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Accountants die zich laten inhuren 
voor een partijdig rapport moeten 
oppassen. De Accountantskamer 
heeft een accountant van Mazars 
berispt die zijn oren te veel liet 
 hangen naar zijn opdrachtgever.

Dat heeft serieuze gevolgen voor 
het businessmodel van accoun-
tants die zich laten lenen voor ‘half-
bakken onderzoeken waarbij een 
accountant in feite fungeert als 
schaamlap voor het standpunt van 
zijn opdrachtgever’, aldus advocaat 
Albert Jan van Soelen, die de kla-
ger tegen de accountant bijstond. 

De tuchtzaak is onderdeel van 
een complex van rechtszaken rond 
AquaServa Group, dat in 2010 werd 
overgenomen en in 2015 failliet 
ging. De nieuwe eigenaar merkte 
dat het bedrijf niet naar verwach-
ting liep, waarna bleek dat bij de 
overname was geknoeid. 

Er kwam een claim tegen de ac-
countant die de cijfers had gecon-
troleerd, maar Nationale-Nederlan-
den, waar hij een verzekering tegen 
beroepsaansprakelijkheid had, wil-
de niet uitkeren of schikken.

Daarop volgde een lange juridi-
sche strijd. Uiteindelijk veroordeel-
de rechtbank Amsterdam hem, en 
dus zijn verzekeraar, tot betaling 
van een schadevergoeding aan 
de eigenaar van AquaServa en de 
 curatoren van de failliete boedel. 
Het tekort is € 10 mln, en de eige-
naar claimt zo’n € 5 mln. 

De Mazars-accountant werd in-
gehuurd door Nationale-Nederlan-
den voor de vervolgprocedure waar 

de schadevergoeding wordt vast-
gesteld en moest de hoogte van de 
schade en het verband met de fou-
ten van de accountant te beoorde-
len. Hij concludeerde dat er geen 
schade was, en voor zover dat wel 
zo zou zijn, dat niet toe te schrijven 
is aan de accountant. 

De Accountantskamer laat daar 
niet veel heel. De tuchtrechter ver-
wijt hem dat hij te veel is gevaren 
op de informatie van zijn opdracht-
gever, te weinig eigen onderzoek 
heeft gedaan en geen contact heeft 
gezocht met de andere partijen. In 
het kort: ook een accountant die 
een partijbelang vertegenwoor-
digt, is gebonden aan accountants- 
principes zoals objectiviteit, zorg-
vuldigheid en hoor en wederhoor. 

Niet alleen de Mazars-accoun-
tant schreef  een deskundigenrap-
port. De oud-aandeelhouders van 
AquaServa huurden DRV Accoun-
tants in, de nieuwe eigenaar van 
Foederer DFK Accountants. De Ac-
countantskamer was ook kritisch 
over deze rapporten, overigens 
meer bij DRV dan bij Foederer.

TUCHTRECHTER

Ingehuurde accountant 
moet principes volgen
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