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Betreft Beslissing op bezwaar Baat accountants en

adviseurs

Geachte heer Renes,

Bij besluit van 16 december 2014 (het Boetebesluit) heeft de Autoriteit Financiele Markten (AFM) aan Baat
accountants en adviseurs (Baat) een boete van € 285.000 opgelegd, omdat Baat in strijd met artikel 14 van de Wet
toezicht accountantskantoren (Mi/ta) onvoldoende zorg heefi gedragen voor het naleven van de

vakbekwaamheidsregels door haar externe accountants.

Tegen het Boetebesluit heeft u narnens Baat bezwaar gemaakt. De AFM heeft besloten het bezwaar gegrond te
verkiaren en het Boetbesluit te herroepen voor zo ver het betreft het Eoepasselijke boeteregime en de hoogte van de

boete, De AFM heeft besloten om de boete te matigen tot €3879.56. Tevens heeft de AFM een
proceskostenvergoeding toegekend. In deze brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen.

IDe beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf 11
bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kori de gronden van bezwaar en
in paragraaf TV geeft de AFM een beoordeling van de gronden van bezwaar. In paragraaf V staat het besluit van de
AFM. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. Het verslag van de hoorzitting is opgenomen in de
bijlage en maakt integraal onderdeel uit van deze beslissing op bezwaar.

I. Procedure

1. Bij besluit van 16 december2014 heeft de AFM aan Baat een boete opgelegd.

2. IDe boete is op 24 december 2014 gepubliceerd op www.afm.nl.

3. Bij brief van 27 januari 2015 is namens Baat bezwaar gemaakt tegen het Besluit.
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4. De AFM heeft Baat bij brief van 3 februari 2015 een termijn van zes weken gegund om de gronden

van het bezwaar aan te voeren.

5. Baat heeft bij brief van 17 maart 2015 de gronden aangevuld.

6. Op 8 april 2015 heeft Baat, desgevraagd, verklaard te willen worden gehoord.

7. Bij brief van 23 april 2015 heeft de AFM Baat uitgenodigd voor een hoorzitting. In dezelfde brief

heeft de AFM de beslistermijn opgeschort.

Op 13 mei 2015 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Van deze hoorzitting is een versiag gemaakt, dat

is bijgevoegd bij dit besluit (zie bijlage 1). Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat de beslissing op
bezwaar medio juli 2015 zou worden genomen.

9. Bij e-mailbericht van lOjuli 2015 heeft de gemachtigde van Baat ingestemd met verlenging van de

beslistermijn tot half augustus 2015.

II. Feiten en omstandigheden

£0. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten in het Onderzoeksrappor

en ha Boetebesluit. Deze feiten moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaaLd, als herhaald en
ingelast worden beschouwd.

11. Baat is een accountantsorganisatie die beschikt over een vergunning om wenelijke controles te

verrichten bij ondememingen en instellingen die niet worden aangemerkt als organisaties van

openbaar belang (niet-OOB).

12. In het najaar van 2009 heeft de ‘Samenwerkende Registeraccountants en Accountant
Administratieconsulenten’ (SRA) onderzoek gedaan bij Baat. Vervolgens heeft de SRA de AFM
geinfonneerd over een vermoeden van overtreding van de Wta. Baat heeft naar aanleiding van dit
onderzoek van de SRA diverse maatregelen getroffen.

13. Naar aanleiding van de melding van de SRA heeft de AFM in september 2010 bij Baat ortderzoek
gedaan. Daartoe zijn vijf afgeronde wettelijke controles geselecteerd, waarin dejaarrekeningen waren

voorzien van een accountants- eq. controleverklaring. De AFM heeft de relevante vastleggingen in
het controledossier onderzocht en de uitkomsten van het onderzoek besproken met de voor de

controle verantwoordelijke externe accountant en leden van zijn opdrachtteam.
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De AEM heeft vastgesteld dat meerdere bepalingen van de Nadere voorsehriften controle en avenge
standaarden (COS)’ en de Verordening Gedragscode (VGC)2 niet zijn nageleefd.

14. Baat heeft de AFM in 2011 geinformeerd over maatrege)en die zij, in reactie op de uitkomst van het
onderzoek, heeft getroffen om de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles Ic waarborgcn.

Daarop heeft de AFM. op uitnodiging van Baat, aanvullend twee in 2011 afgeronde wettelijke
controles onderzocht. De AIM heeft toen opnieuw emstige tekortkomingen vastgesteld.

15.

I en B. (Bj}

16. De AFM heeft zich vooral gericht op een aantal materiële posten en onderdelen:

- opbrengstverantwoording;

- gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants;
- continuIteitsveronderstelling;

- fmanciële activa;

- onderhanden projecten;

- voorraden;

- onroerend goed;

- betrokkenheid van de externe accountant.

Daannaast heeft de AFM aandacht besteed aan opzet en werking van bet stelsel van

kwaliteitsbeheersing ten aanzien van:

- kwaliteitsbewaking c.q. werkzaamheden van de compliance officer;

- opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling;

- interne evaluatie van het stelsel van kwalileitsbeheersing (waaronder inteme reviews);

- schendingenregistratie.

17. Zowel in 2010 als in 2011 zijn overtredingen vastgesteld van voorschriften die bij het uitvoeren van

wettelijke controles in acht moeten worden genomen door de externe accountants die onder

verantwoordelijkheid van Baat hebben gewerkt. Het gnat hierbij am de volgende overtredingen:

Bij het merendeel van de COS-bepalingen heeft de AFM de nonn toegepast zoals die per I januari 2010 luidde. Op boekjaren die
afsluiten na 15 december2010 is de aangepaste tekst van COS 500, paragraaf 6 en 8 van toepassing.
2 Volgens artikel 25 Wta voldoet de externe accountant aan bij of krachtens algemene maalregel van bestuur te stellen regels ter zake
van zijn vakbekwaamheid, objectiviteit en integriteit. In het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bla) wordt dit uitgewerkt, onder
meer in artikel 35, waarin is bepaald dat een exteme accountant zich aan de verordeiingen en nadere voorschriften houdt die
krachtens artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants (Wet Ra) zijn vastgesteld. Artikel 35 Bta verwijst
hiermee naar onder meer de VGC en de COS De COS en de VGC bevatten voorschriften die accountants in acht moeten nemen bij
het uitvoeren van wettelijke controles. De delegatiegrondslag van de COS is artikel 19, zesde lid, Wet Ra (oud) juncto artikel A-130.7
VGC. De delegatiegrondslag voor de VOC deze bepalingen is artikel 19, eerste en tweede lid, Wet Ra( oud).

Zie pagina 2 van het Boetebesluit voor infonnatie over boekjaar, datum accountants- c.q. controleverkiaring, exteme accountant en
OKB’er.

De AFM heeft de volgende controles onderzocht: A. (A.), I
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I) de externe accountant heeft geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkregen om
zijn oordeel op te baseren;

2) de exteme accountant heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van duurzame
voortzetting van de bedrijfsvoering, terwiji er geheurtenissen zijn geldentificeerd die daarover
gerede twijfel kunnen doen ontstaan;

3) de exteme accountant had moeten constateren dat hij geen voldoende en geen geschikte controLe
informatie heeft verkregen over een bepoalde post en had daarop de oordeelsparagraaf in de
accountants- c.q. controleverkiaring moeten aanpassen;

4) de exteme accountant kon een inventarisatie niet bijwonen. Hij heeft nagelaten om
voorraadtellingen uit te voeren op een andere datum en zo nodig de transacties tussen beide data
te controleren;

5) de exteme accountant heeft over bepaalde schattingen geen voldoende en geen geschikte
controle-informatie verkregen;

6) de externe accountant is opgetreden als groepsaccountant en heefi gebruik gemaakt van de
werkzaamheden van een andere accountant, die onderdelen van de groep heeft gecontroleerd. De
exteme accountant heeft nagelaten te overwegen of zijn eigen betrokkenheid voldoende is om te
kunnen fungeren als groepsaccountant, de vakbekwaamheid van de andere accountant te
beoordelen, te beoordelen of de werkzaamheden van de andere accountant toereikend zijn voor
zijn eigen controledoelstellingen, en de significante controlebevindingen van de andere
accountant in zijn beoordeling te betrekken;

7) de externe accountant heeft controte-informatie opgesteld door gebruikmaking van het werk van
een door het management ingeschakelde deskundige, maar heeft nagelaten de geschiktheid van
bet werk van die deskundige voor zijn eigen controle te beoordelen.4

is. Op grond van artikel 14 Wta draagt de accountantsorganisatie er zorg voor dat de exteme accountants
die bij haar werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden voldoen aan bet bij of krachtens afdeling 3.2
bepaalde. De exteme accountant beth een wettelijke controletaak en geldt daarmee als
vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer (bedrijfsleven, overheid, financiële markten).
Beleggers, crediteuren en andere stakeholders moeten kunnen vertrouwen op bet oordeel van de
exteme accountant, zoals opgenomen in de accountants- c.q. controleverkiaring bij dejaarrekening.
Ret is dan ook van groot belang dat de exteme accountant de wettelijke controle van de jaarrekening
uitvoert met inachmeming van de daarvoor geldende regels. Dit betekent onder meer dat de externe
accountant moet beoordelen of een controle-opdracht kan worden aanvaard of voortgezet en of deaf
te geven accountants- c.q controleverkiaring is onderbouwd met voldoende en geschikte controle
informatie.

19. Uit de memorie van toelichting bij de Wta blijkt dat de wetgever bet objectieve oordeel van de
accountant en vooral de waarde die in het rnaatschappelijk verkeer daaraan wordt toegekend, van
groot belang acht voor het flinctioneren van de economie. Zij zegt daarover:

Voor een uitgebreide onderbouwing van de overtreding per wettelijke controle worth verwezen naar bet Boetebesluit.
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‘Zonder vo/doende vertrouwen in de verk/aringen van een accountant werkt de kapitaalmarkt niet optimaa/. Qok
in bredere context bestaat dan teveel onzekerheid in het maatschappehjk verkeer over dejuistheid van Jinanciele
verantwoordingen. Net ts van belang dat marktparrijen b hat nemen van Jinanciële, maar ook niei-financiele
bes/issingen kunnen vertrouwen op het door ondernenungen of instel/ingen Thierna ook: onderncmingen)
gap resenteerde bee/d van de (ftnancie/e) positie van die onderneming. Financidle t’erantwoordingen - 11aarvoor
het ondernemingsbestuurprimair veranrwoorde/ijk is - i’ergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring
pa rmen een bro,, van informatie waaraan in het tnaatschappelijk verkeer een meer dan gem iddelde waarde wordt
toegekend. Hat publieke be/ang “an de accountant is onmiskenbaar aanwezig a/s hi] verk/aringeri afgeeft over de
gerrouwheid van door ondernemingen of inste//ingen gepresenteerdefinanciele gegevens. Dc gerrouwheid van
door organisaties gepresenteerdeJinancie/e gegevens is nier door a//c gebruikers eenvoudig of tegen
aanvaardbare kosten te contro/eren. Ten opzichre van personen die direct verantwoordelijk zljn voor een
organ isa/ic (wa/s bestuurders, com,nissarissen,). hebben andere be/anghebbenden act, injb,-niatieachterstand. Dc
accountantsverk/aring kan can verbetering brengen in hun informatiepositie door een rede/ijke mare van
zekerheid over de door de organ isatie verstrekteJinancie/e inform atie te verstrekken. Waar de kernfuncrie van de
accountant het toevoegen van zekerheid in hct ,naatschappe/ijk verkeer is, ver/iest dcxc functie haar waarde door
her wegva//en van het in de accountantsverklaring geste/de vertrouwen. Dit is een prob/eem voor de accountant
die xe/f in diskrediet zal raken, voor het vertro,rwen in de beroepsgroep a/s geheel, maar nadrukke/k ook voor
he! maatschappe/ijk verkeer (bedrUfs/even, ova rheid,financie/e markten) ten behoeve waarvan de accountant zijn
verk/aringen afgeeft. Daarmee ts hat be/ang van de pub/iekefunctie geduid. Uitstra/ingseffecten van he! hande/en
van externe accountants op de pub/iekefunctie van de brede groep van accountants, rechtvaardigen can
exp/icietere (meer in detai/ tredende,) normering vanwege de wetgever. (..j.
Hat kabinet acht de genoemde maximum hoogte van tie boete noodzake/k en evenredig aan de moge/4ke) ernst
van de overtreding. (...). Immers, het is met name de externe accountant die can onjuiste accountants verkiaring
afgeeft die een con tro/ec/iènt grote schade kan berokkenen. Echter, het be/ang dat dii wetsvoorste/ beoogt te
beschennen, name/qk hetpub/ieke be/ang van can breed en gerechtvaardigd vertrouwen in de oorde/en van de
accountant, rechtvaardigt deze maxima/c boete des te meer. Ean gebeurtenis a/s b Enron ofParmalat kan hat
vertrou wan in de accountant zodanig ernstig onderg.nvan dat nicE a/leen de contro/ec/iënt maar de maatschappij
a/s geheel schade wordt aangericht. “

20. Volgens de AFM beth Baat haar zorgplicht niet nageleefd en daarmee artikel 14 Wta overtreden,

doordat zij er niet voor heefi zorg gedragen dat haar externe accountants de vakbekwaamheidsregels
naleven bij het verrichten van wettelijke controles. Baat heeft herhaaldelijk, zelfs na bet verbeterplan,

na het SRA-onderzoek, en na de terugkoppeling van de AFM over de eerste vijfonderzochte
controles en de aangekondigde nadere maatregelen, niet voorkomen dat haar externe accountants niet
voldeden aan hetgeen bij of krachtens afdeling 3.2 van de Wta is bepaald. Do AFM verwijt Baat de
overtreding van haar zorgplicht ook vanwege de door haar gekozen structuur, waarbij de functies van
bcleidsbepaler, externe accountant en kwaliteitsbeoordelaar bij dezelfde personen lagen. Deze
strucniur kan ertoe leiden dat als exteme accountants zich niet houden aan de beroepsregels, dit niet

of onvoldoende wordt opgemerkt, waardoor passende maatregelen uitbjijven. Omdat sprake is van het
gedurende een langere periode veelvuldig niet naleven van de regels ter zake van do
vakbekwaamheid, kwalificeert de AFM do overtreding als ernstig.

21. Net basisbedrag voor overtreding van artikel 14 Wta bedroeg ten tijde van do overtreding € 500.000.

Op grond van de omvang van Baat is do boete gematigd tot 60% van het basisbedrag. De AFM heefi

do boete verder met 5% gematigd tot €285,000 omdat de redelijke termijn was overschreden.

Kamerstukken 11, 29 658, nr. 3, blz. 3
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ILL. Bezwaar

Samengevat en zakelijk weergegeven bevat bet bezwaarschrift de volgende gronden:
A. Verschillende bevindingen van de AFM kunnen niet bijdragen aan boeteoplegging, omdat ze geen

werkelijke overtreding van de controiestandaarden opleveren;

B. Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
C. Oude boeteregime is van toepassing;

D. De boete moet worden gematigd;

E. Vergoeding proceskosten

IV. Beoordeling van tie bezwaargronden A t/m E

22. Volledigheidshalve merkt de AFM op dat zij alle in het Onderzoeksrapport en Boetebesluit
opgenomen bevindingen, oordelen en conclusies handhaafl, tenzij zij daar in deze beslissing op
bezwaar explieiet afstand van neemt. Gelet op de omvang van het Boetebesluit (101 pagina’s) heeft
de AFM deze bevindingen, oordelen en conclusies slechts opgenomen in deze beslissing op bezwaar
voor zo ver zij door Baat zijn bestreden.

23. Tijdens de hoorzitting heeft Baat verklaard dat de AFM de bevindingen uit het eerste onderzoek niet
aan de boete ten grondsiag kan leggen, omdat deze al zijn afgedaan met een normoverdragende brief.
De AFM volgt Baat niet in dit standpunt. Volgens de AFM heeft Baat ann het handelen van de AFM
niet het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen ontlenen dat de bevindingen nit het eerste onderzoek
niet zou worden meegenomen. indien na een nieuw onderzoek zou worden besloten om aisnog een
boete op te leggen.

A. Geen werkelijke overtreding van de controlestandaarden

24. Baat beschrijft aan de hand van het controledossier A. dat verschillende bevindingen niet kunnen
bijdragen aan de boete, omdat geen sprake is van overtreding van controlestandaarden. Zij heeft
aangegeven dat zij niet in gaat op alIe bevindingen, maar dat dit geen erkenning is dat onvoldoende
controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Wel erkent Baat dat vastlegging van uitgevoerde
controlewerkzaamheden in de onderzochte periode wel aandacht behoeft. Baat gaat ook in op de
bevindingen inzake B.. Dew bevindingen zijn niet of niet geheel juist en kunnen niet (onverkort)
dienen als grondsiag voor de boete.

Bevindingen A.

25. De AFM hanteert als grondsiag voor de boete verschillende bevindingen, die deze niet kunnen
dragen. Deze controle is gekozen, omdat het aanieiding was voor nader onderzoek in het kader van
het grotere onderzoek naar niet-OOB-accountantsorganisaties. Verder vonnt deze controle een
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behoorlijk deel van het Boetebesluit. Als verschillende onderdelen van bet dossier niet kunnen

bijdragen aan een boete, moet dit dan ook van wezenlijke invloed zijn op de hoogte van de boete.

26. De AFM meent dat de controle op dde onderdelen Eekortschiet: (i) financiële vaste activa, (ii)

niateriele vaste activa en (iii) de continuiteitsveronderstelling.

27. (1) Financiële vaste activa

Baat verwijst naar arresten van de Ondernemingskamer (OK) en de Hoge Raad (MR)6 over de
inrichting van dejaarrekening. De HR overweegt onder meer dat een entiteit binnen bet wettelijk

kader een zekere keuzevrijheid heeft bij het inrichten van de jaarrekening. Uitsluitend beoordeeld

wordt of de gemaakte keuze aanvaardbaar is. De OK verwijst naar bet oordeel van de accountant die,

anders dan de AFM, waardering van een overeenkomst op nihil aanvaardbaar acht. Dc OK vindt bet

oordeel van entiteit en accountant verdedigbaar. De HR bekrachtigde dit arrest. De AFM probeert nu

via de accountant aisnog grip te krijgen op waarderingen van door een entiteit op nihil gestelde activa.
De waarderingen van de deelneming in C. (C.) en van een lening aan U. (U.) zijn door de entiteit op

€ 1 gesteld. Gelet op het arrest van de HR beoordeelt de accountant of dit aanvaardbaar is. Baat heefi

bij C. vastgesteld dat de deelneming in 2007 circa € 1,50 per aandeel waard is, en per balansdatum

(31 december 2008) € 0,47 per aandeel. In 2009 was dit € 0,04 per aandeel. Volgens een notitie in het

controledossier is inzichtelijk gemaakt dat hiermee het waarderen van deze deelneming op € I

aanvaardbaar is. Als de AFM een onderbouwing van de accountant eist, verlangt zij van de
accountant lets dat de entiteit niet hoeft te leveren. Een dergelijke eis is in strijd met het arrest van de
HR.. De maatstaf die de accountant heeft gehanteerd en volgens dejurisprudentie mag hanteren, Ieidt

tot de conclusie dat de waardering naar € I op basis van de voorgestelde feiten aanvaardbaar is. De

accountant heeft op deze onderwerpen voldoende controle-informatie verkregen om zijn verkiaring te

kunnen ondersteunen. Dezelfde afwegingen heeft de accountant gemaakt bij de lening nan D. en de

afwaardering naar nihil van E. (E.). Dc accountant heeft al op grond van de duur van de uitstaande

lening kunnen concluderen dat deze voorzien moest worden. Ook in 2007 is een deel van de lening

afgewaardeerd. Het is logisch dat bet restant van de lening ook wordt afgewaardeerd, als uit alle

beschikbare informatie blijkt dat de lening niet terugbetaald zal worden. Over E. heeft de accountant
via jaarrekening 2007 geconcludeerd dat het aanvaardbaar is dat de waardering van het

kapitaalsbelang naar nihil wordt bijgesteld. Ret voornaamste verwijt lijkt te zijn dat dejaarrekening

2007 van E. niet in bet controledossier aanwezig is. Dat is ook niet noodzakelijk, omdat de AFM

duidelijk heeft kunnen vaststellen dat de accountant zijn oordeel mede heeft gebaseerd op de controle

informatie die verkregen is uit de jaarrekening 2007. Op grond van COS 230 is bet voldoende, als uit

de controledocumentatie duidelijk wordt op welke controle-informatie de accountant zijn oordeel

baseert. Dat is bier duidelijk. Dus heefi de accountant voldaan aan deze norm en kan de AFM niet

oordelen dat COS 500 is geschonden. De AFM negeert ten onrechte de bepalingen binnen COS 230.

60K 28 december 2007, 928/2007 OK, ECLI:NL:GHAMS:2007:BC1057 en HR 24apr11 2009, 08/1406 HR, ECU: 2009: BG8790.
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28. (ii) Materiële vaste activa

De AFM heeft geconstateerd dat de externe accountant wel de kadasters heeft geraadpleegd, niaar de
uitdraaien van de kadastergegevens niet heefi gedateerd, zodat deze cia baLansdaaim kunnen zijn

verkregen. De AFM moet echter aantonen dat een overtreding is begaan en mag niet afgaan op

speculaties. De externe accountant heeft zijn team in december van het lopende boekjaar de kadasters
laten raadplegen, zodat hij kon oordeien over bestaan en eigendorn per balansdarum. Ook bekijkt de

accountant ieder boekjaar of er wijzigingen in de eigendom hebben plaatsgevonden, waardoor

aansluiting kan worden gemaakt met de materiele vaste activa per balansdatum. De AFM zet daar

enkel de ongefundeerde suggestie tegenover dat de kadasteruitdraaien van iatere datum zouden

kunnen zijn. De AFM stelt feitelijk dat er maar één juiste benadenng is, dat op baiansdatum een

uitdraai van kadastergegevens gemaakt moet worden. Dat is onjuist en niet overeenkomstig de

controlestandaarden. Een controlerend accountant kan gedurende bet boekjaar de kadastergegevens

controleren en aan bet begin van bet nieuwejaar een nieuwe controle uitvoeren. De AFM meent dat

alleen haar benadering leidt tot sluitende controle-informatie. De controlestandaarden bieden juist
vele manieren om voldoende betrouwbare controle-informatie te verkrijgen gebaseerd op het

professionele oordeelsvorming van de accountant. In ieder geval heeft de AFM te weinig aangetoond

om te kunnen oordelen dat de externe accountant de controlestandaarden niet juist heeft nageleefd. Op
dit punt heeft Baat dus ook niet de zorgplicht geschonden.

29. (iii) ContinuIteitsverondersteiiing

Ook volgens Baat had het controledossier meet onderbouwende controledocumentatie kunnen

bevatten over de continuIteitsveronderstelling. De AFM schiet evenwel door in haar oordeel. Bij de

feiten onder punt (k) verwijt zij de externe accountant dat hij een krantenartikel uit het Financieele

Dagbiad van februari 2010 niet heeft opgenomen in zijn controledossiet Nog los van de vraag of een

exteme accountant op basis van de controlestandaarden ieder krantenartikel tot zijn

controledocumentatie moet rekenen, is de accountantsverkiaring afgegeven op 29 januari 2010. Het

artikel kan dus geen rol spelen in het controledossier. De AFM heeft ten onrechte feit (k) ten

grondsiag gelegd aan haar oordeel. Indien en voor zover de AFM meent dat de exteme accountant de

conservatoire beslaglegging had moeten meenemen in zijn oordeeisvorming merkt Baat op dat de

externe accountant bij bet verstrekken van de accountantsverklaring niet op de hoogte was van deze

besiaglegging. De controleclient heeft dit niet gemeld. Nu beslagiegging niet per definitie openbare

informatie is, kan de exteme accountant niet worden verweten dat hij het niet wist. Dit vail onder de

reikwijdte van de “letter of representation”, waarin het bestuur van de enliteit aangeeft dat aile

relevante infonnatie met de controlerend accountant is gedeeld. Ais ten bestuur dat heeft nagelaten,

kan dat niet de exteme accountant worden aangerekend. De AFM heeft dan ook ten onrechte

geconcludeerd dat de exteme accountant onjuiste of onvoldoende controle-informatie heeft gezien.

De externe accountant heeft de relevante controle-informatie bekeken die hem ter beschikking stond

en die hij logischerwijs had moeten opvragen. Het is wel juist dat binnen dit punt, de exteme

accountant de controledocumentatie beter had moeten vastleggen, zodat ook conform COS 230

inzichteiijk is op welke controle-informatie de exteme accountant zich heeft verlaten.



AFM

Datum 13 augustus 2015

Ons kenmerk

Pagina 9 van 27

30. Bevindingen B.

De bevindingen in de controle B. zijn van belang, omdat vooral de tweede toetsing heefl geleid tot de
boete. Bij de tweede toetsing had de AFM alleen bij B. bevindingen. De andere controle was
kennelijk van voldoende niveau. Indien en voor zover de bevindingen inzake B. hnnen worden
genuanceerd of zelfs weerlegd, heeft dat invloed op de boeteoplegging of de hoogte van de boete.
lnzake B. stelt de AFIvI dat de controledocumentatie over waardebepaling van de post materiele vaste
activa en van de post belastinglatentie. onvoldoende is.

31. (i) Materiële vaste activa

De AFM verwijst naar bepaling COS 500.8 dat verwijst naar COS 500.A35. De AFM negeert echter

bepaling COS 500.A35 en daarmee bepaling COS 500.7, De exteme accountant heeft voor zijn
controlewerkzaamheden over boekjaar 2010 alleen gebruik gemaakt van het taxatierapport van I
januari 2009 en niet dat uit 2007. De feiten en bevindingen over het rapport uit 2007 doen dus niet ter
zake. Los van de vraag of het taxatierapport 2007 de kern van de bevindingen van de AFM bevat,
stoelt de AFM bewust een deel van haar bevindingen op gebrekkige controle-informatie over het

taxatierapport 2007. Daarmee miskent de AFM de definitie van controledocumentatie uit COS 230.
De AFM moet alleen acht slaan op de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de daaruit
voortvloeiende controledocumentatie. In dit geval de informatie en docurnentatie rond het
taxatierapport van 1 januari 2009. Dit rapport is opgesteld door de beer F. van G.. Hij is
registertaxateur. zoals de externe accountant heeft vastgesteld. Het taxatierapport van 1 januari 2009
betreft de waardering van onroerend goed en van al dan niet algemeen voorhanden zijnde machines

en apparamur. Deze waarderingen vinden vaak plaats via prijsvergelijking, bijvoorbeeld van de
gemiddelde vierkante meter prijs in de omgeving. I-let taxatierapport van I januari 2009 is een
prijsvergelijkingsrapport, zoals bedoeld in bepaling COS 500.A35, en niet een modellenrapport,
waarbij de deskundige via rekenkundige modellen de prijs probeert vast te stellen van een product,
waarvoor geen markt is. Dc grondsiag van de AFM is derhalve font. li’igevolge artikel COS 500.A35,
waarnaar COS 500.8 expliciet verwijst. komt de externe accountant niet toe ann COS 500.8, maar
dient hij te steunen op COS 500.7. Dat heefi de externe accountant gedaan. Daarom kan deze
bevinding niet bijdragen aan boeteoplegging. Ook miskent de AFM dat het taxatierapport nit 2009
primair is opgesteld voor de wettelijke controle-opdracht voor boekjaar 2008. In dat boekjaar heefl de
exteme accountant controledocumentatie opgenomen, waaruit blijkt dat hij heeft gesproken met de
toenmalige financieel directeur van B. en de beer F. Tijdens die gesprekken is het taxatierapport
doorgenomen inclusiefhet werk en de waarde van het werk van de taxateur. Deze vastleggingen

blijken uit de controlewerkzaamheden bij het boekjaar 2008, Bij de controlewerkzaamheden voor
2009 en 2010 heeft de externe accountant betrokken dat de financieel directeur iederjaar bij de
taxateur heeft nagevraagd of indexatie van de taxatiewaarde ann de orde is en dat de taxateur heeft
geantwoord dat de indexatie over zowel 2009 als 20100% is. De taxatiewaarde uit het rapport van 1
januari 2009 was dus op balansdatum 31 december 2010 nog correct. De externe accountant had dus
voldoende controledocumentatie, waaruit blijkt op welke basis de accountant heeft geconcludeerd dat
de waardebepaling van de materiële vaste activa geen afwijkingen van materieel belang laat zien.

Daarmee voldoet de controledocumentatie aan bepaling COS 230.2 en de controle-informatie aan
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COS 500.7. De AFM miskent COS 230 als zij meent dat de controledocumentatie altijd in boekjaar
2010 moet zijn gekopieerd. Uit een vastlegging moet blijken op welke controle-informatie de
accountant zijn oordeel heeft gebaseerd. De accountant vormt geen substituut voor de administratieve
vastleggingen van de controlecliënt. Binnen COS 230 is voldoende dat de primaire beoordeling van
het taxatierapport uit het controledossier van een eerder boekjaar blijkt. als binnen het Lopende
boekjaar de aansluiting bij die beoordeLing is geniaakt. In casu neemt de externe accountant iederjaar

de correspondentie tussen de financieel directeur en de taxateur op. De AFM had moeten kijken naar

de controle-informatie en controledocurnentatie uit bet boekjaar 2008. De AFM heeft dit nagelaten en
heeft een te beperkte visie op dejuiste werking van COS 230. In samenhang tussen COS 500.7 en

COS 230 vertoont bet eontroledossier B., boekjaar 2010, op dit punt geen tekortkomingen.

32. (ii) Bekistinglatentie

De AFM meent dat de belastinglatentie van € 3,5 miljoen erg enthousiast is, omdat B. tot 2010 geen

en in 2010 slechts een zeer bescheiden winst maakte. Baat wijst op de prognose van B. voor 2011 tot

en met 2013. Daaruit blijkt dat, als de prognose uitkomt, de waardering van de belastinglatentie
terecht is. In haar bevindingen merkt de AFM op dat de externe accountant bij de prognose heeft
geschreven: “hoeverre realistisch -> Ce bespreken”. De externe accountant heefi aangetekend dat de
prognose met de kiant is besproken. Hij heeft gekeken naar drie kwalitatieve indicatoren: stijgende
tendens in de omzetten en winsten in voorgaande boekjaren, waarbij boekjaar 2010 een bescheiden
winst toonde; introductie vanaf boekjaar 2011 van nieuwe productlijnen waarmee een hogere ornzet

en winst kon worden gerealiseerd en wegvallen van een beLangrijke concurrent. In onderlinge
sarnenhang heeft de externe accountant gemeend dat een volledige waardering van de
belastinglatentie gerechrvaardigd was, omdat volledige compensatie van de verliezen uit bet verleden
met toekomstige winsten reëel was. De waardering van de belastinglatentie is dus aanvaardbaar
volgens de maatstaf van de OK. Uit de volgendejaarrekeningen van B. blijkt dat de prognoses zijn
gerealiseerd. De volledige waardering van de belastinglatentie was terecht. Uit dejaarrekening 2011
blijkt dat de winst voor belasting is gestegen van €142953 naar €1 .952.596. De prognose voor 2011
was €2088000. Deze informatie heeft Baat tot zich genomen om te zien of de waardering van de
belastinglatentie aanvaardbaar is geweest.

Reactie AFM

33. De AFM stelt allereerst vast dat Baat in haar aanvullend bezwaarschrifi slechts een deel van de
bevindingen die ten grondslag liggen aan de boete bestrijdt. Op de bevindingen over vier controles
heeft Baat zelfs geen enkel comrnentaar geleverd. Baat erkent voorts dat in de relevante periode
sprake was van tekortkomingen. Aangezien de AFM ook overigens geen aanleiding ziet om aan de
niel bestreden bevindingen te twijfelen. gaat zij in haar beoordeling uit van de juistheid van deze niet

bestreden bevindingen.

Financiele vaste aetiva (A.)
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34. Baat heeft de bevindingen inzake G. en de post “te ontvangen bedragen” niet bestreden. Dat betekent

dat het oordeel dat in deze controle sprake is van geen voldoende en geen geschikte controle

informatie inzake de waardering van financiele vaste activa en te ontvangen bedragen in ieder geval

stand houdt,

C.

35. Baat heeft de bevindingen inzake de afwaardering van de lening van A. aan C. niet bestreden, zodat

ook deze bevinding stand houdt.

36. Zoals uit het Boetebesluit blijkt heeft de AFM kennisgenomen van de daling in 2009 van de
beurskoers van het aandeel C. tot € 0,04. De AFM heeft eehter tevens vastgesteld dat deze beurskoers

nog steeds een (aanzienlijke) beurswaarde vertegenwoordigde van € 2,6 miljoen. Aangezien Baat als

waarderingsgrondslag7de verkrijgingsprijs of de lagere beursprijs hanteert, ligt een waardering van

€ 2,6 miljoen hier dan ook voor de hand. De AFM heeft niet kunnen vaststellen dat de externe

accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft verzameld om te beoordelen of A.

terecht, op grond van het inzichtsvereiste, heeft gekozen voor een waardering op € 1. 1-let verwijt dat
de AFM maakt is dan ook niet dat een waardering van € 1 onjuist zou zijn, tnaar dat de externe

accountant geen voldoende en geen geschikte controle-informatie heeui verkregen over de waardering

van deze posten en daarmee ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aanpassingen in de

jaarrekening, onder meer gelet op de uitgangspunten van de controle. Daaruit volgt dat het beroep op

de door Baat genoemde arresten faalt. In deze arresten stond ter beoordeling het materiele oordeel van

de AFM dat een specifieke waardering, gelet op een aantal omstandigheden, niet aanvaardbaar was.
Tot een dergelijk oordeel is de AFM in de onderhavige controles niet gekomen. De AFM verwijt de
exteme accountant niet dat de in dejaarrekening opgenomen bedragen niet aannemelijk zouden zijn,

maar dat uit het controledossier niet, aithans onvoldoende, blijkt dat de exteme accountant voidoende

controle-informatie heeft verkregen ten aanzien van de aan dejaarrekening ten grondsiag liggende

aannames. Volgens de AFM kan uit de bedoelde arresten ook niet worden afgeleid dat van de externe

accountant niet kan worden gevergd dat uit het controledossier blijkt op grond van welke informatie

en uitgangspunten hij tot zijn oordeel is gekomen,

D.

37. A. heeft voor een lening een additionele voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid getroffen van

€ 7,1 miljoen, waardoor de totale voorziening op € 12,1 miljoen kwam. De lening is daarmee

afgewaardeerd naar € 1. Uit het Boetebesluit blijkt dat de AFM Baat verwijt dat niet is gebleken dat

de externe accountant dit met de kiant heeft besproken en dat het controledossier geen voldoende en

geschikte controle-informatie bevat om vast te stellen dat de externe accountant dejuistheid van

afwaardering en additionele voorziening en het gebruik van de kostprijs als waarderingsgrondslag

Dit volgt uit de betrokkenjaarrekening.
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terecht aanvaardbaar heeft geacht. Voorts acht de AFM het onverenigbaar dat de exteme accountant

enerzijds stelt onvoldoende inzicht in de financiële gegevens van D. te hebben om de deelneming te
kunnen waarderen op nettovermogenswaarde, maar anderzijds wel meent een betrouwbare schatting

te kunnen maken van de mate van inbaarheid van de vorderingen. Dit oordeel dient te worden gezien
tegen de achtergrond van het door A. gehanteerde stelsel van financiele verslaggeving.8De AFM stelt
vast dat Baat deze bevindingen feitelijk niet bestrijdt. maar slechts stelt dat de ontwikkeling van het
aandeel de afwaardering rechtvaardigt en dat nIt een notitie in het controledossier blijkt dat deze
afwaardering aanvaardbaar is. Uit hetgeen hiervoor is overwogen over de twee arresten blijkt dat dit
niet afdoet aan het verwijt dat de AFM Baat in dit dossier maakt. Dc AFM spreekt immers geen
oordeel nit over de aanvaardbaarheid van de afwaardering.

38. A. heeft de deelneming in E. afgewaardeerd op € 1, van € 1,5 miljoen. Ook hier verwijt de AFM de
exteme accountant dat niet kan worden vastgesteld dat de externe accountant voldoende en geschikte
controle-informatie heeft verzameld om te beoordelen of bedoelde afwaardering aanvaardbaar is. De
AFM heeft niet vastgesteld dat dit verwijt onterecht zou zijn. Volgens de AFM Iigt het voor de hand
dat waar de waardering van de deelneming volgens de exteme accountant is gecontroleerd aan de
hand van dejaarrekening 2007, dezejaarrekening ook in het controle dossier is opgenomen. Dat de
AFtVI Baat uitsluitend of vooral zou verwijten dat dejaarrekening 2007 niet in het controledossier zou
zitten, wordt weersproken door pagina 15 van het Boetebesluit, waar wordt overwogen: “Her
controledossier bevat evenmin andere vastleggingen die de stellingen van de externe accountant (...)
onderboitwen (kit q,). Daamaast maakt de AFM Baat ook andere verwijten over bet controle dossier.

39. Uit bet voorgaande blijkt dat het beroep van Baat op de arresten van OK en HR faalt. omdat deze

arresten niet relevant zijn voor de beoordeling van de verwijten die de AFM Baat heeft gemaakt. De
AFM handhaaft voorts al haar bevindingen op de door Baat bestreden punten.

40. Materiële vaste activa 44.)
Dc AFM heeft haar oordeel op dit punt onderbouwd met een aanzienliik aantal bevindingen en een
uitgebreid oordeel. dat ruim vier pagina’s beslaat in het Boetebesluit. Baat bestrijdt van deze

bevindingen slechts een klein deel, namelijk dat de uitdraai van informatie uit het kadaster niet zijn
gedateerd. Baat is bijvoorbeeld niet opgekomen tegen de bevinding dat slechts op een deel van de
vastgoedobjecten controlewerkzaamheden zijn verricht, terwiji niet is vastgesteld dat de
controlewerkzaamheden op 80% van de beleggingsportefeuille maatgevend was voor de gehele post

en geen controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd om het controlerisico over de resterende 20% (ruim
€18 miljoen) tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Evenmin is bestreden dat de externe
accountant niet van alle door hem geselecteerde objecten en adressen daadwerkelijk kadastrale
informatie heeft verkregen en dat hij evenmin beth beoordeeld en vastgelegd welke controle

Zie in dit verband feiten k tot m op pagina II van het Boetebesluit.
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informatie is verkregen met bet groot aantal extra documenten met registerinformatie van bet

Kadaster dat in bet controledossier is opgenomen. Baat bestrijdt in feite slechts den klein onderdeel

van één van de vele bevindingen, namelijk dat de externe accountant zijn team tijdig de opdracht

heeft gegeven oin informatie in bet kadaster te verifiëren. Baat miskent met haar stellingen dat het hij

bet onthreken van goede vastleggingen van verrichte werkzaamheden in het controledossier aan de

externe accountant is om voldoende aannemelijk te maken dat en hoe de controle-informatie is
verkregen

41. In reactie op de stelling van Baat dat een omissie niet meer kan worden hersteld, verwijst de AFM

allereerst naar haar in onderdeel C van deze beslissing op bezwaar opgenomen reactie. In bet

algemeen merkt zij echter op dat veel taken die gedurende de controle ten onrechte niet of niet

voldoende zijn uitgevoerd, voor de afsluiting van de controle aisnog kunnen worden uitgevoerd. Bij

gebreken die niet herstelbaar zijn, zal de externe accountant bij afsluiting van de controle-opdracht

moeten beoordelen of hij de goedkeurende verkiaring (al dan niet met een opmerking terzake) wel
kan afgeven. De AFM verwijst in dit verband naar overweging 4.2.2. van de uitspraak van het
College van Beroep voor bet bedrijfsleven van 9 september 2013w, waarop Baat zich heeft beroepen.
lJit deze overweging blijkt voorts dat het beroep van Baat op deze uitspraak ook niet opgaat. In deze
uitspraak zag bet gebrek op bet niet, althans onvoldoende, erkennen bij de aanvang van de controle

dat sprake was van een afbankelijkheidsrelatie. Dit is volgens de AFM nujuist een gebrek dat zich

naar zijn aard niet laat herstellen.

42. Daamaast stelt de AFM vast dat zij Baat niet verwijt dat de uitdraai van de kadastergegevens niet op

31 december 2008 is gemaakt. maar dat niet kan worden vasigesteld wanneer deze is gemaakt.
Hierdoor kunnen uit de uitdraai niet met zekerheid de eigendomsverhoudingen op genoernde datum

worden vasigesteld. Volgens de AFM had de in geding zijnde omissie hersteld kunnen worden, indien

alsnog een uitdraai was gemaakt waaruit de situatie op 31 december 2008 kan worden afgeleid. Dat

volgt ook uit bet boetebesluit.’° Baat heeft dit ten onrechte nagelaten. Ook deze bevindingen houden

derhalve stand.

43. Conrinuiteiisverondersrelling (A.)
Ten aanzien van dit onderwerp stelt de AFM vast dat Baat van de 12 feiten er slechts édn bestrijdt en

dat Baat zelfs expliciet erkent dat het controledossier meer documentatie had kunnen bevatten. Dc

AFM ziet dan ook geen reden om haar oordeel dat de externe accountant paragraaf 26 van COS 570

niet heeft nageleefd, te wijzigen. Daamaast zijn de argumenten die Baat gebruikt om feit k) te

bestrijden gebaseerd op een onjuiste lezing van dit feit. Feit k) wordt als volgt omschreven:
‘(lit een artikel in het Financieele Dagblad infebruari 2010 blijkt dat de heer H in december
2009 conservatoir beslag heeft latei leggen oppanden van A. vanwege het niet voldoen aan de
aflossingsverplichting op aan A. versirekie leningen. In het con troledossier 4/n geen

° ECLI:NL:CBB:2013:253
to Zie pagina 24 onder aan, en pagina 25 bovenaan van het Boetebesluit.
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vastleggingen aangetroffen waaruit blijki dat de externe accountant di.! in zijn overwegingen ten
aanzien van zijn beoordeling van continuiteitsveronderstelling heefi betrokken”

UiE deze tekst volgt dat de AFM Baat niet verwijt dat het krantenartikel niet is opgenomen in het
controledossier, rnaar dat uit dat dossier niet blijkt dat de externe accountant het in dit artikel
genoemde conservatoir beslag in zijn overwegingen heeft betrokken. De AFM kan Baat niet volgen in
haar stelling dat de omstandigheid dat de client het conservatoir beslag niet had gemeld, de externe
accountant van de verplichting zou hebben ontslagen om zelfstandig onderzoek te doen. De AFM
vennag niet in te zien dat het voor de externe accountant niet mogelijk of relevant was om te
achterhalen of er sprake was van een conservatoir beslag. Volgens de AFM waren er wel degelijk
voldoende signalen om de continuiteit in twijfel te trekken waarnaar de externe accountant nader
onderzoek had moeten doen.

44. Ook deze bevindingen houden derhalve stand. De AFM ziet geen aanleiding om de bevindingen in de
controle A. niet ten grondsiag te leggen aan de opgelegde boete.

Bevindingen B.

45. Ook voor deze controle geldt dat Baat slechts cen klein deel van de bevindingen daadwerkelijk
bestrijdt.

Materiele vaste activa (B.)

46. Baat stelt dat tilt COS 500.A35 volgt dat de AEM ten onrechte COS 500.8, en niet COS 500.7, heeft
gebruikt.

47. De AFM kan Baat niet volgen in deze redenering. COS 500.A35 luidt als volgt:
Wanneer als controle-informatie te gebruiken inJbnnaiie voorikomi nit het werk van een door he! management

ingeschakelde deskundige, is het vereisle in paragraaJ8 van deze Standaard van toepassing. Zo ken een persoon
of otganisarie beschikken 01cr deslaindigheid op het gebied van de toepassing van mode/len voor het schatten van
de reële warn-dc van effecten waarvoor geen vejarneetnbare markt bestaat. Pasi de persoon oforganisatie die
deskundigheid toe bij het maken win een sc/tatting die de entiteit bif de opstelling van haarfinancie/e overzichten
gebruikt, is de persoon oforganisatie een door het management ingeschakelde deskundige en is paragraaf8 van
toepassing. Jndien de persoon oforganisatie echter eileen ntaarprijsgegevens verschaft over pri vote transacties
die anders niet voor de entiteil beschikbaar zs/n en die de entiteit in liaar eigen schattingsmethoden gebruikr, volt
die informatie, indien ze a/s controle-informatie wordrgebruikt, onderparagraaf7 van deze Slandaard, ,naar is
dit niet hetzelfde a/s her gebruikmaken van een door het management ingeschakelde deskundige door de entiteit.

Volgens de AFM volgt uit deze bepaling juist dat COS 500,7 alleen van toepassing is indien de
externe accountant uitsluitend prijsgegevens via een derde verkrijgt en deze vervolgens in een eigen
model toepast. In de laatste voizin staat immers “alleen maarprsgegevens”. Het is begrijpelijk dat in

een dergelijke geval van de externe accountant een lager niveau van controle van de derde wordt
geëist, omdat hij immers zeif de uitgangspunten bepaalt op grond waarvan de prijsgegevens worden
verwerkt en gebruikt. In dit concrete geval is evenwel sprake van een taxatie door een derde, die een
rapport heeft opgesteld op basis van een eigen model. Dit rapport is door de exteme accountant als
controle-informatie gebruikt. Gelet op de eerste zin van COS 500.A35 kan naar het oordeel van de
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AFM dan ook slechts worden geconcludeerd dat in dit geval COS 500.8 van toepassing is. Namens
Baat is tijdens de hoorzitting ook erkend dat dit de gangbare uitleg is van COS 500.A35.

48. Uit bet voorgaande volgt dat de externe accountant wel degelijk op grond van COS 500.8 gehouden
was om rekening houdend met de significantie van het werk van de deskundige voor de doeleinden

van de accountant:
a. de competentie, capaciteiten en objectiviteit van die deskundige te evalueren;

b. inzicht te verwerven in het werk van die deskundige; en

c. te evalueren in welke mate bet werk van die deskundige geschikt is als controle-informatie voor
de desbetreffende bewering.

49. De AFM handhaaft haar oordeel dat niet blijkt dat de externe accountant deze
controlewerkzaamheden daadwerkelijk beeR verricht. Baat heeft dit in feite ook niet bestreden. In
haar aanvullend bezwaarschrifl heeft Baat ook niet duidelijk gemaakt waar in het controledossier de
volgens de AFM ten onrechte niet vastgelegde informatie kan worden teruggevonden.

50. Het controledossier van B. bevat rapporten van I februari 2007 en 1 januari 2009, met de taxatie van
gebouwen, installaties en bedrijfsinventaris. Deze rapporten zijn opgesteld door een externe

deskundige. B. beeR de waarde van de, voor bet totaalbeeld van dejaarrekening uiterste relevante,
post materiele vaste activa bepaald aan de hand van deze rapporten. De externe accountant heeft deze
informatie dan ook gebruikt bij zijn oordeelsvorming. Gezien het controleplan heeft de externe
accountant de waardering van gebouwen in relatie tot de werkelijke vervangingswaarde als een hoog
controlerisico ingeschat. De externe accountant kan niet met controledocumentatie staven dat hij
competentie, capaciteit en objectiviteit van de taxateur daadwerkelijk heeft geëvalueerd. Hij heeft
geen inzicht verworven in bet werk van de externe deskundige en de geschiktbeid van zijn werk als
controle-informatie. Zoals in bet Boetebesluit is opgemerkt, onderkent de AFM het belang van de
mondelinge toelicbting van een externe accountant, maar vormt een dergelijke toelichting op zich
geen adequate onderbouwing voor de verrichte werkzaamheden of getrokken conclusies.

51. De AFM handhaaft evenzeer haar oordeel dat de externe accountant geen aansluiting heeft gemaakt
tussen bet taxatierapport van 1 januari 2009 en de waarde van de activa per balansdatum 31 december
2010. Zelfs indien de AFM het rapport van 2007 niet in de beoordeling zou betrekken, blijft haar
oordeel over de werkzaamheden ten aanzien van bet taxatierapport uit 2009 volledig overeind.

Aetieve belastinglatentie (B.)

52. De latente belastingvordering in dejaarrekening van B. bedroeg € 3,5 miljoen. Deze post was
gebaseerd op langetermijnprognoses over te verwachten ontwikkelingen, die zouden leiden tot
aanzienlijke winsten in de toekomst ter volledige compensatie van verliezen uit bet verleden van ruim
€ 14 miljoen. De te verwachten winsten beeR B. onderbouwd met een driejarenprognose, die voorzag
in een aanzienlijke stijging van omzet en winst voor belasting. Baat beeR in haar aanvullend
bezwaarschrift aangegeven op grond van welke argumenten de externe accountant deze prognose als
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aanvaardbaar heeft beoordeeld. Baat heeft echter niet kunnen aantonen dat de weersiag en

onderbouwing van deze beoordeling in het controledossier is opgenomen. Gesteld noch gebleken is

dat de externe accountant kritisch heeft beoordeeld hoe de prognose en de voorziene ontwikkeling

van omzet (van €32 naar ruim €43 rniljoen) en van belasting voor winst (€ 143 .000 naar € 6 miljoen)

in drie jaren tot stand is gekomen. Daamaast heeft de AFM niet kunnen vaststellen dat controle

informatie in hel dossier aanwezig is waaruit blijkt dat de exteme accountant bijvoorbeeld heeft
overwogen om de haalbaarheid van de prognose te laten beoordelen door een deskundige. De AFM

heefi geconstateerd dat de externe accountant de tussentijdse cijfers van 2011 heefi beoordeeld. Zoals
in het Boetebesluit is omschreven, hadden deze cijfers echter slechts betrekking op ongeveer de eerste

twee maanden van 2011. terwijl de controleverkiaring pas injuni 2011 is afgegeven, en bleek uit deze
cijfers dat de resultaten achterbleven bil de verwachtingen. Baat heeft niet aangetoond dat de

aanviIlende controlewerkzaamheden waartoe de externe accountant op die grond aanleiding had

moeten zien, in het controledossier zijn opgenomen. De AFM constateert dat Baat ook deze

bevindingen niet daadwerkelijk heeft bestreden, doch slechts aanvoert dat de waardering niet alleen
aanvaardbaar, maar achteraf zien ook terecht was. Deze stelling doet echter niet af aan het oordeel
van de AFM, want de AFM heeft immers niet gesteld dat de waardering niet aanvaardbaar is. Ten
overvloede merkt de AFM op dat uit de omstandigheid dat de prognoses achterafjuist bleken te zijn,
niet kan worden afgeleid dat de externe accountant dus zijn controlewerkzaamheden op de juiste

wijze heeft uitgevoerd.

53. lilt het voorgaande volgt dat de AFM ook haar oordeel over bet B. dossier handhaaft.

54. 1-leroverweging ten aanzien van dit onderdeel Ieidt dus niet tot een ander oordeel.

B. Strijd met Algemene beginseten van behovrlijk bestuur

55. Volgens Baat zijn verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden, zoals het
gelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel.

56. Baat is “gelijk” getoetst als andere niet-OOB-accountantsorganisaties. 80% van deze organisaties

heeft volgens de AFM niet voldaan aan den of meer bepalingen van de Wta. Zij hebben een

waarschuwing gekregen om hun organisaties snel op orde te maken. Baat heeft externe ondersteuning
gevraagd van I. RA als externe kwaliteitsbeoordelaar en heeft ingrijpende organisatorische

wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen. Om dit te toetsen is de AFM
gevraagd twee nieuwe wettelijke controles te beoordelen. Dit heeft geleid tot deze boete.

Accountantsorganisaties die niet vrijwillig nieuwe wettelijke controles ter toetsing hebben

aangeboden, hebben geen boete gekregen. Van de nieuwe controles is édn als voldoende beoordeeld.

De controle B. heeft bevindingen op twee onderwerpen, die volgens Baat geheel of gedeeltelijk

onterecht zijn. Er is wel sprake van een duidelijke kwaliteitsverbetering. De boete is grotendeels

gestoeld op bevindingen nit de eerste toetsing. Paginas 9 tot 64 van bet Boetebesluit gaan immers

over de bevindingen uit de eerste toetsing, paginas 64 tot en met 73 over de tweede toetsing. Nu de
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boete overwegend of zelfs geheel gestoeld is op bevindingen uit de eerste toetsing, wordt het
gelijkheidsbeginsel overtreden. Op basis van alleen de eerste toetsing kari de AFM geen boete
opleggen, zolang geen boete wordt opgelegd aan andere accountantsorganisaties met ernstige

tekortkomingen. Verder zijn de bevindingen uit de tweede toetsing dusdanig beperkt in aantal eniof
ernst dat bet disproportioneel is om alle andere accountantsorganisaties geen boete op te leggen en

Baat een boete van € 285.000.

Reactie AFM

57. Volgens de AFM faalt het beroep op het gelijkheidsbeginsel reeds op de grond dat het onderzoek naar
Baat geen dee! uitmaakte van het “Themaonderzoek niet-OOB-accountantsorganisaties”, waarover de
AFM op 1 juli 20131 en 26 november 201312 heeft gerapporteerd, en waar Baat kennelijk op doelt.

Uit de rapporten blijkt dat dit onderzoek is uitgevoerd in 2013. terwijl, zoak in het Onderzoeksrapport

en het Boetebesluit valt te lezen, de onderzoeken bij Baat hebben p!aatsgevonden in 2010 en 2011.

Het doel van het themaonderzoek was een beeld te krijgen van de kwaliteit van de wettelijke

controles die zijn verricht door niet-OOB-accountantsorganisaties als zogenoemde “nulmeting”. Het

themaonderzoek was dus geen reactie op reeds vastgestelde tekortkomingen en ook niet primair
gericht op handhaving. maar op het verkrijgen van marktinzicht. Hel onderzoek bij Baat was

daarentegen juist we! een reactie op de melding van de SRA dat sprake was van (aanzienlijke)

tekortkomingen bij Barn.

58. Het is niet onjuist dat de niet-OOB accountan(sorganisaties waar in 2013 tekortkomingen zijn

vastgesteld, niet zijn beboet. Zij hebben de kans gekregen om de geconstateerde tekorrkomingen te
repareren. Ook in het geval van Baat is er geen boete opgelegd nadat bij het eerste onderzoek
tekortkoniingen waten geconstateerd. Ook Baat heeft de mogelijkheid gekregen orn tekortkomingen

te redresseren. Daama zijn echter bij een vervolgonderzoek opnieuw ernstige tekortkorningen

vasigesteld. Daarom was er voldoende aanleiding voor bet opleggen van een boete aan Baat, waarbij

de bevindingen van het eerste onderzoek zijn meegenomen. Bij de niet-OUB accountantsorganisaties

die onderdeel waren van het onderzoek, zijn (nog) geen vervolgonderzoeken verricht.

59. De AFM volgt Baat evenmin in haar betoog dat bet opleggen van een boete disproportioneel zou zijn.

Uit het Boetebesluit blijkt dat bij het eerste onderzoek sprake was van een groot aantal

tekortkomingen, die het opleggen van een boete op zich meer dan rechtvaardigden. De AFM heeft

Baat echter nog een kans gegeven om tot verbetering te komen. Uit bet voorgaande volgt dat de AFM
geen aanleiding ziet om terug te komen van haar bevindingen inzake B,. Zij handhaaft derhalve haar
oordeel dat Baat de eerder geconstateerde tekortkomingen op onvoldoende wijze heeft hersteld.

11 http://www.afin.n!/4media/files/rapportl2ol 3/rapport-thernaonderzoek-niet-oob-accountantsorganisaties-deel I -nba-kantoren.ashx
12 http://www.afm.nI/4mediafFi!es/accountants/201 3/onderzoek-niet-oob-sra.ashx
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60. Dc AFM acht in dit kader evenmin relevant dat van de twee nader onderzochte controles, “slechis” bij
éen controle sprake is van bevindingen. Volgens de AFM gaat het hier om niet onaanzienlijke
Eekortkomingen die reehtvaardigen dat aisnog een boete wordt opgelegd, zeker gezien de uitkomst
van het eerste onderzoek. Dat Baat de AFM heeft verzocht cen tweede onderzoek uit te voeren, doet
aan het voorgaande niet af.

C. Het oude boeteregime is van toepassing.

61. Volgens Baat dient bij een overgang van een boeteregime op grond van artikel XII Wet Wijziging
boetestelsel financiele wetgeving bet oudere en gunstigere boeteregime te gelden, als de overtreding

is begaan of aangevangen vOór inwerkingtredirig van de nieuwe boetewet. In een deel van de
wettelijke controle-opdrachten zijn de controlewerkzaamheden begonnen vóór I augustus 2009. Bij

A. zijn de meeste controlewerkzaamheden uitgevoerd vóór die datum, met uitzondering van
werkzaamheden op enige specifleke deelonderwerpen. Van de dde bevindingen bij A. heeft édn
betrekking op bet al dan niet terecbt vaststellen van bestaan en eigendom van onroerend goed per
ba[ansdatum. De balansdatum is 31 december 2008. Zo kan de beweerdelijke omissie over het niet
dateren van de uitdraai volgens Baat alleen hebben plaatsgevonden op of vlak voor 31 december
2008, dus vóór 1 augustus 2009. In het Boetebesluit Iaat de AFM een reehtlijnige uitleg van de regels
los om een hogere boete te kunnen opleggen. De AFM stelt ineens dat de datum van de afgifte van de
accountantsverklaring maatgevend is. Dat is in strijd met alle eerdere uitingen van de AFM binnen de
Wta. De inhoud van de accountantsverklaring is namelijk nimmer maatgevend geweest voor de AFM.
Maatgevend is of de inhoud van die verklaring kan worden gedragen door de vOór de afgifte
uitgevoerde eontrolewerkzaaniheden. Controiewerkzaamheden. niet accountants- c.q.
controleverkiaring, zijn onderwerp van toezicht. Daarom kan de datum van de afgifte van de
verkiaring nimmer bepalend zijn voor de vaststelling wanneer een overtreding is begonnen.
Maatgevend is de datum van bet al dan niet correct uitvoeren van de controlewerkzaamheden. In het
Boetebesluit herschrijft de AFM haar hele toezicht. De AFM dient bet oude - want gunstigere -

boeteregime toe te passen en de boete opnieuw vast te stellen op basis van dit oude regime.

Reactie AFM

62. Artikel 14 Wta verplicht de accountantsorganisatie er zorg veer te dragen dat de externe accountants
die bij haar werkzaam zijn of aan haar zijn verbonden, voldoen aan bepaaide vereisten. Dit dient te
worden gezien als een doorlopend op de accountantsorganisatie mstende verplichting. Het overtreden
van deze verplichting dient daarom te worden gezien als bet voortdurend nalaten om een
voorgeschreven handeling te verrichten.’3In het algemeen zal de overtreding van de zorgplicht niet
kunnen worden gekoppeld aan één concreet feit of concrete handeling. Volgens de AFM vangt deze
verplichting in ieder geval aan op het moment dat de wettelijke controle voor het in geding zijndejaar
wordt gestart. Dat volgens de AFM het zwaartepunt van deze overtreding ligt bij bet moment van

Zie Rechtbank Rotterdam, l9januari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:8V2271
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afgifte van de verkiaring, als het moment waarop de overtreding ook een direete uitwerking naar de

buitenwereld krijgt, doet naar het oordeel van de AFM niet af aan het gesehetste karakter van de

overtreding. Het feit dat gedurende een controle de overtreding van de zorgplicht kan worden

beëindigd door het treffen van adequate maatregelen dan wel aan het einde van de controle kan

worden afgezien van het afgeven van een verklaring, betekent niet dat daaraan voorafgaand de

zorgplicht niet zou zijn overtreden. De op de accountantsorganisatie rustende verplichting ziet immers

op het borgen dat controlehandelingen worden verricht in overeenstemming met de daarvoor

geldende vereisten. Eventueel later herstel maakt niet dat niet in strijd met deze vereisten is gehandeld

en de accountantsorganisatie daar ten onrechte niet eerder tegen heeft opgetreden.

63. Uit het voorgaande volgt dat de AFM de in het Boetebesluit gekozen benadering heeft verlaten en de
aanvang van de overtreding niet langer koppelt aan het moment van afgifte van de verkiaring, maar

aan bet begin van de controle. Bij tenminste den van de wettelijke controles die ten grondslag liggen

aan de boete, te weten A., is de wettelijke controle gestart vóór 1 augustus 2009. Ret controleplan

inzake deze controle dateert namelijk van 15 april 2009. Dat betekent dat het begin van de overtreding

in ieder geval van die datum dateert. Volgens de AFM heeft dit als gevolg dat bet vóór I augustus

2009 geldende boeteregime van toepassing is, aangezien dit een voor Baat gunstiger boeteregime is.

64. De AFM acht het bezwaar van Baat op dit punt derhalve gegrond. In onderdeel D zal de AFM ingaan

op de gevolgen van dit oordeel.

D Matigingsgronden

65. Indien en voor zover de boete niet reeds gematigd is tot nihil op basis van de voorgaande paragrafen,

voert Baat nog verschillende matigingsgronden aan.

66. (i) Verwijtbaarheid

Na toetsing door de SRA heeft Baat gestreefd naar verbetering van haar organisatie. Deze toetsing

was aanleiding voor het AFM-onderzoek. In het rapport van de SRA van 4 mei 2010 wordt verklaard

dat de interne kwaliteitsbewaking thans op orde is. De zorgplicht van artikel 14 Wta is daar onderdeel

van. Voor de SRA was er geen reden meer voor melding aan de AFM. Baat mocht er op vertrouwen

dat zij voldoende voldeed aan de vereisten van de interne kwaliteitsbeheersing. SRA en AFM werken

nauw samen via een convenant, waarbij de SRA wordt gebruikt als eerstelijns toezicht. De AFM

vertrouwt op signalen van de SRA. Dus mag de markt vertrouwen ontlenen aan het oordeel van de

SRA. De AFM heeft immers bet gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat een positief oordeel van de
SRA iets zegt over de kwaliteit. In een uitspraak van 20 februari 2015 heeft het College van Beroep

voor het bedrijfsleven (CBb) overwogen dat een matiging van 10% op zijn plaats is als een instelling

gebruik maakt van de diensten van een kwaliteitsorganisatie die aangesloten is bij een stichting

CBb ad. 20 februari 2015, Awb 13/100, ECLI:CBB:2015:49
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waarmee de AFM een convenant heeft gesloten. Op basis van deze uitspraak en bet feit dat de boete is
opgelegd naar aanleiding van de tweede toetsing, nadat de SRA had geoordeeld dat de interne
kwaliteitsbeheersing voldeed, moet de AFM concluderen dat Baat verminderd verwijtbaar is geweest.
In dit kader merkt Baat tevens op dat zij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een externe
deskundige als externe kwaliteitsbeoordelaar. Hij is aanbevolen door de SRA. Baat heeft er op inogen
vertrouwen dat de diensten van de heer I. tot een kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden van de
externe accountants zouden leiden.

67. (ii) Evenredige boetevaststelling

De AFM beslist ongemotiveerd dat voor Baat een basisbedrag geldt van € 300.000. Baat begrijpt dat
niet. Dc maximum boete was € 500.000. Ms uitgangspunt is dat op basis van hun omvang de grootste
accountantsorganisaties deze boete moeten kunnen krijgen, zou Baat circa 60% van hun omvang
hebben. Baat heeft echter met 100 Fte minder dan 10% van omvang, terwiji omzet en winst evenmin
in de buurt komen van 60% van de grootste accountantsorganisaties. Er is geen objectieve grondsiag
om de omvang van Baat te waarderen op 60% van de grootste accountantsorganisaties. Daarom heeft
de AFM het basisbedrag op grond van de ornvang van Baat niet of nauweLijks gemotiveerd. Voor de
AFM gaat voorts vergelijking met de zorgplicht van financiele dienstverleners niet op, omdat
accountanisorganisaties wettelijke controle-opdrachten verrichten voor bet maatschappelijk verkeer,
terwiji financiële dienstverleners dat niet doen. Controleverkiaringen worden inderdaad afgegeven
voor het niaatschappelijk verkeer. Een accountant moet oog hebben en houden voor de gebruikers van
een jaarrekening. Veelal zijn die prima in staat de inhoud van een jaarrekening te lezen. Dit is anders
bij organisaties van openbaar belang, maar Baat heeft geen OOB-vergunning. Het maatschappelijk
verkeer is bij Baat per wettelijke controle-opdracht op de vingers van één hand te tellen. De zorgplicht
van financiele dienstverleners ziet vaak op het adviseren over complexe producten. De AFM doet
geen recht aan de impact van deze producten op het maatschappelijk verkeer, als zij stelt dat
financiele dienstverleners geen diensten voor het maatschappelijk verkeer verrichten. Het is niet
geloofwaardig om te stellen dat boetes voor niet-OOB-accountantsorganisaties, automatisch een
veelvoud inoeten zijn van boetes voor financiele dienstverleners. Het basisbedrag is voor beide
overtredingen gelijk. Dc wetgever heefi beoogd dat beide overtredingen evenredig wordt bestraft en
dus dienen opgelegde boetes evenredig aan elkaar te zijn. Bij overtreding van de zorgplicht van
artikel 4:23 Wft heeft de AFM boetes opgelegd van € 500 tot € 50.000. Het is niet evenredig om Baat
een boete op te leggen van € 285.000. In ieder geval kan dat verschil niet uitgelegd worden door
simpelweg te wijzen op het feit dat een controleverkiaring ten behoeve van het maatschappelijk
verkeer wordt afgegeven. Dan moet de AFM per controle-opdracht uiteenzetten waaruit bet
‘maatschappelijk verkeer’ bestaat en hoe zich dat verhoudt tot de woekerpolis dossiers van financiele
dienstveHeners.

68. (iii) Financiële draagkracht
Bij het vaststellen van de financiele draagkracht wijst de AFM op winsten van de accountantspraktijk.
Een papieren winst zegt echter niets over de mogelijkheid te betalen. Baat heeft € 50.000 betaald. Dat
is het bedrag dat zij vrijelijk kan betalen. Zij heeft van haar bank (vooraisnog) geen toestemming de
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bestaande bancaire ruimte te benutten om de boete te betalen. Als een instelling een externe
financieringsfaciliteit moet openen om een bestuurlijke boete te kunnen betalen, betekent dit dat de
boete te hoog is. Op pagina 5 en 98 van het Boetebesluit merkt de AFM verder nog op dat de maten
van Baat ondanks een nadrukkelijk verzoek daartoe op 25 februari 2014 geen financiële gegevens van
de afzonderlijke maten hebben overgelegd. Dit lijkt bij te dragen aan de gedachte van de AFM dat
voor matiging geen plaats is en dat dit te wijten is aan (de maten van) Baat. Baat heeft echter op 7
maart 2014 aanvullende flnanciele gegevens overgelegd inclusief de gevraagde financiele gegevens
van de afzonderlijke maten. Dat deze informatie blijkbaar is zoekgeraakt, dan wel door de
behandelaar over het hoofd is gezien, toont de onzorgvuldigheid aan waarmee dit dossier is
behandeld. Deze onzorgvuldigheid dient gevolgen te hebben voor de hoogte van de boete.

69. (iv) Schending privacy
Ret openbaar gemaakte Boetebesluit maakt melding van het feit dat Baat overweegt haar wettelijke
controlepraktijk te verkopen. Deze informatie vormt geen grondsiag voor de bestuurlijke boete, noch
is het van belang voor de beoordeling van de matigingsgronden of andere onderdelen van de
verdediging. De gevolgen voor Baat zijn zeer nadelig. Dat de AFM aan de markt kenbaar maakt dat
Baat overweegt haar wettelijke controlepraktijk te verkopen, heeft een zeer prijsdrukkend effect op
onderhandelingen. Ook is dit uiterst concurrentiegevoelige informatie, waarmee concurrenten clienten
van Baat kunnen benaderen. De AFM heeft zonder objectieve rechtvaardiging de civielrechtelijke
onderhandelingspositie van Baat sterk verzwakt. Daamaast zwerft op dit moment een ordner met zeer
vertrouwelijke, persoonlijke financiële gegevens van de maten van Baat ergens binnen de AFM. Met
zulke vertrouwelijke informatie moet de AFM uiterst zorgvuldig omgaan. Zeker, omdat de AFM Baat
de maat neemt over vermeende onzorgvuldige dossiervastleggingen. De onzorgvuldigheid waarmee
de AFM met vertrouwelijke informatie omgaat, is zorgwekkend. Deze ongerechtvaardigde
schendingen van de privacy van Baat en van haar individuele maten mogen niet zonder gevolgen
blijven. De AFM dient te onderkennen dat zij onzorgvuldig is omgegaan met de behandeling van
vertrouwelijke gegevens binnen dit dossier, wat gevolgen moet hebben voor de bepaling van de
hoogte van de boete.

Reactie AFM

70. Uit onderdeel C volgt dat de AFM in dit geval het oude boeteregime dient toe te passen. Blijkens
artikel 1, eerste lid van de bijlage behorende bij de Wta dient daarom het basisbedrag van € 5.445,- tot
uitgangspunt te worden genomen (tarief 4). Volgens eigen opgave van Baat was de totale omzet van
de wettelijke controleopdrachten in boekjaar 2011 € Aan de hand van dit bedrag wordt de
draagkrachtfactor vastgesteld op 0,75. Dit betekent dat het bedrag van € 5.445,- moet worden
vermenigvuldigd met draagkrachtfactor 0,75. Daaruit volgt een hoogte van de boete van € 4.083,75.
In het Boetebesluit heeft de AFM gemotiveerd waarom een boete van 60% van de maximale
boetehoogte in het geval van Baat gerechtvaardigd was. Deze benadering was echter nadrukkelijk
gekoppeld aan het uitgangspunt dat het basisbedrag € 500.000 bedroeg. Volgens de AFM was een
boete van deze hoogte in dit concrete geval niet evenredig. De AFM vermag evenwel niet in te zien
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dat. gelet op ernst en omvang van de bevindingen, een boete van € 4.083,75. evenzeer onevenredig
zou zijn. De AFM heeft daarbij meegewogen dat Baat in de gelegenheid is gesteld eventuele
tekortkomingen weg te nemen, maar dat zij deze kans onvoldoende heeft benut. Gelet op het
Boetebesluit dient op dit bedrag een korting van 5% te worden toegepast wegens een mogelijke
overschrijding van de redelijke termijn. Dat betekent dat de AFM de opgelegde boete matigt tot
€ 3.879.56.

71. Baat moet in staat worden geacht een bode van deze omvang te betalen. Dc AFM verwijst daartoe
allereerst naar het Boetebesluit, waar uitgebreid wordt gemotiveerd waarom Baat in staat moet
worden geacht om een boete van € 281000 Ic belalen. Uit deze berekening volgt dat Baat per
definitie een veel lagere boete zou moeten kunnen betalen. Volgens de AFM is voorts een boete van
deze omvang voor een kantoor als Baat met, naar eigen verklaring, 100 he medewerkers. en, blijkens
de overgelegde draagkrachtgegevens, in 2014 een niet onaanzienlijke (geprognosticeerde) omzet van

en winst van bijna niet onevenredig te achten. Gesteld noch gebleken
is dat de daadwerkelijk gerealiseerde ornzet en winst zodanig zijn aebtergebleven bij deze prognose
dat dit tot de conclusie zou moeten leiden dat Baat een boete van € 387956 niet zou kunnen betalen.
Daarnaast blijkt uit de door Baat overgelegde informatie dat de maten van BaaE, gezien de
aanzienlijke bedragen die door Baat ann deze maten zijn uitgekeerd en de door de vennootschappen
van de maten gerealiseerde winsten, evenzeer in staat moeten worden geacht om de aanzienlijk
gematigde boete te betalen.

72. Baat verwijt de AFM onzorgvuldigheid omdat zij informatie heeft aangeleverd voor de beoordeling
van haar draagkracht, maar dat deze niet is meegenomen in het Boetebesluit. De informatie zou zelfs
zijn zoekgeraakt. Dat is echter niet bet geval. De AFM heeft namelijk vastgesteld dat deze informatie
op de gebruikelijke, zorgvuldige, wijze digitaal is verwerkt. Ret &sieke dossier is eveneens op de
gebruikelijke zorgvuldige wijze bewaard in een kast. Door een technisch probleem is deze informatie
echter nicE bij de boetefunctionaris terecht gekomen Deze informatie is daardoor abusievelijk niet
betrokken bij de oorspronkelijke beoordeLing van de draagkracht van Baat. Dc betrokken informatie is
wel betrokken bij de heroverweging in bezwaar, maar brengt de AFM niet tot een ander oordeel over
de draagkrachi. Dc AFM heeft Baat haar excuses aangeboden voor deze ongelukkige gang van zaken.
Zij ziet evenwel geen aanleiding om de boete op deze grond te matigen.

73. Daamaast heeft Baat geklaagd over de openbaar gemaakte tekst van ha Boetebesluit. Volgens Baat
bevat deze tekst informatie die nicE relevant is voor de beoordeling van ha Boetebesluit, maar
waarvan openbaarmaking uiterst nadelig is voor Baat. Dc AFM wijst er op dat de openbare versie van
het Boetebesluit als bijlage bij dat, aan de gemachtigde van Baat toegezonden, besluit is gevoegd. Op
pagina 100 van het Boetebesluit nodigt de AFM Baat expliciet uit om te reageren, indien de openbare
versie nog tekst bevat die Baat mogelijk als vertrouwelijk beschouwt. Baat heeft echter geen gebruik
gemaakt van deze uitnodiging. Voor de AFM bestond er op dat moment geen aanleiding voor het
verder schonen van genoemde openbare versie, alvorens deze op de website van de AFM werd
gepubliceerd. Ten overvloede merkt de AFM op dat de door Baat genoemde passages wel degelijk
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relevant zijn voor de openbaarmaking, omdat zij een (gedeeltelijke) verklaring geven voor het
tijdsverloop in dit dossier. De AFM aeht openbaarmaking in de huidige vorm niet onrechtmatig en
ziet dan ook geen aanleiding om de boete op die grond te matigen.

74. Baat maakt voorts aanspraak op een korting van 10% op de boete wegens verminderde
verwijtbaarheid, omdat zij op advies en met akkoord van de SRA haar werkwijze heeft aangepast en
de SRA een convenant heeft afgesloten met de AFM. Baat beroept zich in dit verband op overweging
13.3 in voornoemde uitspraak van het CBb van 20 februari 2015:

‘dot in het kader van het vaststellen van de mate van verwUtbaarheid enig gewicht moe! worden toegekend aan
hetfeit dat (...) in een periode waarin de aan advisering te stellen eisen nog niet geheel waren uitgekristalliseerd,
he! advies heeft ingewonnen van (...) en dat advies volgend met een ander klantprofielformnlier is gaan werken.
Gelet daarop acht het College het gepast een enigszins verminderde verwijtbaerheid van (...) aan te nemen. Dot
vorm! reden Urn de opgelegde boete met 10% Fe verminderen”

75. Volgens de AFM kan ten aanzien van de in casu overtreden norrnen niet worden gesteld dat deze in
de periode van de overtreding “flog nietgeheel waren uitgekristalliseerd”. Baat heeft tijdens de
hoorzitting ook erkend dat sprake is van al langer geldende normen.

76. Baat stelt echter dat het toezicht door de AFM op deze normen in de relevante periode een nieuwe
omstandigheid was, die tot onzekerheid heeft geleid. Zij wijst in dit verband op de discrepantie tussen
het oordeel van de SRA en van de AFM over de in geding zijnde dossiers.

77. De AFM stelt allereerst vast dat Baat geen gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen aan het oordeel
van de SRA. Ret samenwerkingsconvenant tussen AFM en SRA is gepubliceerd en Baat had uit de
tekst van dit convenant kunnen afleiden dat de AFM haar bevoegdheden om toezicht te houden, zich
een oordeel te vormen over controles en zo nodig formele maatregelen te nemen, op geen enkele
wijze heeft uitbesteed aan de SRA. Baat heeft voorts niet concreet gemaakt op welke wijze het
toezicht door de AFM tot ‘onzekerheid’ zou hebben geleid. IDe gesehonden voorschriften zijn
duidelijk en in hoofdzaak niet voor verschillende uitleg vatbaar. De AFM heef’t in het
Onderzoeksrapport en het Boetebesluit een groot aantal, volgens de AFM duidelijke, bevindingen
opgenomen, die door Baat ook nauwelijks worden betwist. Zo kan, om een paar willekeurige
voorbeelden te noemen, geen enkele onduidelijkheid bestaan over het uitvoeren van een
voorraadtelling (zie bladzijde 49 van het Boetebesluit) en de op pagina 35 van het Boetebesluit
genoemde bevindingen over functiescheiding. Voor zo ver Baat bepaalde bevindingen wel bestrijdt, is
dat nimmer met het argument dat niet kenbaar was dat sprake was van een overtreding. Voorts brengt
het grote aantal bevindingen, hetgeen wijst op meer dan incidentele tekortkomingen, al met zich mee
dat volgens de AFM geen sprake kan zijn van verminderde verwijtbaarheid.

78. Baat heeft gesteld dat de AFM bij de vaststelling van de hoogte van de boete aansluiting had moeten
zoeken bij boetes voor overtreding van artikel 4:23 Wft en een boete had moeten opleggen van
€ 50.000. De AFM is van oordeel dat deze stelling geen doel treft. In het Bbfs wordt een aanzienlijk
aantal overtredingen met een zeer divers karakter ingedeeld in dezelfde boetecategorie. Van de AFM
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mag warden verwacht dat zij streeft naar consistentie bij het opleggen van boetes voor overtredingen

van een specifieke bepaling. Ret Iigt echter niet voor de hand en kan oak niet van de AFM warden
gevergd dat de hoagte van de boetes van alle overtredingen die in dezelfde boetecategarie vallen, op
elkaar warden afgestemd. Deze overtredingen hebben iinmers allemaal hun eigen doelgroep van

overtreders en te besehermen daelgroep en bun eigen karakter en impact. De te handhaven nortuen
zijn in het algenieen niet vergelijkbaar of onderling uitwisselbaar. Overtredingen van artikel 4:23 Wtk

en artikel 14 Wta zijn volgens de AFM qua karakter, impact, overtreder en te besehermen doelgroep
niet zodanig vergelijkbaar dat afstemming tussen boetes voor overtreding van deze bepalingen nodig
zou zijn.

F. Proceskosten

79. Baat verzoekt om vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand ex artikel 7:15, tweede lid, Awb.

Aangezien de AFM de boete heeft gematigd, ziet de AFM aanleiding om dit verzoek in te willigen.
De AFM zal Baat op grand van het Besluit proceskosten bestuursrecht € 980 vergoeden, waarbij 1
punt is toegekend voor het indienen van het bezwaarschrift en 1 voor het bijwonen van de hoorzitting,
waarbij het gewicht van de zaak op gemiddeld is bepaald. De waarde per punt is € 490.

Publicatie

80. De AFM stelt vast dat het Boetebesluit op grond van artikel 67 Wta is gepubliceerd en dat Baat geen
specifleke gronden heeft aangevoerd tegen de ornstandigheid dat de boete is gepubliceerd.

81. Gelet op het feit dat de boete wordt gematigd, zal aan bet persbericht op de twee plaatsen waar de

hoogte van de boete wordt weergegeven de volgende tekst warden toegevoegd:

lie AFM heeft vastgesteld dat op deze overtreding het vdór 1 augustus 2009 geldende hoetc-regime
van toepassing is. Net bedrag van de boete die op grand van dit boeteregime dient Ic warden

opgelegd bedraagt 64.083,75. Dc AFM heeft de boete gematigd tot 63.8 79.56”.

V. Besluit

82. Dc AFM heeft besloten het Boetebesluit te herroepen voor zo ver bet betreft bet geldende
boeteregime en de hoogte van de Boete, en de Boete te bepalen op € 3.879.56. 1-let Boetebesluit wordt
voor bet avenge in stand gelaten. De motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld met de
motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenornen. Daarnaast wordt een
proceskostenvergoeding toegekend van € 980.

83. Deze openbaarmaking heeft, anders dan de eerdere publicatie van het Boetebesluit, niet het oogmerk
om nadrukkelijk persaandacht te vragen voor de opgelegde boete. Anders dan bij de eerdere
publicatie, wordt het eerdere persbericht daarom niet op de landingspagina van de AFM-website
geplaatst, wordt de te publiceren informatie niet opgenomen in de AFM-nieuwsbrieven, wordt er geen
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Twitter-bericht verzonden en wordt er geen gebruik gemaakt van een RSS-feed of een news-alert. De

publicatie bestaat alleen uit het toevoegen van de eerder genoemde tekst aan de bestaande pagina van

de AFM-website, zonder daaraan verdere ruchtbaarheid te geven.

VI. Rechtsgangverwijzing

redere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdarn, Sector Bestuursrecht,

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen N] genoemde

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nLibestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep

wordt een griffierecht geheven.

Hoogachtend,

Autoriteit Financiële Markten

[w.g.] [w.g.]

Bijiage: versiag hoorzitting
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Versiag hoorzitting Baat accountants & adviseurs (Baat) inzake bet bezwaar tegen bet besluit van 16 december 2014 van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het betreft bet opleggen van een boete nan van € 285.000 omdat Bant in de periode van
29 januari 2010 tot en met 7 juni 2011 in strijd met artikel 14 van de Wet toezicht accountantskantoren (Wta) onvoldoende
zorg beeft gedrngen voor bet naleven van de vakbekwaa.nheidsregels door hanr externe accountants.

Amsterdam, 13 mei 2015, 11:30 our ten kantore van de AFM.

Aanwezig
Namens bezwaarrnaker:
A,
B., en
C., beleidsbepalers bij Baat,
Mr. M. Renes. gemachiigde,

Namens deAF/vt
D., extern onathankelijk voorzitter hoorcommissie
E. afdeling Kwaliteit Accountantscontrole en Versiaggeving
F., afdeling Juridische Zaken (tevens verslag)

Hoorzitting
D. (de Voorzitter) opent de hoorzitting, heet iedereen welkom en geeft ceo korte inleiding. Hij omschrijft de flincties die hijzelf, E.en
F. vervullen. Voorts geeft hij aan dat van de hoorzitting Cell versing zal worden gernaakt dat bij de beslissing op bezwaar zal worden
gevoegd. Het Bestuur van de AFM zal mede op grond van het bezwaarschrift en het verslag van de hoorzitting het primaire hesluit
heroverwcgen.

De Voarzitter vraagt ann mr. Renes of deze een pleitnota zal hanteren. Hij meldt dat hij een pleitnota heeft (de Fleitnota) Cr) overlegt
kopieën daarvan. De Pleitnota is aan dit versiag gehecht en maakt daar integraal oriderdeel van uit.

De Voorzitter verleent de cautie en geeft ann mr. Rents bet woord.

Mr. Renes draagt de pleitnota in haar geheel voor. Ter aanvulling komt nog bet volgende aan de orde. Hij benadnikt dat Baat na de
rapportage niet heeft nagestreefd om verbeteringen door te voeren orndat de AFM of de Wta dit willen. maar omdat een goede
kwa]ireil in bet belang van hun cliënteii is. De acties na bet eerste onderznek hebben tot een aanzienlijk vcrbctcring van de kwaliteit
geleid. Ten aanzien van de taxatierapporten stelt hij dat is vastgcsteld dat via e-rnails in bet dossier iederjaar is gecontroleerd of de
rapporten nog bruikbaar waren. Over de belastinglatentie verklaart hij dat er voldoende evidence was voor de winstverwachting van
de client. Dc prognoses zijn opgenomen in het dossier. Dat is voldoende. Hij erkent dat in de praktijk veelal de uit]eg wordt gevolgd
die de AFM geeft aan COS 500.7. Uit de tekst van COS 500.7 en COS 500.8 blijkt cchter dat dit een verkeerde uitleg is. Hij geeft
voorts een uitgebreide toelichting op de Spyker casus. die hij goed kent oindat hij deze indertijd voor de AFFVI heeft behandeld. In die
casus had de AFM ceo aantal argumenten waarom een bepaalde post niet aannemelijk was. De Ondernemingskamer heeft echter vrij
gemakkelijk, op basis van één omstandigheid, aangenomen dat de post wel aannemeiijk was.

Zelfs als de bevindingen uit bet onderzoek volledig in stand zouden blijven, kan er in zijn visie geen boete worden opge[egd. Er zijll
homers getaismatig veel rninder bevindingen in bet tweede onderzoek. Dc bevindingen uit bet cerste onderzoek kunnen eigenlijk niet
worden meegenomen. orndat deze al zijn afgedaan met een waarschuwing en normoverdragende brief. Als alleen de bevindingen uit
het tweede onderzoek overblijven, is bet nieuwe boeteregime van toepassing. Ook heeft Rant Cr vrijwillig voor gekozen om twee
controles ter toetsing over te leggen. In dat geval inoet de boete echter aisnog aanzieniijk gematigd worden, orndat bet grootste dee]
van de bevindingen in dat geval vervalt.

F. geeft aan dat de inforrnatie over de draagkracht inderdaad is ontvangen en op zorgvuldige wijze digitaai is verwerki en daama
opgeslagen. Aileen is door een technische probleern geen e-mailbericht naar de behandelend boeteflinctionaris gegaan. Daardoor is
ten onrechte in bet boetebesluit de indruk gewekt dat Baat de gevraagde informatie niet zou zijn overgelegd. Hij herhaalt de excuses
die hij eerder te]efonisch aan de heer Renes heeft aangeboden. De gegevens zullen worden betrokken in de beslissing op bezwaar.
Daarnaast vraagt hij, onder verwijzing naar bet beroep op de uitspraak van 20 februari 2015 van bet College van Beroep voor bet
bedrijfsieven, of ook in de onderhavige casus sprake is van nieuwe normen, net zoals in die uitspraak.
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Mr. Renes stelt dat niet 20 zeer sprake is van nieuwe normen, maar dat sprake was van een nieuwe factor. [let was in tie markt niet
bekend hoe tie AFM met de nonnen ZOU omgaan. Hij wijst Cr bijvoorbeeld op dat waar SRA had verklaard dat tie contro[e A. op orde
was, de NFM tot een heel ander oerdeel is gekomen. In tie praktijk blijkt tie A[M tie regels veel strikter Se hanteren. In zijn visie is
daarnaast tie zorgplicht voldoende vergelijkbaar. Dc impact van tie overtredingen kan veel groter zijn bij dat scott overtredingen, Een
nict-OO8 accountant past zijn werk aan aan tie specifieke doelgroep.

Aisluitend
Op de vraag van de Voorzitter daartoe. geefi F. aan. zonder dat hij daarniee cell toezegging doet, dat hij ernaar streeft dat uüerlijk
halfjuli 2015 de beslissing op bezwaar wordt genornen. A. benadrukt het belang van Baat bij een snelle beslissing.
In een reactie op tie vraag van tie Voorzitter daartoe. geven tie aanwezigen aan dat zij van mening zijn dat zij in deze zitting in
voldoende mate zijn gehoord.

Tot slot wijst de Voorzitter crop dat tegen tie uiteindelijke beslissing op bezwaar beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank
Rotterdarn.

Om 12:30 uur sluit de Voorzitter, onder dankzegging voor ieders bijdrage, de hoorzitting.




