanwezig als hij verklaringen afgeeft over de getrouwheid van 

door ondernemingen of instellingen gepresenteerde financiële gegevens. De getrouwheid van door organisaties 

gepresenteerde financiële gegevens is niet door alle gebruikers eenvoudig of tegen aanvaardbare kosten te 

controleren. Ten opzichte van personen die direct verantwoordelijk zijn voor een organisatie (zoals bestuurders, 

commissarissen), hebben andere belanghebbenden een informatieachterstand. De accountantsverklaring kan een 

verbetering brengen in hun informatiepositie door een redelijke mate van zekerheid over de door de organisatie 

verstrekte financiële informatie te verstrekken. Waar de kernfunctie van de accountant het toevoegen van 

zekerheid in het maatschappelijk verkeer is, verliest deze functie haar waarde door het wegvallen van het in de 

accountantsverklaring gestelde vertrouwen. Dit is een probleem voor de accountant die zelf in diskrediet zal 

raken, voor het vertrouwen in de beroepsgroep als geheel, maar nadrukkelijk ook voor het maatschappelijk 

verkeer (bedrijfsleven, overheid, financiële markten) ten behoeve waarvan de accountant zijn verklaringen afgeeft. 

Daarmee is het belang van de publieke functie geduid.’.18 En verder: ‘Het kabinet acht de genoemde maximum 

hoogte van de boete noodzakelijk en evenredig aan de (mogelijke) ernst van de overtreding. (…). Immers, het is 

met name de externe accountant die een onjuiste accountantsverklaring afgeeft die een controlecliënt grote schade 

kan berokkenen. Echter, het belang dat dit wetsvoorstel beoogt te beschermen, namelijk het publieke belang van 

een breed en gerechtvaardigd vertrouwen in de oordelen van de accountant, rechtvaardigt deze maximale boete 

des te meer. Een gebeurtenis als bij Enron of Parmalat kan het vertrouwen in de accountant zodanig ernstig 

ondergraven dat niet alleen de controlecliënt maar de maatschappij als geheel schade wordt aangericht.’.19 

 

Daarmee is in beginsel de evenredigheid van een hoge boete gegeven. Het enkele feit dat bij twee andere 

accountantsorganisaties onder een ander boeteregime en elk met inachtneming van de daar geldende specifieke 

omstandigheden lagere boetes zijn opgelegd, leidt er naar het oordeel van de AFM niet toe dat de onderhavige 

boete onevenredig zou zijn. De AFM wijst er overigens op dat ook een overtreding onder het oude regime tot een 

hogere boete kon leiden. Zo heeft de AFM aan KPMG een boete van € 871.250 opgelegd wegens overtreding van 

                                                        
17 Uitspraak Rechtbank Rotterdam 11 april 2013, ROT 12/3527. 

18 Kamerstukken II 2003-2004, 29 658, nr. 3, p. 2. 
19 Kamerstukken II 2003-2004, 29 658, nr. 3, p. 70. 
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artikel 8 lid 1 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties.20 De AFM heeft aan KPMG, Ernst & Young en 

Deloitte de op dat moment hoogst mogelijke boetes voor de betreffende overtredingen opgelegd.  

 

Voor wat betreft de verwijzing van Baat naar de handhavingsbesluiten van de AFM ten aanzien van artikel 4:23 

Wft en de hoogte van de boetes die zijn opgelegd naar aanleiding van de overtreding ervan, valt niet in te zien dat 

een reële vergelijking valt te trekken. Bij de vaststelling van de hoogte van een boete voor overtreding van artikel 

4:23 Wft of artikel 14 Wta, wordt rekening gehouden met de aard van de overtreden norm en de specifieke 

omstandigheden van het geval.  

 

Met betrekking tot de verwijzing van Baat naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 11 april 2013, merkt 

de AFM op dat in deze uitspraak de rechtbank een vergelijking maakt tussen twee boetes voor dezelfde 

overtreding die onder hetzelfde boeteregime zijn opgelegd. Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor. 

  

De AFM ziet in voorgaande dan ook geen aanleiding om tot verdere aanpassing van het basisbedrag over te gaan. 

 

De AFM constateert dat de boeteprocedure geruime tijd in beslag heeft genomen. In het tijdsverloop sinds de 

verzending van het voornemen tot boeteoplegging op 25 juli 2013 ziet de AFM aanleiding om het basisbedrag te 

verminderen met 5%, en stelt zij de boete vast op € 285.000. 

 

Matigen op grond van draagkracht 

Baat heeft een verzoek gedaan de boete te matigen op grond van een beperkte draagkracht. ----------------------------
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20 http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2013/juni/boetes-kpmg.aspx. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------.De AFM ziet tegen die achtergrond geen aanleiding om op grond van de draagkracht tot 

matiging van de boete over te gaan. 

 

De boete voor overtreding van artikel 14 Wta wordt op grond van het voorgaande vastgesteld op € 285.000. 

 

Baat moet het bedrag binnen zes weken overmaken op bankrekening ----------------------------- (------------------------

----------------) ten name van AFM te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer -----------. Baat ontvangt 

geen afzonderlijke factuur voor dit bedrag. 
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De boete moet worden betaald binnen zes weken na de datum van dit besluit.21 Indien de boete niet wordt betaald 

binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking is wettelijke rente verschuldigd. Deze wordt 

berekend vanaf de dag na het verstrijken van laatstgenoemde termijn.  

 

4.2 Openbaarmaking van de boete 

Artikel 68 Wta verplicht de AFM om een besluit tot het opleggen van een boete te openbaren nadat dit besluit 

rechtens onaantastbaar is geworden. Daarenboven verplicht artikel 67 lid 1 onder b Wta om dit besluit ook 

openbaar te maken nadat dit aan Baat is toegezonden.  

 

Op grond van het bepaalde in art. 67 lid 2 Wta geschiedt openbaarmaking van het besluit niet eerder dan nadat vijf 

werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan de betrokken accountantsorganisatie bekend is 

gemaakt. De AFM dient op grond van art. 68, respectievelijk 67 lid 4 Wta openbaarmaking slechts achterwege te  

laten, indien openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen 

toezicht op de naleving van deze wet.  

 

Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake, zodat niet van openbaarmaking kan worden afgezien. 

Het belang van Baat kan in dit verband niet tot een andere uitkomst leiden. Immers, dat 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 wet.  

 

De AFM publiceert de boete door de volledige tekst van het boetebesluit (met uitzondering van vertrouwelijke 

informatie) op haar website te plaatsen, onder begeleiding van onderstaand persbericht. Van het persbericht wordt 

een Engelse vertaling opgenomen. Ook wordt een bericht over de boete opgenomen in de periodieke AFM-

nieuwsbrieven (consumenten/professionals), wordt een bericht op Twitter geplaatst22 en wordt gebruik gemaakt 

van een RSS-feed23 en een news-alert24. Bij het persbericht zal een hyperlink worden opgenomen naar een 

eventuele uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank op rechtspraak.nl. De AFM kan daarnaast het 

besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke en/of regionale dagbladen. 

 

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen: 

 

‘AFM legt boete op aan de maatschap Baat accountants en adviseurs voor niet naleven zorgplicht 

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op DATUM aan de maatschap Baat accountants en adviseurs 

(Baat) een bestuurlijke boete opgelegd van € 285.000.  

 

                                                        
21 Dit volgt uit artikel 4:87, lid 1 en de artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
22 Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de 

AFM. 
23 Een RSS-feed is een automatische melding van aanpassingen op de website. 
24 Persbureaus en andere instellingen die zich hebben geabonneerd, ontvangen persberichten van de AFM via 

zogenaamde ‘news-alerts’. 
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De getrouwheid van de financiële verslaggeving is niet door iedereen eenvoudig vast te stellen. Het oordeel van de 

accountant biedt het publiek een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de getrouwheid. Een accountant 

moet gedegen onderzoek doen voordat hij zijn verklaring afgeeft. Daarvoor heeft de accountant voldoende en 

geschikte controle-informatie nodig. 

 

In de door de AFM onderzochte accountantsdossiers van Baat blijkt dat de accountants in zes van de zeven 

dossiers onvoldoende onderzoek hebben gedaan. De AFM treedt op tegen accountantorganisaties waarvan de 

accountants onvoldoende onderzoek doen of andere voor hen geldende regels overtreden. Op die wijze draagt de 

AFM bij aan het vertrouwen dat het publiek moet kunnen ontlenen aan de verklaring van de accountant. 

 

De AFM heeft in 2010 vijf wettelijke controledossiers onderzocht waarin een accountant van Baat de 

controleverklaring had afgegeven, en heeft diverse tekortkomingen geconstateerd. Naar aanleiding van dit 

onderzoek heeft Baat diverse maatregelen getroffen. Op verzoek van Baat heeft de AFM vervolgens in 2011 twee 

andere wettelijke controledossier beoordeeld. Daarbij heeft de AFM in één dossier wederom ernstige 

tekortkomingen geconstateerd.  

 

De boete is opgelegd omdat de AFM van mening is dat Baat er in de periode van 29 januari 2010 tot en met 7 juni 

2011 onvoldoende voor heeft gezorgd dat haar accountants de voor hen geldende beroepsregels over 

vakbekwaamheid naleefden. Gelet op de ernst en hoeveelheid van de tekortkomingen in de door de AFM 

gecontroleerde dossiers, is de AFM van oordeel dat Baat niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Door onvoldoende 

zorg te dragen voor naleving van deze regels, heeft Baat artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties 

(Wta) overtreden.  

 

Naast het feit dat de accountants van Baat in diverse controledossiers ontoereikende controle-informatie hebben 

verkregen, zijn bij twee controledossiers gebeurtenissen of omstandigheden geïdentificeerd die twijfel kunnen 

doen ontstaan over de mogelijkheid tot duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de gecontroleerde 

instelling. De externe accountant heeft echter nagelaten om de in dat geval specifiek benodigde 

controleactiviteiten uit te voeren. Ook heeft de externe accountant bij één controle nagelaten om de formulering 

van de oordeelsparagraaf in de accountantsverklaring aan te passen. Daartoe was aanleiding omdat de externe 

accountant niet in staat was om ten aanzien van de omzet toereikende controle-informatie te verkrijgen om tot de 

conclusie te komen dat deze post geen afwijking van materieel belang bevatten. Daarnaast zijn diverse andere 

overtredingen geconstateerd. 

 

Voor deze overtreding van de zorgplicht gold een basisbedrag van € 500.000 (thans € 2 miljoen). Bij het bepalen 

van de boetehoogte houdt de AFM rekening met de omvang van Baat. Daarnaast heeft de AFM rekening 

gehouden met de behandeltermijn van dit dossier. De AFM acht een boete van € 285.000 passend en geboden. 

 

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). 
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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. 

 

De bijlage 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 publicatie wordt opgeschort als Baat verzoekt om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb. 

Publicatie wordt dan in elk geval opgeschort, totdat de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. 

 

Als Baat 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 op de wijze als hiervoor 

toegelicht. Ook vraagt de AFM Baat het verzoek om voorlopige voorziening per fax toe te sturen (faxnummer 020 

- -------------). 

 

5.  Hoe kunt u bezwaar maken? 

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 -------, ----------, Amsterdam. 

Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer ------------------), per e-mail (e-mailadres ----------------@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    
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