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Tuchtklacht tegen Oscar van Agthoven (BDO) wint aan momentum 
 
Verslaggeving Xeikon lag al eerder onder vuur van de Autoriteit Financiële Markten 
 
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het verleden op minimaal twee momenten op onderdelen bezwaar 
gemaakt tegen de jaarrekening van Xeikon en aanwijzingen gegeven om deze aan te passen. Dat blijkt uit het 
verweerschrift ingediend door Mr. H.E. van Berckel-Dekker, bij de Accountantskamer te Zwolle, in het kader van de 
namens Recalcico Beheer B.V. aanhangig gemaakte tuchtklacht tegen de controlerend accountant bij Xeikon, Oscar van 
Agthoven. 
 
 
In het verweerschrift stelt de advocaat namens betrokkene dat de AFM bij brief van 18 augustus 2011 op grond van de 
Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) aan Xeikon laten weten dag naar haar mening sprake was van een langdurige 
daling van de reële waarde van de investering in Accentis N.V., die aanleiding zou moeten hebben gegeven tot het 
uitvoeren van een toets op de bijzondere waardevermindering per ultimo 2010. Naar aanleiding van de ter zake door 
Xeikon verstrekte informatie heeft de AFM bij brief van 13 februari 2012 medegedeeld dat haar twijfel omtrent de juiste 
toepassing van IAS 28 en IAS 39 bij de toets op bijzondere waardevermindering van de investering in Accentis niet was 
weggenomen en dat Xeikon haar toekomstige financiële verslaggeving in overeenstemming met de voorschriften moest 
opstellen. 
 
 
De kritiek van de AFM, die dus betrekking had op de jaarrekening 2010, sluit naadloos aan bij de in de tuchtklacht 
geformuleerde bezwaren tegen de jaarrekening 2012 op dit punt, omdat de accountant via een – opnieuw - onjuiste 
interpretatie van de relevante regelgeving, de onderneming in staat stelde tot een onjuiste waardevermindering van het 
Accentis-belang en de daarmee corresponderende winstmanipulatie oogluikend toestond.  
 
 
‘Enerzijds is het prettig dat via de aangespannen tuchtklacht nu in ieder geval alvast een deel van de werkelijkheid 
boven tafel komt. Anderzijds is het natuurlijk verbazingwekkend om te moeten constateren dat de, met publiek 
geld gefinancierde, AFM de resultaten van haar belangwekkende bevindingen, niet openbaar maakt. De 
permanente koudwatervrees van de toezichthouder, die zich met oneigenlijke argumenten  verschuilt achter haar 
geheimhoudingsplicht, kan wat mij betreft niet snel genoeg tot het verleden behoren’, aldus Frans Faas.     
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