
It ain’t over till the fat lady sings

De bijkomende gevolgen voor belastingadviseurs en accountants bij de afronding van een

strafzaak

Mr. M. Coenen en mr. A.A. Feenstra*

In fraudezaken is het strafrecht in toenemende mate niet
het enige – en soms niet eens meer het ‘ergste’ – waar-
mee een verdachte te maken heeft. Voor professionals
als belastingadviseurs en accountants geldt al lang niet
meer dat een strafzaak als een geïsoleerd iets kan worden
gezien. Integendeel, de bijkomende gevolgen van een
strafzaak zijn vaak net zo hard of zelfs harder.

Het toezicht op accountants en accountantsorganisaties
is wettelijk geregeld. Een accountant of accountants-
organisatie die bij een strafrechtelijk onderzoek is
betrokken, heeft ook direct te maken met de gevolgen
die dit heeft voor integriteits- en betrouwbaarheids-
toetsingen. Voor de adviseur geldt weliswaar geen
wettelijk toezicht, maar ook die krijgt te maken met de
beroepsmatige gevolgen van een strafrechtelijk
onderzoek. Nog vers in het geheugen ligt het onderzoek
van de beroepsorganisatie NOB naar de Groningse
hoogleraar die een strafbeschikking kreeg voor het
opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie aan de
fiscus.1

Deze bijdrage beschrijft de verschillende aspecten waar
een adviseur of accountant mee te maken kan krijgen bij
de afronding van een strafrechtelijk onderzoek. Hoewel
een buitengerechtelijke afdoening in de regel de voor-
keur geniet, is nog maar de vraag of dat nog wel opweegt
– zeker daar waar een persbericht wordt gepubliceerd –
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1. ‘NOB start tuchtrechtelijk onderzoek naar Groningse hoogleraar’,
Taxence, 4 januari 2021, via www.taxence.nl/nieuws/nob-start-
tuchtrechtelijk-onderzoek-naar-groningse-hoogleraar/.

tegen de nadelen van een openbare zitting. Als een bui-
tengerechtelijke afdoening inhoudt dat een persbericht
wordt gepubliceerd en/of leidt tot een meldplicht in
relatie tot zijn beroepsorganisatie, dan wordt het maken
van de afweging om naar een openbare zitting te gaan
voor een adviseur of accountant wezenlijk anders. Waar-
mee moet rekening worden gehouden? En op welke
manier kan hierop worden geanticipeerd door het Open-
baar Ministerie en de verdediging? Daarbij zullen wij
ons beperken tot de directe gevolgen van de registratie
van een strafrechtelijk onderzoek dan wel de eventuele
afdoening daarvan. De eventuele arbeids- en tucht-
rechtelijke aspecten als ook de aansprakelijkheidsvraag-
stukken laten wij buiten beschouwing.

1. De Verklaring Omtrent het
Gedrag

De VOG is een van de bekendste middelen om
‘bezwaren uit het verleden’ te toetsen. Specifiek voor
accountants en fiscalisten is de aanvraag van een VOG
in meerdere situaties aan de orde. Bij de aanvraag van
het lidmaatschap van de beroepsorganisatie (NBA, arti-
kel 38 Wab; RB: artikel 1.3. Huishoudelijk reglement),
een bestuursfunctie bij de beroepsorganisatie (RB: arti-
kel 8.2., sub f Huishoudelijk reglement), in het kader
van de Wwft kan door de toezichthouder om een VOG
worden gevraagd van de (mede)beleidsbepalende
personen (artikel 35a Wwft) en ook toezichthouders als
de AFM vragen in het kader van betrouwbaarheidsbe-
oordelingen om een VOG.
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Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt het
justitieel documentatiesysteem geraadpleegd. Het justi-
tieel documentatiesysteem bevat niet alleen informatie
omtrent afgewikkelde strafzaken. Ook de inhoud van
een dagvaarding, een kennisgeving van (niet) verdere
vervolging en beleidssepots worden genoteerd en kun-
nen een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag.
Ten aanzien van sepots geldt dat alleen sepotbeslissin-
gen die op beleidsmatige gronden (bijvoorbeeld gezond-
heidstoestand verdachte of gering aandeel in het feit)
zijn genomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag
worden betrokken (de zogenoemde beleidssepots).
Sepotbeslissingen die zijn genomen omdat processuele
omstandigheden (bijvoorbeeld wegens onvoldoende
wettig en overtuigend bewijs) een succesvolle vervolging
in de weg staan (de zogenoemde technische sepots)
worden niet in de beoordeling van een VOG-aanvraag
betrokken.

Het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een
Verklaring Omtrent het Gedrag is geregeld in de artike-
len 28 tot en met 39 van de Wet justitiële en strafvorder-
lijke gegevens. De formele wet voorziet in een delegatie-
bevoegdheid. De beleidsregels zijn uitgewerkt in de
Beleidsregels VOG-NP-RP-2018. Artikel 3.1.1. van
deze beleidsregels bepaalt dat de beoordeling van de
aanvraag in beginsel plaatsvindt aan de hand van de jus-
titiële gegevens die ten aanzien van de aanvrager
gedurende de vier jaren voorafgaand aan het moment
van beoordeling voorkomen in het justitieel documenta-
tiesysteem. Relevant ten aanzien van fraude is dat deze
terugkijktermijn nooit loopt vanaf de pleegdatum, maar
vanaf het moment van afdoening. De in paragraaf 3.1.2.
opgenomen uitgangspunten in geval van het verstrijken
van meer dan twee jaren na pleegdatum, zijn bij fraude-
delicten niet van toepassing. In geval van een openstaan-
de fraudezaak wordt als uitgangspunt genomen de
datum waarop het feit is ingeschreven in de justitiële
documentatie. Een fraudeonderzoek wordt geregeld pas
jaren na de start van het onderzoek afgewikkeld. Deze
specifieke regels voor fraudedelicten hebben tot gevolg
dat een fraudeonderzoek vanaf het moment van afwikke-
ling dan nog gedurende vier jaar wordt meegewogen,
terwijl sinds de veronderstelde pleegdatum dan vaak al
vele jaren zijn verstreken.

De relevante justitiële gegevens die voorkomen in het
justitieel documentatiesysteem op naam van de aanvra-
ger, of die betrekking hebben op de betreffende rechts-
personen of daarmee gelijkgestelde organisaties, worden
meegewogen bij de beoordeling. Indien een aanvraag
wordt gedaan ten behoeve van een rechtspersoon,
worden ook de relevante justitiële gegevens op naam van
ieder van de (on)middellijke bestuurders, vennoten,
maten of beheerders van die rechtspersoon mee-
gewogen.

Tegen een afwijzing van een VOG-aanvraag staat
bezwaar open en vervolgens beroep. Op voorhand kan
via de website van Justis de ‘VOG-check’ worden
gedaan om de kansen op een VOG te beoordelen.

Daarbij is een van de vragen ‘Heeft u een strafblad?’.
Die vraag is echter niet altijd even makkelijk te beant-
woorden, omdat niet altijd duidelijk is of een zaak (of
onderzoek) al is geregistreerd.

De ervaring leert dat het gedurende een strafrechtelijk
onderzoek nuttig is om in de gaten te houden of een
strafzaak reeds is geregistreerd. Hoewel een parketnum-
mer wellicht efficiënt lijkt voor de logistiek in een lopen-
de strafzaak, is het ontbreken van een parketnummer
zeker geen reden om daarop aan te dringen. Deze regis-
tratie zal onomkeerbare gevolgen hebben voor de justiti-
ele documentatie, met uitzondering van een technisch
sepot. In het kader van de afronding van een straf-
rechtelijk onderzoek is het eveneens van belang om een
standpunt in te nemen over de registratie (welk feit,
welke pleegperiode, deelnemingsvarianten) en nadien
acht te slaan op de feitelijke registratie van de afdoening
van een zaak. Dit zal voor het Openbaar Ministerie een
meer administratief karakter hebben, terwijl voor de
betrokkene in kwestie de kwalificatie van groot belang
kan zijn. Het verdient aanbeveling om na te vragen wat
exact is geregistreerd en daarin zo nodig aanpassingen te
laten doen.

2. Beroepsorganisaties RB en
NOB

De meeste belastingadviseurs zijn aangesloten bij een
beroepsorganisatie. Deze beroepsorganisaties hebben
regels over het melden van een strafvervolging of een
buitengerechtelijke afdoening of vervolging. In het
navolgende zullen deze regels van de meest relevante
beroepsgroepen worden weergegeven. Het is immers
niet zo dat een strafzaak buiten het zicht van de beroeps-
organisaties kan worden gehouden door gedurende een
periode van vier jaar situaties te voorkomen waarin een
VOG dient te worden aangevraagd.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000
leden de grootste beroepsgroep voor belastingadviseurs
die werkzaam zijn op het terrein van het midden- en
kleinbedrijf. Op de website van Register Belastingadvi-
seurs staan de statuten en reglementen waaraan een fis-
calist dient te voldoen om lid te zijn van de vereniging.
In het Reglement Beroepsuitoefening, artikel 1, lid 2
staat een meldplicht opgenomen. Die luidt als volgt:

‘Een lid is verplicht het bestuur schriftelijk in kennis te
stellen indien:
a. hij strafrechtelijk is veroordeeld voor een misdrijf; dan
wel
b. aan hem een bestuurlijke boete is opgelegd wegens een
overtreding begaan bij zijn werkzaamheden; dan wel
c. aan hem met betrekking tot zijn eigen belastingver-
plichtingen een vergrijpboete is opgelegd als bedoeld in de
artikelen 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen.’
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De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is
de beroepsvereniging van universitair opgeleide belas-
tingadviseurs in Nederland en kent ongeveer 5.200
leden. In de statuten van de NOB staat in artikel 16,
lid 3 exact dezelfde tekst als hiervoor geciteerd in het
Reglement Beroepsuitoefening van de RB. Er zijn
echter nog een aantal extra onderdelen toegevoegd die
luiden als volgt:

‘d. tegen hem ter zake van een misdrijf een strafbe-
schikking is uitgevaardigd als bedoeld in arti-
kel 257a van het Wetboek van Strafvordering;
e. hij ter zake van een misdrijf een transactie accep-
teert als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van
Strafrecht;
f. aan hem door een tuchtrechter een maatregel is
opgelegd inhoudende dat hij – al dan niet tijdelijk –
zijn werkzaamheden als lid van een andere beroeps-
organisatie niet mag uitoefenen;
g. aan hem door een buitenlandse tuchtrechter, belas-
tingautoriteit, toezichthouder of vervolgingsinstantie
een soortgelijke veroordeling, sanctie, beschikking,
transactie of maatregel is gegeven als bedoeld onder a
tot en met f.’

In de toelichting bij deze bepalingen – zowel van de
NOB als de RB – wordt vermeld dat de verplichting tot
het melden van voorgaande incidenten nadrukkelijk niet
is beperkt tot financiële misdrijven en/of misdrijven
gepleegd in de hoedanigheid van belastingadviseur. Ook
de afdoening van misdrijven begaan in de privésfeer
moeten worden gemeld. Voor bestuurlijke boetes geldt
wel dat het gaat om overtredingen begaan bij zijn werk-
zaamheden, maar is van belang dat de meldplicht zich
niet beperkt tot fiscale boetes, maar bijvoorbeeld ook
boetes op grond van de Wwft of de Wft omvat.

De meldplicht is niet direct bij aanvang van een straf-
rechtelijk onderzoek van toepassing, maar eerst zodra de
strafrechter vonnis heeft gewezen (in eerste aanleg). Een
(eventueel) hoger beroep mag dus niet worden afge-
wacht. Bij acceptatie van een strafbeschikking of trans-
actie dient bij het bestuur van de NOB melding te
worden gedaan direct na het verstrijken van de verzets-
termijn respectievelijk direct na acceptatie van de trans-
actie.

Wat is het gevolg van het doen van een melding? Het
bestuur van zowel de RB als de NOB beroepsorganisa-
ties is bevoegd een onderzoek in te stellen, maar is daar-
toe niet verplicht. Uit de toelichting bij de statuten van
de NOB blijkt dat het lid dat de melding doet zijn naam
dient te melden, maar dat de melding door een mede-
werker van het bureau geanonimiseerd voorgelegd
wordt aan het dagelijks bestuur om te bepalen of een
onderzoek wordt ingesteld. Pas daarna wordt het dage-
lijks bestuur over de naam van het lid geïnformeerd. In
het kader van dat onderzoek is het lid verplicht om
medewerking te verlenen aan het onderzoek en stukken
uit het (proces)dossier te overleggen. De uitkomst van
het onderzoek kan leiden tot het indienen van een tucht-

klacht of beëindiging van het lidmaatschap, maar er
wordt tevens opgemerkt dat de mogelijkheid bestaat dat
het bestuur tot het oordeel komt dat het handelen – dat
heeft geleid tot de veroordeling of boete – niet in strijd
is met de eer en waardigheid van het beroep. Een derge-
lijk oordeel zou een lid kunnen helpen in de nog lopende
procedures, zodat in overweging wordt gegeven om
reeds voordat de strafrechtelijke veroordeling, boete,
strafbeschikking of transactie een feit is contact op te
nemen met het bestuur van de beroepsorganisatie.2

Beëindiging van het lidmaatschap om deze reden heeft
verdergaande consequenties voor de houdbaarheid van
de positie van de betrokken fiscalist bij een NOB-kan-
toor. In artikel 12 van de Statuten van de NOB zijn
nadere regels bepaald omtrent de samenwerking van een
NOB-lid met andere belastingadviseurs. Effectief komt
het erop neer dat NOB-leden uitsluitend mogen samen-
werken met belastingadviseurs die NOB-lid zijn. Er
mag niet worden samengewerkt met een lid dat is
geschorst of uit zijn lidmaatschap is ontzet (artikel 12
lid 2). In artikel 12, lid 4 wordt daarnaast nog gesteld dat
bijvoorbeeld een accountant, notaris of advocaat, die
zich feitelijk op hetzelfde werkterrein begeeft als een lid
van de NOB zich ofwel dient aan te melden bij de NOB
ofwel dient te onthouden van de aanduiding belasting-
adviseur. Als deze regels niet worden nageleefd, kan het
bestuur van de NOB besluiten om de NOB-erkenning
van de belastingadviespraktijk te beëindigen, als gevolg
waarvan ook de lidmaatschappen van alle andere aan het
kantoor verbonden NOB-leden worden beëindigd.
Kortom, de positie van de betrokken fiscalist is alleen
nog houdbaar in de situatie dat hij zich geen belasting-
adviseur meer noemt, maar ook geen werkzaamheden
verricht die feitelijk op hetzelfde werkterrein liggen.

Er is ons geen gepubliceerde tuchtrechtspraak bekend
op basis waarvan voorgaande regels ter discussie worden
gesteld. Dat maakt het lastig om duiding te geven aan
deze consequenties van een strafrechtelijk onderzoek
voor een belastingadviseur. Niettemin geeft de tussen-
stap van de meldplicht, in plaats van een directe
beëindiging of tuchtprocedure, wel ruimte om de conse-
quenties te beperken en acht te slaan op deze meldplicht
en mogelijke consequenties gedurende de loop van een
strafrechtelijk onderzoek en de eventuele afronding
daarvan.

3. Beroepsorganisatie NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor
Accountants (NBA) is de beroepsorganisatie voor regis-
teraccountants (RA) en accountants-administratieconsu-
lenten (AA) en kent ruim 21.000 leden, die werkzaam
zijn in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern
accountant en in het management van organisaties.

2. Toelichting bij artikel 1, lid 4 van het Reglement Beroepsuitoefening RB
en toelichting bij artikel 16, lid 5 van de Statuten NOB.
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Voor accountants bestaat geen specifieke meldplicht in
de richting van het bestuur van de beroepsorganisatie,
zoals bij de NOB en de RB. Het is wel zo dat de accoun-
tant op grond van de Wet op het accountantsberoep ten
behoeve van de inschrijving in het accountantsregister
een VOG moet overleggen. Beschikt men niet over een
VOG, dan voldoet men niet aan de lidmaatschapsvoor-
waarden en zal een verzoek tot lidmaatschap niet in
behandeling worden genomen.

Voor de accountantsorganisatie ontstaat er wel een
meldplicht bij de toezichthouder, de AFM, indien
mogelijke fraude classificeert als een incident dat
ernstige gevolgen kan hebben voor de integere uit-
oefening van het bedrijf van de accountantsorganisatie
en het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de
financiële markten kan schaden. Hiervan kan bijvoor-
beeld sprake zijn als de accountantsorganisatie zelf in
negatieve zin betrokken raakt bij een mogelijke fraude
bij een cliënt. Deze meldplicht geldt voor de organisatie,
en niet voor de individuele accountant (artikel 21 Wta
respectievelijk artikel 32 Bta).

4. De accountantsorganisatie
en de AFM

De AFM toetst de betrouwbaarheid van personen die
het beleid van een accountantsorganisatie (mede)
bepalen of toezicht houden op dit beleid, zoals
bestuurders en commissarissen. De regels omtrent de
betrouwbaarheidstoetsing door de AFM zijn voor
accountantsorganisaties vastgelegd in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht
accountantsorganisaties (Bta).3 Bij een toetsing door de
AFM moet deze oordelen dat de betrouwbaarheid van
een kandidaat buiten twijfel staat. Bij de beoordeling
worden verschillende categorieën van antecedenten
betrokken: strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal-
bestuursrechtelijke en overige antecedenten.4 In Beleids-
regel 06-01 van de AFM zijn deze verder uitgewerkt.5

In Bijlage A1 en A2 van de Beleidsregel worden de (in
elk geval) relevante strafrechtelijke antecedenten
genoemd. Deze bevatten onder meer bekende fraudede-
licten als vermogensmisdrijven (waaronder diefstal,
verduistering, valsheid in geschrift en witwassen) en
overtreding van fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69
AWR). Maar ook geweldsmisdrijven en overtredingen
van de Opiumwet en Wet wapens en munitie zijn rele-
vant. Voor de in bijlage A1 genoemde misdrijven geldt
een verplichting om deze als strafrechtelijk incident aan

3. Aan de artikelen 15 en 16 van de Wta wordt uitvoering gegeven in
hoofdstuk 4 (artikelen 5 t/m 7) van de Bta. De regels voor het
beoordelen van de betrouwbaarheid van personen ingevolge deze
bepalingen zijn vastgelegd in Beleidsregel 06-01 van de AFM.

4. Deze zijn verder uitgewerkt in de bijlagen A1 t/m E van de Beleidsregel.
5. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accoun-

tantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties, https://
wetten.overheid.nl/BWBR0020318/2006-10-01.

de AFM te melden, niet alleen in geval van een rechter-
lijke uitspraak maar ook in geval van het accepteren van
een strafbeschikking, transactie of beleidssepot. Zelfs
een technisch sepot of vrijspraak dient gemeld te
worden. Dat hoeft overigens (terecht) vervolgens niet
zonder meer tot een oordeel van onbetrouwbaarheid te
leiden, maar de melding moet wel plaatsvinden zodat de
AFM volledig kan (her)beoordelen.

Daarnaast bepaalt de Beleidsregel dat ook andere feiten
of omstandigheden die redelijkerwijs voor de toezicht-
houder van belang kunnen zijn als strafrechtelijk antece-
dent gelden. Die omschrijving is zeer ruim en omvat
onder meer omstandigheden ‘blijkend uit door tot de
opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren
opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop
wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of
meer van de onder 1 genoemde strafbare feiten’. Met
andere woorden, reeds in de onderzoeksfase kan volgens
de Beleidsregel sprake zijn van een te melden straf-
rechtelijk antecedent. Met name in deze fase is het vaak
lastig om in te schatten op welk moment een meldplicht
ontstaat.

Van al deze strafrechtelijke antecedenten volgt vervol-
gens een beoordeling door de AFM. Artikel 3 van de
Beleidsregel bevat echter een bijzondere categorie aan
antecedenten, waarbij in geval van een onherroepelijk
vaststaande veroordeling zonder meer het oordeel van
niet-betrouwbaarheid volgt. Gelet op de aard en de
ernst van de misdrijven genoemd in bijlage A2, worden
de aan die misdrijven ten grondslag liggende gedragin-
gen op voorhand geacht onverenigbaar te zijn met de
belangen die de toezichtwet beoogt te beschermen.
Gedurende acht jaar na het onherroepelijk worden van
een rechterlijke veroordeling stelt de toezichthouder
vast dat de betrouwbaarheid van de aanvrager niet
buiten twijfel staat. Het gaat om een onherroepelijke
veroordeling van een aantal delicten, waaronder valsheid
in geschrifte en witwassen. Ook hier geldt dat die
termijn pas gaat ‘lopen’ op moment van onherroepelijk
worden van de uitspraak (artikel 3 lid 3 Beleidsregel).

Relevant naast de strafrechtelijke antecedenten zijn de
toezichtantecedenten. Onderdeel hiervan is het onjuist
of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezicht-
houdende instantie. Ook bij de AFM moet een betrouw-
baarheidsformulier worden ingevuld. Dit formulier
wordt beoordeeld door de AFM aan de hand van inlich-
tingen en gegevens die door de betrokkene en organisa-
ties worden verstrekt, zoals de Belastingdienst en het
Openbaar Ministerie (artikel 2, lid 3, Beleidsregel). Ook
openbare bronnen worden gecontroleerd. Ook wijzigin-
gen die zich voordoen na de betrouwbaarheidstoetsing
moeten onder deze noemer aan de AFM worden
gemeld. De AFM maakt vervolgens de afweging of deze
gewijzigde omstandigheden aanleiding geven tot een
hertoetsing. Relevant in dit kader is dat het niet melden
van relevante feiten op zichzelf als toezichtantecedent
kan worden aangemerkt en daarmee zwaar kan wegen bij
de beoordeling van de betrouwbaarheid.

185

doi: 10.5553/TBSenH/229567002021007003004 TBS&H 2021 | nr. 3

Dit artikel uit Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Hertoghs

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020318/2006-10-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020318/2006-10-01


Wat gebeurt er als de AFM twijfel heeft over de
betrouwbaarheid? Eerst wordt de voorgenomen (nega-
tieve) beslissing toegezonden aan de instelling en aan de
getoetste persoon, die allebei gelegenheid krijgen mon-
deling of schriftelijk te reageren. Als daarna toch een
negatief oordeel volgt, kan bezwaar worden aangetekend
bij de AFM en staat vervolgens (hoger) beroep open bij
de rechter. Uit de gepubliceerde rechtspraak op dit punt
blijkt dat zaken waarin door de AFM is besloten tot
afwijzing, veelal meer aan de hand is dan een enkel ante-
cedent.6 De rechter oordeelde in die gevallen dat de
AFM terecht tot een negatief betrouwbaarheidsoordeel
was gekomen.

5. Incidentenmelding door
accountantsorganisatie

Bijzondere aandacht verdient nog de verplichte inciden-
tenmelding voor de accountantsorganisatie. Op grond
van artikel 32, lid 2 jo. lid 4 Bta informeert de
accountantsorganisatie de AFM onverwijld omtrent
incidenten die ernstig gevolgen hebben voor de integere
uitoefening van haar bedrijf. Artikel 21, lid 2, sub b,
onderdeel 2° Wta verstaat onder integriteit ook het
tegengaan van betrokkenheid van de accountants-
organisatie, de externe accountants of andere mede-
werkers van de accountantsorganisatie bij strafbare
feiten en wetsovertredingen die het vertrouwen in de
accountantsorganisatie of in de financiële markten kun-
nen schaden.

De AFM definieert het melden van een incident (niet
onverwachts) erg ruim. Op de website van de AFM is
de ‘interpretatie incidentmeldingen’ Wta/Bta te
vinden.7 Onder een interpretatie verstaat de AFM een
schriftelijke korte beleidsuiting waarin de visie van de
AFM wordt weergegeven. De AFM stelt dat strafbare
feiten en wetsovertredingen (alleen) zijn te kwalificeren
als incident indien zij, of de wijze waarop hiermee wordt
omgegaan, het vertrouwen in de accountantsorganisaties
of de financiële markten kunnen schaden en daardoor

6. Zie voor een aantal noemenswaardige uitspraken buiten de accountan-
cy rechtbank Rotterdam 24 juli 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5629,
rechtbank Rotterdam 24 maart 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH8573,
rechtbank Rotterdam 24 maart 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH8575
waarin rechtbank Rotterdam bij alle drie tot de conclusie kwam dat
terecht een negatief betrouwbaarheidsoordeel was gegeven. Zie ook
College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 november 2011,
ECLI:NL:CBB:2011:BZ77801. De overwegingen van het CBb in r.o. 4.2.
van deze uitspraak over de terugkijktermijn en feiten in de privésfeer
zijn lezenswaardig.

7. www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/interpretaties-
incidentmeldingen. Zie R.C.P. Haentjes & M. Jurgens, Fraude op de
financiële markten, Uitgave van het Landelijk Kenniscentrum Fraude,
Gerechtshof Amsterdam, Kluwer, p. 201, voor een kritische noot bij de
interpretatie in de literatuur dat deze moet worden geraadpleegd:
‘Hoewel de interpretatie van een uitvoerend orgaan als de AFM rich-
tinggevend kan zijn voor de geadresseerde, is een dergelijke interpreta-
tie zeker niet in marmer gebeiteld. De AFM maakt immers geen deel uit
van de rechtsvormende tandem die bestaat uit wetgever en rechter.’

ernstige gevolgen hebben voor de integere uitoefening
van het bedrijf. Incidenten zijn bijvoorbeeld valsheid in
geschrifte, witwassen, corruptie, fiscale delicten, maar
ook overtredingen van de Wwft- en Wft-meldplichten.
Verder hoeft het strafbare feit volgens de AFM nog niet
onherroepelijk vast te staan om als incident te kwalifice-
ren en kan dit reeds blijken uit een onderzoek van
bijvoorbeeld de FIOD naar handelingen van medewer-
kers.

Zoals gezegd: de interpretatie van de AFM over wát als
incident geldt, is ruim. Als men echter de parlementaire
toelichting erop naslaat, is met name ook van belang dat
het enkel gaat om incidenten als zij ‘ernstige gevolgen
hebben de integere uitoefening van het bedrijf en daar-
mee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of
financiële markten als geheel’.8 Of daarvan in een (vroe-
ge) onderzoeksfase al sprake is, is voor de accountants-
organisatie vaak moeilijk te beoordelen. Als organisatie
wil je geen slapende honden wakker maken door (te)
vroeg een melding te doen, maar het te laat melden kan
uiteindelijk ook nadelig uitwerken. In die spagaat
bevindt de accountantsorganisatie zich dus al snel.

De meldplicht voor de accountantsorganisatie geldt tot
slot ook ten aanzien van nieuwe of gewijzigde antece-
denten van diens (mede)beleidsbepalers, hoewel de ver-
plichtingen van de organisatie dan niet zo ver strekken
dat zij zelf onderzoek moet instellen naar eventuele wij-
zigingen in de betrouwbaarheid van diens beleidsbepa-
lers.

6. Afsluitend

Voor een accountant of belastingadviseur eindigt een
strafrechtelijk onderzoek niet met de (al dan niet buiten-
gerechtelijke) afdoening van de strafzaak. De bijkomen-
de toetsingen vanuit beroepsorganisaties en toezicht-
houders kunnen van grote invloed zijn op de mogelijk-
heden om de beroepsuitoefening te kunnen voortzetten.

Het is niet alleen van groot belang dat de verdachte al
deze dimensies goed in beeld heeft, maar ook het Open-
baar Ministerie moet weten dat een strafzaak en de
afdoening daarvan grote gevolgen heeft voor de profes-
sional. Het is geregeld (gelukkig) niet de bedoeling van
een officier van justitie dat een professional die over de
schreef is gegaan, mogelijk in het geheel zijn beroep niet
meer kan uitoefenen. Daarom moeten ook deze gevolgen
buiten het strafrecht onder de aandacht van de officier
van justitie worden gebracht, zodat ten aanzien van de
professionele verdachte een beslissing kan worden geno-
men waarbij met alle relevante gevolgen van een straf-
rechtelijke beslissing rekening wordt gehouden. Aan-
dachtspunt daarbij zijn de vastlegging van afspraken
over een buitengerechtelijke afdoening en de registratie
van een strafzaak in het justitieel documentatiesysteem.

8. Stb. 2006, 380, p. 45.
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