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‘AFMmoetniet opde stoel van
deTweedeKamergaanzitten’
Joris Polman
Amsterdam

Nogvoordatde rechteruitspraakdeed
over eenconflict tussenaccountantskan-
torenEYenPwCendeAutoriteit Financi-
eleMarkten (AFM), isde toezichthouder
naarFinanciëngestaptomdespelregels
te veranderen. ‘Ik schrikdaar van’, zegt
advocaat JanGarvelink.

DepartnervanhetAmsterdamsekantoor
Blaisse is huisadvocaat van enkele gere-
nommeerdeaccountantsfirma’senstond,
samenmetTomBarkhuysenenChristien
Saris vanStibbe,EYbij inhet conflictmet
deAFM.
Het College van Beroep voor het Be-

drijfsleven(CBB)oordeeldedinsdagindie
zaakdatdeAFMnietheeftbewezendatEY
enPwCals organisaties tekortschieten in
hunzorgplicht.Diezorgplichtzegtdateen
kantoorderandvoorwaardenmoetcreëren
waardooraccountantshunwerkgoedkun-
nendoen.Met zijnoordeel zettedehoog-
ste rechter demanier waarop de AFM ja-
renlang toezicht hield definitief op losse
schroeven.DeAFMwilnudatdeminister
vanFinanciëndewet aanpast.

VWat vindt udaarvan?
‘Daar schrik ik van. Ik zou tochhopendat
alsdetoezichthoudervanderechter teho-
renkrijgtdathijnietgoedbezig isgeweest,
hij eerst reflecteert op zijn eigen hande-
lenennietvoordatderechterüberhauptal
heeft gesprokenprobeertde spelregels te
veranderen.Na zo’n oordeel is eenbeetje
deemoedigheid eerder gepast.’

VWat is er noumisgegaan?
‘De wetgever heeft de AFM in 2006 op-
drachtgegeventoezichttehouden.Opzich
isdewetdiedat regelt vrij duidelijk.Maar
nusteltdehoogsterechtervastdatdetoe-
zichthouderzichdusnietaandewetheeft
gehoudenbijhetopleggenvanboetes.En
derechter zegtookdathetonderzoekvan
deAFMhelemaal geenonderzoek is naar
de vraag of de accountants wel aan hun
wettelijke zorgplicht voldoen.’

V Is dat erg?
‘Op basis van onvoldragen onderzoek Advocaat Jan Garvelink FOTO: PETERBOER

en de uitspraken van de toezichthouder
is heel veel beeldvorming ontstaan.Wat
kloptdaarnouvan?Enhoewillenwehier-
meeverder?Maar ikziediereflectieopdit
moment nog niet terug bij de AFM. Dat
steltmij teleur.’

V Uzegt dat je accountants op tweema-
nierenkunt controleren: de tuchtrechter
kijkt naar dedossiers, deAFMnaardeor-
ganisatie.
‘De AFMheeftmeerdere instrumenten,
maar er is inderdaad ruwweg een schei-
ding in de wet. Als een accountant een
foutmaakt, kun je hemdaar persoonlijk
opaansprekenbijdetuchtrechter,zegtde
wetgever.Dat is ook logisch,wantdaar zit
opdossierniveaumeerdeskundigheiddan
bij debestuursrechter.

Maareenorganisatiekunjenietvoorde
tuchtrechterbrengen. Jekunteenorgani-
satieweleenboeteopleggenals jevaststelt
dat diehetniet goedheeft gedaan.’

V DeAFMheeft doorde jarenheenacht
boetes opgelegd aandeBigFour-kanto-
ren (Deloitte, PwC,EYenKPMG, red.).
Zes daarvanhebben ze geslikt. Als vol-
gensudewet zoduidelijk is,waaromzijn
die accountantsniet eerdernaarde rech-
ter gestapt?
‘Ik denk dat de accountants zelf ookwel
zagen dat dingen niet goed gingen. Er is
geenaccountantsorganisatiediebeweert
daterniksteverbeterenviel.Ennogsteeds
vinden zedat het beter kan.Maar als jij je

aande spelregelsmoet houden, bekruipt
jeopeenzekermomenttochhetgevoeldat
een toezichthouderdat ookmoet.’

V Eengevolg vandezeuitspraak zouook
kunnenzijndathet toezicht scherper
wordt. Schietendeaccountantsniet inde
eigen voet?
‘Ik denk dat we meer vertrouwenmoe-
ten hebben in de rechtsstaat en de poli-
tiek. Op zich heeft de AFMhelemaal niet
te kampenmet een onwerkbaar instru-
mentarium.En ikzieookdat zede laatste
twee jaar bezig zijnhet toezicht anders in
te richten.Zekijkenal veelmeernaarhoe
hetnouwerktbinnendieorganisaties.Dat
kun je ookwel zien aan recent onderzoek
dat deAFMheeft gepubliceerd.’

V Omer eenpositievedraai aan te geven:
dezeuitspraak ismisschienookwel een
essentiële stapomhet toezicht volwasse-
ner temaken.
‘Zeker,enikvindookdatdeAFMerzonaar
zoumoeten kijken. Zo is de AFMook het
hogerberoepingegaan.Maaralsdehoog-
sterechterspreekt, luisterdanook.Enpro-
beernietopdestoelvandeTweedeKamer
tegaanzittenennieuwewetgevingterege-
len.Dat is je taakniet.

Ikvindhetechtraaromtemoetenlezen
datdeAFMalmetdeministerbezig isom
dewet te veranderen. Ik kanmeniet heu-
gendat ietsdergelijks indetaakomschrij-
ving van de AFM staat. Gelukkig niet. Zo
werkt het niet inde rechtsstaat.’

“
‘Naoordeel
van rechter
is eenbeetje
deemoedigheid
eerder gepast’
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