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HERSTELBESLISSING in de zaak met nummer 17/1482 Wtra AK van 28 juni 2019 

van 

 

MR. A. VAN DER SCHEE en MR. J. WESTERHOF, 

IN HUN HOEDANIGHEID VAN CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT 

VAN [SE1] EN HAAR GEFAILLLEEERDE 

GROEPSVENNOOTSCHAPPEN, 

gevestigd te Utrecht, 

K L A G E RS,  

raadsvrouw: mr. L. van Dieren-Muller, 

 

t e g e n 

 

DRS. Y, 

            registeraccountant, 

kantoorhoudende te [plaats1], 

B E T R O K K E N E, 

            raadslieden: mr. F.C.M. van der Velden en mr. F.T. Serraris. 
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1.  Het verloop van de procedure 

  

1.1 De Accountantskamer heeft in de onderhavige zaak met nummer 17/1482  Wtra 

AK  een beslissing gegeven en uitgesproken op 7 juni 2019 en deze op dezelfde datum 

naar partijen verzonden.   

  

1.2 De Accountantskamer heeft in de uitspraak van 7 juni 2019 als maatregel opgelegd 

een tijdelijke doorhaling van de accountant in de registers zoals bedoeld in artikel 2, eerste 

lid onder d. Wtra voor de duur van drie maanden, zoals ook is vermeld in de tweede bullit 

van het dictum en in rechtsoverweging 4.34 van de uitspraak.  

 

1.3 In de derde bullit van het dictum van de uitspraak is de termijn bepaald waarbinnen 

de accountant niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven. Dat is ten onrechte 

gebeurd, omdat het bepalen van de termijn niet past bij de opgelegde maatregel. Deze 

onjuiste en onnodige vermelding leent zich voor eenvoudig herstel.  

 

2. De gronden van de beslissing  

  

De Accountantskamer heeft vastgesteld dat sprake is van een kennelijke fout die moet 

worden verbeterd. Beslist moet daarom worden zoals hierna is vermeld.  

  

3. De beslissing  

 

De Accountantskamer bepaalt dat de beslissing in rubriek 5 van de uitspraak van 7 juni 

2019 komt te luiden: 

 

De Accountantskamer: 

 

 verklaart de klacht in onderdeel e. ongegrond op de wijze zoals hiervoor is vermeld en 

voor het overige gegrond op de wijze zoals hiervoor is vermeld;  

 

  legt ter zake aan betrokkene op de maatregel als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder 

d. Wtra, te weten die van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de 
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accountant in de registers voor de duur van drie maanden, welke maatregel ingaat 

op de tweede dag volgend op de dag waarop deze beslissing onherroepelijk is 

geworden én de voorzitter van de Accountantskamer een last tot tenuitvoerlegging 

heeft uitgevaardigd, en eindigt na ommekomst van de vermelde termijn; 

 

 verstaat dat de AFM en de voorzitter van de Nba na het onherroepelijk worden van 

deze uitspraak én de uitvaardiging van een last tot tenuitvoerlegging door de 

voorzitter van de Accountantskamer, zorgen voor opname van deze tuchtrechtelijke 

maatregel in de registers, voor zover betrokkene daarin is of was ingeschreven; 

 

 verstaat dat, op grond van het bepaalde in artikel 23, derde lid Wtra, betrokkene het 

door klagers betaalde griffierecht ten bedrage van € 70,-- (zeventig euro) aan 

klagers vergoedt. 

 

 

Aldus beslist door mr. M.J. van Lee, voorzitter, mr. dr. G. van Rijssen en mr. R.P. van 

Eerde (rechterlijke leden) en P. Mansvelder RA en J. Maan AA (accountantsleden), in 

aanwezigheid van mr. G.A. Genee, secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 

2019. 

 

 

_________        __________ 

secretaris        voorzitter 

 

 

Deze uitspraak is aan partijen verzonden op:____________________________ 


