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De financiële professional 

Tuchtrecht (en verder…) 

 

 

 

Tuchtrechtspraak voor accountants: 

Accountantskamer/CBB 

 

Tuchtrechtspraak belastingadviseurs: 

versplinterd/beroepsorganisaties 



De Basis 
Zoals een goed belastingadviseur/accountant betaamt 

 

 

 

Artikel 1.1 Reglement Beroepsuitoefening (RBU) luidt:  

“Een lid is gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze 

te verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al 

wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep.” 

 

Artikel 2 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) luidt: 

Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in 

het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: 

a. professionaliteit 

b. integriteit 

c. objectiviteit 

d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid 

e. vertrouwelijkheid 

  



Overname onderneming 

Begeleiding door de financieel adviseur: 

belastingadviseur 

 

 

 
 
 
 
Opgelet: Artikel 1.1 RBU beperkt zich nadrukkelijk niet tot werkzaamheden verricht in de 
hoedanigheid van belastingadviseur. 
 
Artikel 2.2 RBU luidt:  
“Het is een lid niet geoorloofd werkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn met de 
onafhankelijkheid van een belastingadviseur.” 
 
Het is ongewenst dat een belastingadviseur optreedt als fiscale belangenbehartiger van twee 
partijen die met elkaar in onderhandeling zijn. Wanneer een lid dit, met voorafgaande 
toestemming van partijen, toch doet, zal hij er voortdurend voor moeten waken niet de 
belangen van de ene klant boven die van de andere klant te plaatsen.  Anders: beëindigen. 
 
Voorbeeld : Uitspraak van de Raad van Tucht van de Vereniging Register Belastingadviseurs te 
Culemborg (klachtnummer  710-2017) 
Begeleiding overdracht onderneming van moeder op zoon, waardering van de onderneming en 
bepalen van de overnamesom. De belastingadviseurs hebben bij hun werkzaamheden de 
belangen van de moeder onvoldoende bewaakt en zijn tekort geschoten in hun zorgplicht. 



Overname onderneming 

Begeleiding door de financieel adviseur:  

accountant 

 

 

 

Vertrouwen in de financieel adviseur 
regels dienen dit vertrouwen te waarborgen 
 
Voorbeeld: Overname bedrijf door ander bedrijf. Verkoopdocumentatie 
is opgesteld door de accountant van het over te nemen bedrijf, 
belastingaangiften zijn gedaan door de belastingadviseur van het 
kantoor van de accountant 
 
Overnemend bedrijf vertrouwt op de inhoud van de stukken, en neemt 
binnen 2 weken over zonder eigen financieel onderzoek. Inhoud blijkt 
niet overeen te komen met de werkelijkheid 
 
Bedrijf binnen 3 maanden failliet, strop van 1.2 miljoen € 
 

Wie is verantwoordelijk? 

 



Fraudesignalen 

Verifiëren of wegwezen 

 

 Verificatieplicht : de accountant moet meer doen als er aanleiding 

bestaat om te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van de 

verkregen informatie of als die informatie anderszins onbevredigend 

is (CBB 11 april 2016, AWB 14/847, ECLI:NL:CBB:2016:90) 

Ook bij het samenstellen van de jaarrekening kan het natuurlijk wel 
eens mis gaan. Hoewel je in beginsel niets hoeft te verifiëren, kun je 
dit soms maar beter wel doen.  
 
‘gewetensvol accountant’ die zich ‘te lang te argeloos’ heeft 
opgesteld, versus actieve deelnemer 



Financieel adviseur 

‘Facilitator’ van fiscale fraude 

 

 

Belangen klant vs eisen fiscus (druk!) 
 
Voorbeelden: royaltystructuren (Belastingadviseur in 
persoon € 150.000!), Limiteds, truststructuren etc.. Ook op 
kleinere schaal, aftrekposten (dieetvergoedingen, KOT etc) 
 
Fiscaal nadeel wordt vaak verhaald op de belastingadviseur 
 
Belastingomzeiling wordt belastingontduiking: 
Als het gevolg is dat  door handelen financieel adviseur 
substantieel te weinig belasting wordt geheven kan worden 
besloten ook strafrechtelijk te vervolgen! 
 
De Fiscaal-Strafrechtelijke Afdoeningsrichtlijn (tripartiete 
overleg)  



Witwassen 

 

 

 

 

Voor strafbaarheid ten aanzien van artikel 420bis Sr vereist dat de 

verdachte weet dat zijn gedraging betrekking heeft op een uit 

misdrijf afkomstig goed. Onder die voor witwassen vereiste 

wetenschap van de criminele herkomst is mede begrepen de 

voorwaardelijke variant: het bewust aanvaarden van de 

aanmerkelijke kans dat het voorwerp uit misdrijf afkomstig is. De 

wetenschap kan reeds bestaan ten tijde van de gedraging, maar kan 

ook later ontstaan. 

De financieel adviseur komt ook vaak in aanraking met de 

witwasbepalingen door verhullings- of verbergingshandelingen te 

faciliteren!   



Do’s en don’ts 

TIPS 

 

 
• Duidelijke en uitgebreide opdrachtomschrijving en 

bevestiging, laten ondertekenen! 

• Vastleggen van bedreigingen voor de fundamentele 

beginselen zodra je die detecteert 

• Klankborden (collega’s, advocaten, 

beroepsorganisatie) 

• Altijd boven de klant staan, ‘dominus litis’, 

onafhankelijk  

• Teruggeven opdracht voor je moet melden 



Vragen? 
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