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ZIENSWAJZE op de on|ove|eeping op de Raad voor de Geeàillen
Gçaçht bvstuur.
Hierblj bmng lk als gemachtie yijllk . zienswjze naar vorer namens BDO Aexountanà & Be-
Iaxingevi|lr: B.V., œhxtair g|estigd te Ein|ovœ zan de Dr Holeoplun 23, en namens de
heer R.W. Brummelman RA (bcx|v|veœz|' r HIXX (llierna goumepljk: ''BDO'').
Deze zienswilze ziet ç)p de on|vgxdening op de Pn|d v| de Gexhillen (hiernw oek; ''voor-
ge|telde veaepniag|) die op 25 april 2013 is gepublin-d op de website v|n d| Nederlan|e Be-
roepsorganisatie van Accoulœlh (-NBAn). Ik verzock u dea wimnsWijze zowcl in Ilet Kstuur als
tijdens |e Iesav|gadeng en de NBA ()p z4juni 2013 te behandelep.
BDO zet in deze brie haar zicnmijze op de voorgeœlde verert|ing uite|n en Zj dtmt çmkele
aanlvelingcn. BDO be.e namelijk enkele cqns|divve opmerki|en over de veorgemlde veror-
denisg. BDO stelt ondç.r meer voœ œn de mateël@ çemmtentie van de R|lld voor de Geschillen
(''R=d'') om over c|ielreïlëke geschilkn te oordelen slvifieker te formulerœ. Bovendien bc-
steedt BDO in de bricf RndKbî |xn d| be|f|atige wijm van sui|fesing door 0.
countants. Volgens BI| Nu dRarmx in de veor|e|ld| verœdtn|pg meer reketli'ng kunnen (en
meçten) worden gehouden. Ook merkt BDO op dat Oglxe-|u|nts en er Kcouutan|-
administratiensulenln (hiema gezamenljk |gn te duiden als --@M.|Rtd') doer de voorgestclde
ve|rdtning (hitelijk) worden verplicbt om ziçh npn de uitsprakvs vaa de Rae tc houden, wur
juist een vrjwillige onierurplg en bcslissingvn van de Iœd is bedoeld.
Hiorna volr eœrst en xhets van de aohtcrpvïd |'wn A vxrgmstvkm vm||ning *ïï e| uiteenzet-
ting van de voorg|tclœ IXIXIeIII| (pa|graaf 1 ). Daarna bespreek: BDO haar zienswija op de
voorgestelœ vero|ning, wabij zij ems|ctiev: a||elingen de (pa:a||2). Tot slot somt
BDO lnaar aanbevelingen (4) in œn eonclude|d ovmziGht (paragruf 1).
|----|N.|.r|1-N|-n*-+--|-M$*> œ--|-
öxvpl |N@ z*----x--p||x--|œ--qe|e-epm
W|1m3F5|.1
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( 1 ) Zowd het NIVRAI al.r de NovAà' - die pcr 1 j|nuy'i 2013 zijn opgcg|n in de NBA -
haddcn ecn verord|ilu op de Raad vxx de Gesoïll|.' Per 1 Jauari 2013 gelden twez
nieuwe v|xdening| t''vmoeeni|| 2:1247. In dea v|xrt|iny| in er ee,n gezamen-
lijke R|d voor C-sçNillen van MVRA |n NovAA ingericht? De voorgo|ldc verordg-
ning komt naggnoeg ovcrcen mtt de VexAeningen 201 2.
(2) Hiertl. volgt een kortc uileenz|pg van de vxrgestelde blndend sdviesTe|ling. Waar re-
levant wordl verwezen naar bepalln|vn vwn de voorge|elœ verœd|ng.
(3) Verkokpun) is de bindende kracht van verozeningen voor flç (edgn vall de beoepsoœani-
latie. Dit gold voor de vçxrd|illgen van heî NIVM (adikel 1 9 Wet op de Registcra|
countants) en hd NOVAA (mlik|l 24. derde li|, Wd op de Accounœla-
admillis|lv|sul|ten) en thans voor de NBA (mikel 19, vijfde lid, Wel op hd accoun-
tal|s||cp). Vgrordeningen worden vugesteld door de lcd|vrr|dw|ng van (!%ns) de
N3A.
(4) Op grond van de voorgesteke verord|ing kan ider civiel|htlijk geschil trr zake van de
||psui|fening van e| Iid van de NBA wordcn voorgelegd Ran de Rxwd (artikel 5. xr-
ste lid). De voergesklœ verodening maakt getn onerschcid txsen bijvoorbeeld een dl-
ol||ticgtsthil of en sch|||œdingsvorderingr' de Rso'l is bevoeg; ov| ieder civiel-
rvcblelijk geschil te |glssen, ongeacbt aarl en omvang daarvan. Hd oordeol van |e Eaad
is voor btidt partijon bindend (mits de derde zioh voofaf heeh ondc-orpen aan de 6e$Ii$.
ïing v!m de Raad en de armxmntant zich niet am: diers baoçgdheid heeh onnrokkeë. D:
Raad is in eerste en enige insunti|; de voorge|*l| verotdains vtyœzsç.t (net als de Veror-
demingen 2417.) nitl in |n hogore voorzi|ilAg.
(5) De beslissin| vap de Raad hebbçn hç.t karakter van e| biad|nd advies. Voer bindend
adviespr|r| bcstaat |n (uhgob|de) wctlelijke mmling buiten bel ove|nkomsten.
rptâl. D* gesçhill|p|ure voor de Rud woçdt dus nagenoûg volèdig bth|rst door 4.
vooegeslelde voxrdening. œ beslissing van de R|zl kwalisçœrt voorts als v|stellings-
ovq|nkomst t|rtikwl 7;9|)0 |urgerlijk W|bak). Bgn dergclijke ovg|nkomst kan niet
meer in volle omvang worden voorgelegd aan dc civid: Iwllter-- Dit ondçrstzwg het finale
' Kcminklqk Nederlands lnstituut vx |imrEçKunœû.
2 Neöerludse Orde van Acoun|n|Adminiak|ea|ul|t|.
A Zi: Stcrç 2002. 43 (N1V11A,) en &f|'I. 2001 , 152 @(:hvâA).
4 2Ic Stcrt. 201 2. 1 952 l (NIVltAI cn Stcrt- 2012, 1|29 (NOvAAI.
S Dez.e todst (desgevœgd) het bipdend advks |lechts |ap de eken vah o|ebare orde al (le goede zeden op
de vpet en |rtlkel '/:*2 BW (01 mikel 1:40. çmt: Iid. BW). D|rpat mogen inhpud en totst|nd-
kœming van eca bindend adviçs lliel ona|vaa|b- zijn m| maatstavep v| |elijkhcid rn bil-
ljkbeid (artikel 7:904 BW),
ST%|çI|I!7:|s9.$
(2)
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karakkr van de lslimfng van de R|d.
(% De samenruing van de Rxsel is gvç|ld in artikll 2. Naa|t de wos'zâltor en (ton mimste
één) pl||v|||g|d vœllzïtter maken vier regimraxounhn| en viçr Kcounœzts-
admini||ti|nsul|ttn dtel uit vas de Raad. Dc voorg|tddg verolening scbrijo geen
Iidmaalsçh| van œn of mecrju|tçn voor.
(7) In de voorgostelde veerdening is nid uitmmaakt op basis van wvlk vllt of welk uit-
gangspunt dc Raad (medemll ove,r de geschillen die aan hem worden voorgelegd.
(3)
Voor prfxzcdu| v|r de Raad geldt voor derden vnlleige wij|lligh|d. De dvrdg mud
verkl|n d|t hij ziçh onderwtrpt S|an het oordeel van de Raad (m111 9, |elste lid pnder
t
a). Veœ de xgixe|coun|nt geldt dat hij in be|inv)l gçhoudgn Is om zich aan œ beslis-
sing|n van de Raad te ordqrwep.. tenzij hlj zich uitd|kelik onermk't |n dc btvtxgd-
hci; van de Raad. Indien œn dcrdc eel| geschil voorlègt aan dc Ragd, kRn de acçountant
ziçh slœhts aan en bind|d eordxl van de Rnnél orlœekk|n doer binnen lw'ee weken ja
k|nnisneming van hgt geschil een preltedqîv zunharlgig te makcn bij de bevoegdr (civiele)
rvçhter (artikel 5, zesde !1d). In bijzondere omsondi#ea k|p vln d|z,| termijn wordcq
afgeweken. In vpnzit de mete gevallen zzl dit neerkomen op Ngt aanhangi: makgn vwn een
öa|aadinop|ux îkmr h| uiîbanmn v| en dhgvaaëi|l Tusxn 2.%1 en 2|12
Rhreef'de verod|nipg van hd NIVRA en termjjl va één maand voor waarin de alngv-
yprokeu rvgister|ounhnt zich *, de civielg rechter kon wendcn (destijds nxrgtlegd in
artikel 1 0, tweed. lid). Vôôr 2002 (het haR Al een Raad voer de Geschillen sinds
1967)7 ging de g|hille|egellng van het NlVRA uit vaa volledi!g vrjwillisheid van dc
Ogisteaxoun|t. Voor zover in diî kader van |hnç Iuidde artlktl l 0 vaa de toî 2002
g|ldendc Ver'odçni|g op Ixt besleçhten van gesœllenl'
*1. De rqœl ne|mt een hem voorgeley ïte%chil &lechtz in beMndeling t'n.
dien:
œ bet'de |rtqen àe?a |bben doen werep, Of ze zîch aan de uitapraak
v| de raqdzullen onde-er|n;
b. (.--);
| Artikel 125 wetbœk van burgclilke DlBvoderins |chrijft vçme (I|t een gdiug u|angig is vanaf de dag
v|m dvvaardiu.
1 Ka|erstu|n :1 2*3/04, 29 65:, nr. 3, p. 32.
9 V|tgesleld op 7 oktober 1 967 en |fgtkond:d in de Sta|scour|t van 7 novcn| 1967. nr. 21 5. Nadien
gewijwigd bij verœd|ing| van 14 deçtqll-T' 1 96$ (&œt 1969, |r. 2), 12 deoember 1974 çstert. nr.
249). I 8 detember I 9.75 çstçrl. m. 25 1$ 1 5 (kçtmber 1977 çstcrt. 197!, nr. 7), 17 december 1 967
(&>f. 249) ja 19 deccmbcr 19|9 çstçrt. 1790, qr. 60.
55|/ 5 |I!;!k!|.1
(3)
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2. Aan het ges|l| in |t emêe Iiê onder J wordt geœœ te z# voldqan.
iwlien pqrt#n r#p o||enge||n fà?z à.j geschillen welke tuuen ken
Hazlea rvzen, met ui|luî|îng vo de gew/?- reehlor om de uilaprnnk van
Je nwd zullen owo|erpen. ''
(9) Als ggz|gd, komt de tpkst van de on grordgning die voorgelegd wordt aan dc lcdcn-
vorgadeing van de NBA op hxrdlijncn overcmh md de Verordeningen 2012. De vaststel-
ling vaa |n nieuwe vvredeniog op de Raad voor de Gesçhillen vormt niettemin gelegen-
lleid vœr de I|envœpde|ns om kritixh te kijken naar de aard cn tek:f vap de gexbillçn-
regeling. BDO T'neent |merilk dat de vxrgesklde rggeling op punten niet goed verenig-
baar is met hct karaktcr van de |r|psuiœfening van de |ceoslnuqt en mu de aard van de
gestbillen di. aarl de Raad kunnen wordta vgorgglegd. Ook de positie van de accetmtant in
de regelirl: bchoea I|ezi|ing. Om |ie redcn brengt BI| Merbij N|r zienswijze op de
voorg|telœ regeling na|r voxw waarbë zij de gelegenhe| aangrijpt om ok|le conseeo
tieve |mbogling| * dœo.
2,. ZVNSWIJZK
( 1 0) Hicrna zct BDO haar ziçnswijzç op de voorgç|ld| vcordening uitœn. Ten eerste maakt
BDo çnkele opmeAingen over de aard van de gcschillen Qre vlor de Aud (paragrayf
2.1). Vervolgsns komt hd bgdrijrsoti| kalaktvv van de bœoe|uitoefenlng van acooun-
tants aan de 0|1e, waannee in de voorgestelde veror|ning volgens BDO meer rekeming
kar wordçm gehopdep tpwra 2.2). T(ë slot bespr|kt BDO dat de vo||stelde vetor-
dening feialijk niu loidt tot vrgwillige onde-urping van accœmtants gan Je beslbsingell
van de Raad, war dit G|bter -1 is |doçld en is veaist (paragra|f 2.3).
(1 l ) Alvorens loe te komœ a| haar zienswijze stelt BDO hu volgende voorop. De prœtxlltre
vooe dc RaM voor de Gmxhillen is een waaMevolle |eschill||e|ng. IN megelijklloid
om eenvoudige (dxl|atielgwellllen in œn lagd|mpolûgo bindend Hvies|ceux tc
beslechtcn! kçmt ten g|de |an de mchlposi|e vgn tliënten vxn atçoununl. Ook voor aç-
- lijke proœdllre. ln
çeuntlnt.s Is he.t goed om toegang te hebben tot en snelle en toeganke
dic zin pnd=treept BIXI de behœ| |n een bindend Hviesxgeliag voor eenvoudige çi-
viel|chtelijke geschlllen te zwke van de b|pxhœfwning vao de aççtmnta|. Rlist om
die reden breng BDO de Mvolgendc zienswiize en nlmhwlingc n| voren.
2. 1. Opmerking| over ttc aKrd vaa de g|cbi|lgnprxtdurc
(1 2) Op grond van &rtikçl 5, |lte 1iJ van de vœrgemlde verordeuing is de Raad b|vxgd om
te beslisstn over ieder burgcr|chteljk geschil t|r zake vsn dc uil|fening van emn
Iid van de NBA. 1/1 de Meliehtlng wordt hirroveç opg-erkt: ''DV Agça| |or Gnchîllen
rlee- œa. kennis van geschillen qanë-nde |clqrœies, het verRoeden v| -ml|de of he|
achterhoœen van |tttkken. ''
(1 3) De mlteriële comr|ntie van de R|d strekt zlch daarmee in Rit| liit ovvr ieder mggvlijk
(v|colrech|lllk) g|thil dat en dœde kan Nebben rnrt en ac|untant. De Raad is
niet alleen bevoeyd om te xrdelen over (e|voBdige) |œ|tie|escllill|. maar ook over
|-INASDI! 5'459Jf*. 1
(4)
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bijvoor|ld ||smkeljkMœllingtn, bx emvangrijk œk.
(14) l-|g|lijk|ijd heeA de pl-lx|tlu| voor de Raad eell bdrekkeljk eenvoudig karakter. De
prxedurclc bepalingcn zijn - kort |ezcgd - boperkt tot cnige summiem vocrsth||o ovtr
de bevx|dh|id van de Raad, het stcrten van depot, hd v|strekken van inlichtin| aan de
Raad, de wrakiqg ven (leden van) de btl|andelcnd Kameq de verxhijnlg van partijen |n
de voortopige voorzieRin|. Tq1 vao n die oem |ndarnlmel enderdcek vormen van
het prckçeâvht zijn niu (ef nauwelijks) g|geld. Bevendien biedt ook de wet gtn proço-
durele Rnknopin||punt| en voorxbrif| vxr de Nndend adviespr|dum. Dit ls andem
bij bijveœ|old de a|i|geprx|ua waarvoor in het vierde bœk van hd Wdboek van
burgcrlijke |cElvoMe|ng een |gelin! in opgenomcn. œk best|n: er géxn mch|middel
tegen de b|sll|ing| van de Raad. terwljl œk de burgclijke rœhter de beslissillgen nid in
volle omvans kan loetsen' Dit maakt dat de ges|illenp|œu| vxr ($e Raad boporkte
prexdurelw waarborgen veer partij|n biet en om die |en slec|ts gesçhil is voor |-
voudigç gçlçhillen mct e| beperkt t|lan|.
(15)
Boveudien vereist de l'eg@ling geen ziuinreming vln vea of meerju|s|o in de Raad, ter-
wijl de Rmqd zich mpet buigcn qvcr eîvie|ez|elqH gewhill|n. Artikel 2 scbrijft slechts
vœr dat in de Raad vier a/Mœacçovnunts en vier |euntMts-admillis|u'mconsqle|n
zitting Kcbbcn n|st de voorzitter en plutvewangelld v|rziœqs). BDO meent dat de zit-
ting van accountane in Je Raad waar|evol is, omdat zj Speciqekc kennis hebben van dc
|r-psvlilœfoning doox aççoultants. Daal'Tn|e kulmen zij eqn sp|iwlisti| bindtnd Mviç's
gevell in (|nvœudigë gexllillçn er zakç van de uitoefonin: van hct a|un|nlbco|!
lnits zij daarbij adequaat worden biigesta| door tmr z|ke deskundigejud|n. Om een ade-
qu|z.' oordg|l te kunn| vprmvn evtr civielrvcbtelijke gexhilkn - zeals eçn gestelde te
kortkoming in dc nakomins van eep verbinknis of xhadneœoedingsvoz|g op grond
van enrec|atis| daad - is immeojutidixbe kennis |pnth|lijk. Ja dat Iicht is het rnnd-
zaam (mlfs noodzAkeljk) dat er ten mênsle één deskundigjurist zitdng hee| in iedere be-
llandelend Karner. Dit ggldt voor deçla|ti|ge|thillçn, wagr l'v!l |ordeml zal moetec worden
|cvormd ovcr de v|bintemis die |n de declaratle tln grondslag ligt. maar ook voor ge-
scbillen over (h (wijze v|n) uitvxring van een opdracàt. Het is iamers piet g|d mngelijk
om buitlm çivielr|îplijke qguren als de œve|enkoml wanp|tatie en onv|sçhuldigde
bctaling om tc G|rdelen over een d|la|tiegesçhil of |en sçlladvv-|inêsv|Kng.
(1 6) Gelet op llet voorgaande mem't BDO de de aard vR de voergpstslde gesçhiDenageling
zich is jedcr dticv|l niet lecnt voor de ruime materiële gompdentie die | de Raad wordt
txbedeeld. D@ g|çbûltpnag|ting voor de K**d is sltçht,s bedœld *n gescùikt voor civiel-
rethtdijke gesçNlllep mel lwperh |llng vân ecn |paalde aard.
(1.7) AecotmMnts worden recentlijk cchtœ meer dan voorbeen geGm|ntœrd me,t - Veelâ! ge-
complix|de - MnsprakelijkxteBi|l|n, onder lnge,r op basis van de stelling dat d| to|zicht-
rol onveldovne zorgvuldig zou werden uitgececnd. Dczc unsprakclijkstcllingcn lcncn
ziçh wegens hun XmpluNit Iligt veer |oordeling in de bdrekkeljk eenvouiige bindend
' zie ook vooç'œT ô. Ilsvrvvor.
(5)
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advi|p=du| van de vool*gestelie vçvoden|g. BDO açllt be,t dan xk |adzaam om tlit-
drukkclijk in de voor|s|lde vcrorœning op te nemcn da! de geschillçnp|ua slechts
bgdœld is voor tenvoudige gmsçhillen door de matciële çomp|çvftâ vnn de Raad zowel
kwantiutief als kwaliœief te beperk|. K-ntita|er kan de bçvxgdheld van de R|ad wœr-
den deperkt door en d| hoogte van de in te stellen vord|ng een maximum te verbinden.
Dh is bdvoor|vld heî geval bij de gesçbill||geling voer de advxatuur. Op grcnd vaft lr-
tikel 2 van het Roglœnent geseillencolnmissie advoçatuur is deze regeling all|n van toe-
p|ssing op sçh|evœgœdingsv|d|Mg| tot 6 1 0.000,-- Dfî maximlzm geldt çveneezls
veor de gesobille|geling voor hrt netariaat (veer xhadwergoeding| geldt daar zelfs een
maximua ve 6 5.Xû,-). Oek bij de k|ntonrcbkr i| de hoogle van Je in tc stellen vor|e-
ring gemaxim=d, md hd oog op d| eenvoudige a| v|n de kanton|çed|e. Mogelljk
kep werdgn wangçsloœn bij het mxxirnum van 6 10.90% At door de Mdel'e |rœ|organi-
saties (advocaîur en notariaat) wordt gehantxrd. In k|litatieve zin zou ziin booegdbeid
bemrkt kunnen wordwn tot ggsçbill| ovwr (dœ boogte vanl dxlaatses en de wijzx van uil-
vxring van de o|racht. Ac|p|kcljkstelling| (op grond van onvh|atige daad) Du-
den in ieder goal builen de compvt|nîl van t| R|z.d œeetmn vwllen, gelet op bet mee|tal
gxomplicçerœ karaktcr van dcrgolijkc schadtvergoe|vorderingen.
(18) Boveqdie F.ou a de voorgvœldp vcro|ning een b|aling kunnen worden toegevoegd
die de Raad (()f diens voo|itter) de bao|gdhœid gx.ft om PartljeTl door te verwijzxn nu
de er zakw brv rechter. indien het geschil zich |r het tx|e,ol van (1. Rnnd nid leent
veer zijn b|oMeling.
( 19) Tot slot merkt BDO op dat in de vxrges|lde vtrord|iag niet is bepald ep |is van wçlk
. Tvcbt of uit|angspunt de Raad beglist ovcr gcxhillen die aan hem worden voœgelegd. Dit
zou kunnen ziân op basës vap bet Nederlmdse r|bt (in bijzonder hd Bmgerlijk Weteekl;
maar bd is eok mogeljk day bindend advixurs l|slissen ''als gtleA mannen naur bill#k-
heii'' Vooralsnog bestaat hierover geen duldelilkheîd. Dlt creert œchœnFakerbeid voor
ptlzlijen in |n prc|cxdure voor de R**d. BDO stelt voor om in de voor|xelde veroiening
op tc nemcn dat de Raad adviseert op basl van Nedlrl|d: rwlm in hd bilz|der het Bur-
gerlijk Wwtbœk m|t i|hmeming vgn de tu|cn padijen gcldepde ovex|kom|.
2.2. Kar||ervan de uitoef|ipx en hd Kœoull|be-p
(20) |let lçxunta|sbm|p kelmkerkt ziçb mer en meer door de bedrijfsmatige b|psuitocfo-
ning- op de prakttk werken rcgis-tcr|ounonts en Kcount|nts-adminis|u|nsllëen|n
veela! in grote or|ni|ties. Opdraçhlml en l|glopende ovt|kom|ea wordçn in veo!
gvallen uitgevomrd door v|soill|de samenwe|ende aç|untanl. Het |eld vwn een in-
ï
dividuclc acctmntant die en opdlwht van en çliem gkxemtmml en ieivithecl uiwec| is
daarm| gœddeels vvrdw|cn. In de I|rjfaa|ge uitvoering is de opëmçho=|r in de
meeste gevallen de acçoun|ntxrganisati| (de açhlpçîxpp w|rbij de accountant op basis
van çvtp arbeids- er and=oodigc ovexenkomst wçrbax'm is) en niu de açmlmnœ|t. Zo-
doende komec vœ.bl|issen tot stgnd tu|sen de a|tlntantsorgani|tie en de cli|ntp in
welke vNube|kking Je accountant niet recNœreeks is betrokken.
(2 1 ) en dil verband i.s anikel 7:404 van het Bur|lijk Wetboek relevant Daen is - kort gezegd
(5)
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- gexgeld dat wanneer en opdrach! wordt vcrleend met hgt oog op |p speçifiekg persoon,
deze pef'|t)ç)n schoudcn is de opdracht te ldœnl uiwoeren. Omdat dez.e b|aling het on-
wenselijkv gvvulg heelt dat ecn accountant in Fvrsolm unsprwkelijk k| werdep gehoudon
voor (de wijze van) uiwoering van e| opdraeht, wo|t de to|selijkheid ervan in te rv-
gel bij het aang| un de ||rachtove|nkomst door de xrrnun|txrg|is|ie uitgcslo-
lcn. Het gaat hier niet Dzeer om een beperking van de unspr|elijklleid, maar om de çcn-
centratio van de a|sprakelkecid bij de axoxlanœrguis|ie. Dit brm,gt vpordelen mee,
ondgr mœr omdat de a|mrakelijke |rsoon telkens aRwijshsmr is vfmr te sdluldeiser.
Ook in hct kader van de vereiste aaprakcljkheidsvexkœ'ing Is dil Znvol, Devepdien
voorkomt bet |nzek|hcid aan de kant vart illdividuele nrzmunt|ts over de vraag of hij in
persoon kan worden |nggsmoken te zake van zijn wvkza|hed| in verschill|de op-
d|chten.
(22) De voorgestelde verord|ing cn de werkwija van 4: Qnnd tot nu toe g| eçhter voorbj
|n dczc |drjlmasge wijze v|n |epsuit|ening. De voorgemld: verœdcnin: gaat
(nd als de than: |eldendc v|leningtn 2012) uit van de |aner|elijaoid van de R-
couruwnt (in pergoonl. De acçountaut - en niet de Mcœntantsoqall-|sxie - werdt op de voct
van artikel j namelijk ê|gesgokcn en hij wordt gllldœ (op grond v|n het vijfde lid) ziçh
aan de beslissing van de Raad te houdem In de praktijk leidt deze wekwijzg Gtoe dat de
Raad in zijo xrdœl een accou|tant gehtwden lçllt t|4 nwkomipg van e| zekerl verpllçh-
ting. welke vealiche|g |ehe|e-rd is op œxn verbin|is of ove|nkomst waar de acçoun-
tant |een part-!l bq was. zeoenle krijgt de gescbîllenbeslxh|ng het karakter van tucbt-
rec|tsp|ak. D@ atcoqntant word! uit boofdg van diens veran-oodelijke b|oepsvi|g-
nfng gcaoht - bjvxrbweld - op |clijke wija te detlar|n. Doe! hij dit nirt, dau kan d't
leiden tot de Kslissipg van de R|d (œ. (@@n dee) van) de fduor de |oupkplœganis|tie)
œfxxrœer4e bedragen moeten wtlrtle.n tm|-taald doœ- de xçeuqtantz terwijl niet de ac-
countant. maar de acoun|aorg|isaue waarbij bij werkzaam is dea berwgeo beeft ont-
vangtn. Hd |evolg is bovœdien tsat dc accoununt mvq lçge handcn kan Kh|rbiijvmn, om-
dat hii de betalingen die hij gehouden is t| verticb| tlid zondgr meer op de |çcoqnlants-
crganïsœe kan verhalen. Dit kenscàetsl de r|œœzekerheld en de onwenselilke, belas-
tonde ggvolgen diç dç voqqestglde lvgeling meebrengt
(23)
Deze wtize waarop de vooqesîelde veror|ing en de daarop geb|s-dw b|lissing| van
de Raaö voorbdgnan aan dejuridisçhe rtcht||ekkiRg lussen opdrKhmmmcr en opdracht-
ever is niet redelijk. Hel kan ertoc leidcn dat |n wc|un|nt in peesoon wordt aangespro-
ê
ken voor de (wiize vhn) uiw|ring vap en opdracât door de aççounknoorggni|tic waarbij
bij werkzaxn i . Dit brengt voor de açcountant onwerœljke risiço's mef en is voor brm
onredeîijk belastend- Temljkçejd ligt bd xk voor de sçhuldeiser voor de b|d dat Mj zijn
opdracbtnemer (d. aççeunœntwrg|i|tie) aansp-kt, omdat deze aanwljsbw is (in veel
gvallen is een indivi|ele accountant niet a|wçsbaar) en bovendien meer solvabel. De
g
vooues|ele verord|ing bieët echter gzen moggjijkbcid om ccn aoçotlntantsorg|isptie
aan zo spreken voor Jc Raad, omdat zij slœhts uitrsaat van NBA-leden. Zodoende is een
uerde eedwonggn e| individ-le aocouatant rechtst|ks a| te spreken. Eep degelike
vordoring zou çloor de Raad momkn wc't'den af en indien er tussmn de a|gcsprok|
accountant en de degk |een rco|a|xuing is. In de praktdk gaat de Raad Niefmm echter
voorbij.
S |@$: |1.!|,9$::.|
(7)
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(24) Atuoun|hor|wnisatu kunnen |ns gte.n lid wo|n v|n de NBA, z|ht om öil I'Ge,M de
vertvdenlg niet |htstreeks verbindend hp ziip voor hcn. Nietlemin in hd denkbaar dat
in de voorlxelde verord|ing een vxrzitming werdt getn|lbn op |sis waarv| e|n R-
cpun|lorganisa|e kan toetredeo tot de gesçbillç||vlinç evenmcol md llitsluiting van
aanspraelijeeid vuor de Raad van bij haar werkzamœ accoun|ts. Acçountantsoreni|-
tics zouden d| în llun algemene voorwaalon of in Je vtào-aaëec van dc o|racbtover-
eenkomst kunnmn bep|em (1at g|chillcn ov- de uhvoœing van de tèpthael:t kunn| worden
veergele&d aan Raad (op basis vln wederztidx vHjwilligbeld). Daarmçe un dan ook wor-
den voorkomwn Hx' gen acœuntant in persoon wordt aang-roken in het kader van ç'vn op-
draoh: waarvan hij gœçm o|raçhtelntr is.
(25) Ovcrigens benadrukt BDO dat axountants neg wltijd ldiviçkqel tuch|chtelijk aansprake-
lijk blijvgn voor hlln w|ia|hden. Dit moet œbter volledig los wordmn gciçn ean
evenw|le civielmchtelijke gesçllillon. Waar çivielr|hteldke geschilltn|lclt'lng en hct
tuchtrxbt in elkaar gaan ovgrlc|p, lreedt onwcnxliiko vert|bel|s œp.
2.î. OpmerMxgel |er de wijze wurop œ'-nt|w|nl zI#d |mdee|@|en en de beli||l|gen
van gç Rapd
2.3.1. Recht op tœeng tot de vhter
(25) Hrt reçht op lœg|g tot dc nationze lbij wet ing|elde) Oçhter (kort: rechî op Gganel is
lle||elegd in de Mikel| 6 en 13 EVKM, mlkçl l 4 IVBPR e| artikel 47 C|nd|chtem
handves-t EU, evenals in artikel 1 7 Grœldwd.
(27) Het recht dat dlmr g|oemde bepalingtn worlh Ivxlttrmd: kan wœden Ond||heid| in
t|ec compon|ïn:
ht op toegarlg tot de n|tilmyle (bij we: in|e|elde) rechter.''
Hçî bçhclst een 1.ec
Uil deze bepalingen (in hd bijzondtr tlit adikel 6 EVRMI volgt |vendien dwt ci-
vielvhtwlijke g|bill| in ccn voldoenœ ge de prtmdu| worden Yslccht,
kort gezegd. vi: en |rlijke prclcedure en binnen een redelijke |ijn.
(zs) De wwteo|ting v.n oivîetvbalijk ttsclu|lcn zoals |ier aan de orde valt onder de besçllcr-
m|de w|rking vïm (endçrmmr) mikel 6 EVRM nu Mikel 17 Grœdwet
2.3.2 Astand doxvan het rea|top tccsan|t- domoht.doorde accountmx
(2% l-let Mbt op tœgang ot 4* r|btlr - zoRk (1at is I'|cg*legd is in de Iliervoor amllh|lde
bçp|lir|çq - is niet Rholuut. Personen kunngn in beglnxl af|tand dxn van dat rtcht op
tœgang (evmnals van sommige va: de ovcrige prœossullo waarborgen die door deze bçpa-
Iingen worden voorgexh|en). Als ui|g|rpunt gcldt dat afgtand van toegang tot de bur-
'Q Ten |Mzien v| anikel 6 EVRM Is tk| a|nvurd in EHRM 21 rebnlari 1975, NJ 1975, 462,
SBM|I |75*54.9. I
(|)
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gerldke rehtœ vrqwtllig, ongn|ongen en o|bbe|ivig m| gqbar|n. In |&insel is
aanva|rd (Iat en bindend advi-fs|ak Dsxbn partijen die en |e vlholw|den voldoet
g|e.n sçbending van mikel 6 EVRM œplcvcrt en partij| bindt. en dergelijke Vspr|xk kgn
du! leiden tot |çhtsgeldige afstand van hd |cht ep txgan: tot dc Mtionale Ivchter.'l
(70) In dat licht Kllrijft de vceqeurlde verordtning vxr (1a.! con deqle die en gesolûl bij de
kxmd |Rhangig maakt zicb uidmkkelijk ond|ekpî Jan de besliesing van de Raa; (artikel
9, cerste Iid, onder a). Ten aanzien vwn de wsitiw van de er-ountant zijn de leden 5 tot en
md 7 van artike! 5 van de v|rgestelde vewrdening bepalingen die d| acclmnunî vo|r-
waardeljk afhouden van de ïvçlltc. BDO meent echter dat deze bepalingen niet goed ver-
enigblar zijn mwt het Iwhli op toegang îoy de rcchter, zoals ne|llgd in cmdgr mee mikel
6 EVRM en alikcl 1 7 Grondwet. De t|pking|n kunrlen çr immers toc lciden da! cen ac-
çount|nt onvrjwillig van de rçchçer wordt af|houdgn.
(3 I ) Om te voorkomen dwt de Raad bevoegd is om in een g-hil bindepd 1@ adviserenp moct de
acceuntant nameljk zelf blnnen twee Seken bet initiatief nemen in en (dan|ding|l-
proordum. Dit ondanu de hij wordt a|g>pmken. I'liefvoor is verei. de de KcolmK'mt na
onwangst v| (1@ on||Rgstbevestûging (aAkel 5, tw|e Ji4) binnqn |ee weken kenrtis-
nvçrn! van de vodering, ortderzoek doeî en stukken/ |ijsmi|elep vergwt, en |voç|
(ef gemac|tigde) zoekt |n wie bij Je vlptl|riog kan voorle|eny deze 'mstruc-, waarop
dezc ccn |gvaeing opsklî, bçspmckt mct de actountant en doç.t bewkelwn door de
d|rwaard-. Dit is geen Tcalistiwh xmllu'io. Bij het ent|meron vln en dagv|ings|-
çedure komen nu |nrnaal talloze ms|tten k|jken, die veel tijd in beslag nemen, Ht't is niet
haalbaar binnm twçç wçkçn alle no|ukeljke handelinge te verrichtcn voor œn (|de9uR-
îc) da|ardlng. Dh g@ldt te m|r omdat zoids als 'pro ferma' dagvxn|n niet tmeerl be-
Staat: alle argumœten en ellingcn die in en Fœedure aan | vorllering ten grondslag
word|n geleg; mœten worden ge|nç|t-rd in de inleidende da|aading. Indien laî
î
niet lukt kan dlt vvvgaaadq gçvolgcn hebben vxr de prxedure,
(72) Daarnaast is hd zo dat de vxrg|telde Xgeling uitgaat van de asy|elijkheid van de aç-
çeuntant in persoon (zœ1s blervoor in paragr|f 2.2 reedg |n de otde kwam). Dit bezkem
dat wapnxr œn ac,ctmnt.t voor de Raad wordt aangço|ken hil in ptTsofhn Tnç| over-
gaan tot dagvadlng binnon twee wek|n, om de b|oegdheid vsn de Raad te vœrkomm.
Zœlfs indien de aççovnwnt (Als Mrknemer of tmdersdns) verbondcn is aan een accoun-
unlorgani|tie en als zodanig An w|rkzaahedçn uitocfent, gaat de voorgestelde veror-
denin: ervan uit dat dlz. wçoulxaml zclfs|ndig ve|tl-oord|lijk is voor het ent|mcren en
afwikkelen vaa de dagvaadin-|du|. Dit vonnt nid alleen een onev|adige |lœqtltlg
voor de illdividuele |ernuntwnt (dit |lks moet immers gebeuren n.s.e |e |wone werk-
z|amheen), m|r |nst die Rocountanl œk in |en |mogelijke positie (hij is immçvs rzid
de opd|çhtnomc en kwn d|n ook nicts als zodanig vordeen). Dil maak! he: karmer vtln
de regeling in mtikel 5 van de vooœostolde veordening te mcer onvrijwillig en in strijd mrt
Ket recht op toe|ng tot de reçhter.
$| EHRM 27 Rbnlari 1989, appliœtitm no- 6903/75 fD-e|/Belglôv r.e. 49. Vgl. EHRM 5 murt l 962, ap-
plication no. I 197/6 1 WB-èr|ublitk Dvi|lqndj, r.o. 94-96.
ST$|â|1!T!9|9,I
(9)
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(33) Oek vanuit praktîsçh œgpunl is hx in veel gevallen lagtig (en onwen|lijk) om als aangm
sptpktnc cen vordodng in te stellert bij de rqçhter. Dit i* t|nelijk Rllee!l ms/eliik als vor-
deng tot en dœlaratoir vonnis: etrl verklarin: voer reçh| dat een anders niets (of iets niel)
te vorde| hœft. Dit bxngt pro|durel. en |ijs|c|qisc|e c-plicatiec mce die voor
beide partjen piet opportuun ziin.
4) Hct i| |vendien voor hd |rviken van en eventvlt minneldke eplo|ing vxr er gesçhil
(3
allerminst boord|lijk dat |erl a|gesprok| Accmmtant die ziçh niet wil onderwvwen |n
het oordeel van de Raad onverwjld te dagvaarding moet ev|r|a|. Diî zet de verhouding
onoodi: endgr spawoing en polarixort de posities vmn r|ijen. œk in dit liçht zou Net
raadzaam zjn om de |ngesp|kep aççoununl çetl lgz|ere termjn |/of andere instmmen-
ten te gunnen om | kunnen v|rbijgaan en de bevoegdhgld van cb RI.XH.
(35) In de tœliçhting op de v|rgeslelde ve|rdening is opgenomen dat de açcountant ervxt
k|n ''kiezen om het gzze|ïl Jœ? de Aol|çms de wel bevoegde recRer voor le lë|etï'' Ook op
de wcbsite van de NBA nu in hu Wzzmder de pagina van dc Raad voor de G|çhilleu staat
vel-mell dat voor 4c Mcpuntant altijd de kmtze bestaat om zich !r onmekkç''n |n de proce-
dure bsj de Raad:
''Omdat of tpt & (vvn4rqchlen hehoort een geschîl door de c|iek
rnchte.r te Iaten beoor|len, |n 1- accownmnt er ook voor Maen het ge-
schil met voorbhaan vqn de R|wd voor G6schillen voor te Iegvn n.m Je
bevoegde civiœle rechter. '#;
(36) Omdat hwt voor ren ac|vntant, die op grond van de (v|rgu|lde) v|ordening vxr de
Raa| voor dc Geschillen wordt aallggsprck|, feitelilk niet mo|ljk is ziçh |an de prxetlq-
rg bij d| Rxxd î. onmmkken, is er goen sprala van vrijwillig arstand vaa hvt recht op tec-
anp Dit is met de voorg|elde vœrdenfng (çn met de Vexzening| 2012) - blilkrns de
aangehazde toeliohting| - n|d bcoc|d en kan ook nid wenxlijk wœden |ht. Deze rc-
geling levert bovendien een (ongeoorlxfde) inbreuk op (onder mcer) artikel 6 EVRM en
artikel l 7 Grondwet. De voorgesœde vctprd|ing behoel dan ook Mnpassing op dit punt,
(3 7) BDO is overigens ook nid bvk|d Tnç) de reden waarom in 2002 de vwrerd|iag op de
Rud voor de G-hillcn zodanig is g-ijzigd d| de Kcountanî in |einsel is |cboudgn
aan de beslissil|gen van de Raad. BDO is evenmin |kené mez ée wçhterligg|e 1|.t1| van
de verkoding van de Rrmjn van en Jnaand nu îwee weken (àngaandû per 1 januari 2013)
waarbinnvn de |ngçsgpken âecountant ziçh met voorbjgaan aan de R|'.H k| wenden îot
dç bevotgdc rechter, wel Lq BDO bekend met de wens van de wetgever dat de oonsulnent
txgang EL|A te çmn lwagd||lige prçoedure om e|vouçlige çivi*l|çh|lijke geschillen
met |rœpsbcœfenavs af te handelln. Dam'voe' is de Raed ôok volgcns BDO de aange-
wezen instantie. Daarmœ is eçhtçr nog nict eeoorloofd OM en aanglswoko lçeount|t
(flitwldk) de txgan: tot de civiele reçllter werdt entzggd.
|2 hqp://wvv.nba.nlxl|t-en-|b||Fcivielrecht|ljhgcsçhill|nrivivl|h*liA' ç-geKhillçn/
57%|5 |13759:69.1
(10)
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(38) Bovendgen brengt de |veegdlwid vgn de aeuntant en zich t| de çiviele rççhk: 1: wen-
den, zeker nilt m*@ dlt hij |at in alle gevâlhn zal doen. IN laedam|li| proçedure voor
de R|d brcng imm| ook voor hem vxrdelzn mee, zoals Iage kosten en hoge snelheid,
3. CONCLUSVS EN AA|EUL|GEN
(79) Mct dc voors|telde v|rdening op de Rw|d voor de Geschillen is (net als md de tbwns
ggldende Vœxœningen 2017.) |œcld in e| Kagdxmprlige lxrw.-aure te voorziçn voor
cenvoudi| gexhlllœ tussen |n wççouptant en ccn derde over de b|psu||ing vaa
de aocoununt. ln dtz.e zienswija heeh B170 |kele Rspecten vRn (1e vxrgcstclde gegchsl-
lmnxgeling gesiralcrd die nid vexnlgbaar zijn nlet dit uit|ngsptlnt. In dat liçht doet
BDO de volgepde aan|velin|n, om:
(i) de bepallng over de saenelling v|n de Raad (a|kel 2) zodanig wijzigen dat er
tvn minste îwee ter ake desk|digejuristen r.itting hebbœ in de RxRa (al dan nid
met wijziglng v|n het aantal registera|unts al x'vnuqknl-
|miniey|ticonsulenten);
(ii) de bepaling œver de sam|keltlng van de beh|delend Kamer (srtikel 10) zodanig
te wiizigen dat er in een Kamer mel drie lœlen |n ter zak. dukulldigejulisî zit-
tin! V|ft œ de er in een Kmner met vijf leden tw| ttr z|kç ||kgndigeju|ken
zittlng Ilœbben;
(iii) in de vexrdening op te nemen dat de Raazl beglist op Fond van Nederlands rebt,
merr in het bijz-onder het Burgerlijk Wetboek, met inuhtn|ing van de Msen
partben gesloten ovex|komst;
(iv) aan artikel 9 de lmt*gdbeid toe te v| om ewn gexbil d| |AO de QA.d wordt
voorgwlegd niet in beh|delins te nçvrlen = partijen te verwijzeq raar de bevoep
ut mchtcr. indien hu gesçhil zidl naar het oordeel van de Kn|d n| 1|m,1 voor
zijn beoordeling',
(v) in artikel 5 te bepelen daî de Raad uitsluhend |voqd is om k|nis te nemon van:
- geschlllen ever (de h|ogte van) declmties en de wija van uitwerin: van
de epflfacbt cn uitdn|kkwlijk Tziet vu |nspokelijks|llins| (op grond
van onvh|atige daad);
en d| voxleïi|en slechts tot een maximum van e 1e.00|,- (inolusief ren-
tc en kosten) kunnen worœn lng|tzld.
(40) Het tweede pnderdœl waarep dez. zienswilze zict is de beëfsmMigœ wija waarop |c-
cmlntant,s hun bwnxp uitœrencn. Omdat in v|e.l gç.vzlep de p|r|htov-cnkomk tot
sfanu komt t|sscn de xçxn||organis|e en de cliDnt (mu uitsluitlg van artikml 7:404
Burgerliik wetboek), is er -11 aimte om de aooountant |m te |preken over de uitvoering
van de opdracht ofovcr de hougt| van dxlauti|s. Om dc voeqeelde ve|rdenàlg beter te
S 1:. S|lJ15@5û#.1
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Jaten Mnsluitçn op de prAtijk, is het zinwl om in de vcre|ening cen voœzicnin: op tc
nemen op basis waarvan en accoun|txrganisatie (als opd|ch|me) kan toetreden Rt
de g|hillœageling, çverthlel meç vitsltûung van de a|spakelijkheid voor de R|Ael van
bij de acçountanœrganisatie werkzame aççount'u| w|rbij ook wdgrzijds: wijwillig-
heid als uitg|gspunt geldt Dç Rcevnl|œr|nisatie kan toctxdin: tot de Keschill|xgc-
Iillg opnrmen in haar vetl-avdea bti de opdraoht. IN aan|velipg in dit vetbarjd is dus;
(vi) om in de wrwdening œn voo|lening op te n-mn op basis waalwn acçoununà-
oqani|ti|s kunxwu tœtreen mt de |xhillenregellç eventurel met uitsluïng
van dc |nspmkelij|eid voor de Raad van W de a|untan|xqani|tie werkw-
me acçounlne, waarbij w|d|zijdse vrijwilligh|id vaa de opdtaçht|ve|' en de
aœoun|txrganis|ie bij hrt voorleggen vtm het gexllil aan de Raad voorop
bljlt s'taan.
(41) Het 1||| onderdœl waarop de zienswija van BDO zich çoncent|rt is de wlja wurop
çen voor de Raad ungesp|kcn Aemuntant bet geschil en de bevoegdheid van 4. Raad
kan ont|kkelv. Zoals in de txliçhting bij de vxrgestwlde verœdening en op de website
van de NBA wordt lxmlldaktz in vrijwilli|heid van de accountant en de derde het uitgangs-
punt bij de pnx,|dut'e voor de Raad. Een accountant mou zi||, indiçn hij op bgsis van dc
gesçhilltnruçli| wordt ||gesp|k|, kulnen wendœ tot de bevoegdg xçhter. Dit is iln-
mers en |ndam|teel reçht. D. voorges|ldç regeling biçdt danoor cchtor onvold|nde
r|imte; Ritçlijk is hct S|iet mogelijk vxr een açcountant om binnen twee wekez| na kvnnis-
nemina van en vvvzx;ek a| de Raad e| grding bij de civiele r|htœ Axnhacgig te makal.
Om het recht van de aççoentant op tlàeyapg tot de bij wd ingeslelde rrchte te w|rborgon,
deet BDO de volgende a||elingen;
(vii) om mikel 5, zesœ 116 zodanig te wijzigen dat;
de termijn van twe| wmk|n waarbinn|n de xçouatam zidl mat bvraden
(wer e| vçrzoek van een dcrdc aan de Raad wœrdt verlen|d tot vier we-
ken;
ecn Roountant die wordt Mngesprokc voer de Ka2 d@ luogelikbeid de
gtven om af Te zi| van de |xhillcnp|œdure dxr middel van ecn alm-
geœkeqtl xhrààcn aal dc 11a1 binnen de genoemde termijn (zonder de
vemlichting lot het instellœ van men gœelteltke pmc|fure),
(42) BDO heeR er verlrouwen in dat aanpassing van öe voogesïlde veroîening op |sis v|n
deze |baelingen zal leiden tot een adequa| regeiing voor eenvoudige g|qblllen er
zake van de uiteeRning van het acçoun-nu . Zmve! o|raçh|v|s Rls opd|btne-
mçrs (accoun|nl en ac|un|n|or|ani|ties) zullen baat hebben bj een dergelijke laap
drempelige Imgvling voor œ sp|ialixisçhe Rwwd vœr |e œsçhilleq,
(43) Ter voorb|îding van de |handçling van de voorg|tvlde verœoning en dga zienswjz:
op de led|vtl|eHng van 24 juni 201 3, zou BDO graag de gelegenheid Eebben om haar
ziçaswiipx nac tœ 1. Iiçhkn aan hgt bestvpr van de NBA. BDO is dan eok graag |reik-
5 |A||1315%|49.1
(12.)
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baar voor de uhwiueling Aêhn |edaçhtn |m gt|mçmlijk &t ksm!v'll tot t|tï Mmquhte veror-
dengng op de Raad voœ de Geschillen van de NBA.
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Tom Barkhuystr
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