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Klaagschrift van Stichting SOBI te Bilthoven

Geachte heer Lakeman,

Bijgaand onfvangt u een afschlift van de beslissing van de Accountanl.skamer in opgemeldeproccdure.

De beslissing w.rdt tevens per gewone post toegezonden.

Hoogachtend,

tAo1 4 Uw persoonsgegevens en - indien van toepasslng - die ven ra,v criënt \,rorden v€rwerkt In een Íegistrailesysteerm ran het gerectrl,



1 2 / L t  2 0 1 2  1 l : 1 8  F A X  0 3 8 8 8 8 4 1 3 6 0 Accountantskamer ZwoI  le r g j  u u u z / 0 u r b

AFÍ3CHRIFT

ACCOTINTAIITSKAMER

BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtechtspraak accountánts (rWtra)

in de z?ak met numnner 1 1/2072 Wtra AK van 12 noverrber 2012 van

namens de be;sloten vennootschap met beperkÍe aanspri*:elijkheid

PI HOLDING 8.V.,

gevestigd te Itij s*ijk,

K L A A G S ;  T E R ,

gemachtigde: P.T. Lakeman, voorzitter Stichting Onder:roek lledrijfsinfonnatie,

wonende te Eiilthoven,

t e g e n

drs. P.J.A.M. JONGS'fflA,

registeraccountant,

kantoorhoudernde te Rotterdam,

B E T R O K : K E N E ,

raadsman: rru. J.C.J. Wouters.
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1. Het verloop van de procedure

I ' l De Accountantrskamer heeft kerrnisgenomen van de in deze zaak gewisselde en aÍu1
partij en bekende stulkken, wazu'onder:

- het op 30 'septe)mber 20ll binnengekomen klaagschrift van 2,8 september 201l, met
bijlagcn;

- de op 17 oktobet 201 I (per fax) ingekomen brief van de raadsman van betrokkene aan de
Accountantskarner, met bijlage;

- het op 23 november 20ll binnengekomen verweerschrift van dezelfcle datum, met
bijlagen;

- de op 20 januari 2012 ingekomen brief van de gemachtigde van klaagster uuu.r de
Accountantskamer, met bij lagen;

- de op 20 januari 2012 ingekomen brief van de raadrsnnan \/an betrokllene aan de
Accountantskamer, met bij lagen;

- de op 23 januad 2012 ingekomen brief van de gemaclrtigde; van klaagster aan de
Accountantskamer, met bijlagen.

1,2 De Accountantsk,a:ner heeft de klacht behandeld ter openbare zitting van 30 jaluari 2012,
waar aarrwezis waren - aÍux de zijde van klaagster - haar glemachtigde P.T. rlerkeman en
bestutuder F.L.T. Hylkema en - aan de zijde van betrokkene - drs. P'.J.A.M. Jorrgsg.a RA in
persoon' tot bijstand vergezeld van zíjn raadsman mr. J.C.J. 

'Wouters, 
iadvoc aat teAmsterdarn,

en van prof,dr.mr. F. 'van der wel en prof,dr. L.G. van der Tas.

1'3 Partijen hebben op deze zitting hun standpunten toegelicht en doen toelichten (aan de ha'd
van aan de Accountantskamer overgelegde pleitrrotities) en ge,urtwoord en doen anfwoorden
op vragen van de AccrruntantskÍrmer.

2. De vaststaande feitlen

Op grond van de inho'ud van de gedingshrkken en aÍm de hand van het verhandelde ter zitting
stelt de Accountantskamer als tussen partijen niet in het geding he;t volglende vast.
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2'1 Klaagster, Pl Holding, drijft een onderneming die parkeerfaciliteiten exploiteert.
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2.2 Betokkene is cle externre accountant van Q-Park N.V. (hierna,: Q-Park), die eveneens

parkeervoorzieningen exploiteert, onder meer in de gemeente lVÍaastricht.

2,3 Klaagster is van rnening dat de gemcente Maastricht in 2.003 met de uitgifl:e in erfpacht
van negen parkeerlgarages aan Q-Park deze onderneminf; heeff, bevoordeelcl en heeft
gehandeld in strijd nret het Europese recht. Hierover loopt een gerechtelijke proccdure, waarin
het gerechtshof Den Bosch op I maart 20tl een tussenarrest heeft gewezen, waartegen
klaagster beroep in c,assatie h,geft ingesteld.

2.4 Betrokkene heeft op |2 april 2009 respectievelij k 17 mairt 20 I 0 goedkeurende

verklaringen afgegeven brj de jaanekeningen 2008 en 2O0g van Q-Park, waarin

huurcontracten en andere rec;hten met betrekking tot parkeeractiviteiten zijn op)genomen en
geacti veerd al s va^stgoedbel eggingen.

3. De klacht

3.1 De klacht -zakelijk samengevat- houdt in dat betrokkene ten onrechte grcedkeurende

verklaringen heeft afl5egeven bíj de jaanekeningen 2008 en 2009 van Q-Park, aanr gezien deze

zijn opgemaakt in strijd met ile geldende Intemational Finansiral Reporting Standards (IFRÍ;),

omdat Q-Park op onjuiste gronden de waarderingsgronds;lag International Accounting

Standard (lAS) 40 (vastgoedbr:leggingen) toepast, waardoor de onderneming zichten onrechte

voordoet als een I'astgoedbeleggingsfonds otr, nu het rirsicorendementsprc,fiel en ,Je

gemiddelde vermogenskosten\/oet van een vastgoerdbeleggingsfonds lager liggen dan die van
een dienstverienend bedrijf, de activa en het eigen verïnogen v'an Q-P,ark onder h,et label van
een vastgoedbeleggirrgsfonds hoger worden gewaardeerd d,an hoe zii in werkelijkheid
gepresenteerd zouden rnoeten'worden, te weten op basis van het:isicorendementsprofiel en de
gemiddelde vermogenskostenv'oet van een dienstverlenend bedrijf.

3'2 Door klaagster zijn azn dez:,e klacht de volgende stellingen te:n, gron,Cslag gelegcl.

l) Q-Park is een volledig diensWerlenend bedrijf dat in tien landen actief is op hel.6gebied van
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offl-street en on-street parlceren.

2) Een parkeerondei:neming is een dienstverlenend bedrijf en igeen vastgoedbelegSgingsfonds.
3) In IAS 40.5 en 40.6 worclr een vastgoedberegging gedefini€:erd. In IAS 40.7 en 40. r r tot

en met 40' 14 wordt beschreven welke overwegingen relevant zijn bij het bepalen of sprake
is van vastgoedbe;leggingen dan wel van vastgoed voor eigen gebruik. In IAS 40.7swordt
gesteld dat, indi'en class:ificatie (vastgoedbelegging of e,igen gebruik) moeilijk is, de
criteria op basis \vaarvan de onderneming die classificatie h.eeft glemaakt moeten worden
toegelicht' In IAS 16.6 'wordt in aansluiting op LAs 40.5 de definitie gc,geven voor
materiële vaste activa, waeuonder vastgoed voor eigen gebmik.

4) Op basis van IAI}  40.5,  4,0.6,40.7,40.11,40.12,40.13, ,40.14 en 40.75cmoet worden
geconcludeerd dat een door een parkeeronderneming gee>lploitee'rde parkeervoorziening
geen vastgoedbelegging is.

5) Q-Park staat alleen in de unieke presentatie van haar 'vastgoertbeleggingen,.

6) Als gevolg van hert feit dat Q-Park de door haar gehuurde parkeeryoorzieninglen als haar
eigen vastgoedbel:ggingen presenteert, zíjn al deze gehuurdr: parl,r:eervoorzienilrgen twee
keer als vastgoedb'elegging;en verantwoord, te weten a) op de baleursen van de eigenzren
van de onroerende zaken err b) op de balans van de huurder eryan, ()-park.

7) De jaanekening van Q-Parlc is in strijd met de geldende IFR|S omdat door het tren orrochte
toepassen vÍul IAIS 40 a) geen afschrijvingen van het rresultaat worden afgetrokken,
waardoor het resultaat en het eigen vermogen te hoog worden voo:rgesteld, b) gekozen is
voor het opnemern van ongerealiseerde vastgoedwaardr:rnutaties in de winst- en
verliesrekening, wert onder IAS I6 en IAS 38 evenmin is toe;gestaan en c) de onrdernerning
door het gebruik vaur het woord'vastgoedbeleggingen' op de balans zichten oruechte ka'
voordoen als een institutio:neel vastgoedbeleggingsfonds met het daarbij te 'erwachte'
beperkt'e risicorenclementsprofiel dat lager ligt dan voor oen zuiver dienstverlenencl
bedrijf;

uit een cFRol-analyse van de door Q-Park gedeponeerde jaarrekeningen over de periode
1998-2009 blijkt dat de onderneming over die periode in geen ,enkel j'nr 1n staat is
geweest waarde te rr:aliseren c'q. in elk van dezejaren waarde 1eeft r,ernietigd;
Q-Park heeft zich in de periode lgg4-2009 ontwikkeld van instiruifioneel vasr;goedfonds
naar international e F,Íukeerorrdememing.

8)

e)
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4. De gronden van de beslissing

Accountan tskamer  Zwol le @  o o o 6 / o o l s
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De Accotrntantskamer overweegÍ met betrekking tot de klaclrt en het daarte€,en gevoerde

verweer het volgende.

Rechtsmacht.

4.1.1 Partijen hebben erop gewezen dat door klaagster eerder een vrijwel gelijkg klacht over
een goedkeurende verklaring brj de jaarrekening 20A7 van Q-Itark is ingediend blj de Raad
voor Tucht voor .Registeraccountants en Accourtants-Aclministratieconsulenten te 's-

Gravenhage. Inzake deze klacht is op 14 december 2009 uitspraak gedaiur, namelijk

ongegrondverklaring van de klacht. Klaagster is daarvan in hoger [eroep gekgmen bij het

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

4.1 .2 Het is de Accountantskanter ambtshalve bekend dat het CIlb in die klachtzaak op 2 mei

2012 uitspraak heeft gedaan. Het CBb heeft daarbij het beroep van klaagster vrerworpen en

daarbij onder meer o\rerwogen:

" 3.3 (...) dat in de klacht in essentie aan betrokkene wordt verweten dat hij ton oruechte een goedkeurende

verklaring heeft afgegeven bij de jaarrekening 2OO7 van Q-Park, gnclat .die.-jaarrekening zcllniet in
overeenstemmine zpu.?ijn met dqleeels van jaarverslaggeving. met.name aiur dg bij of krachtens aqikel 3 van
Verordsning FqIl606/2.0-02 gcstelde voorschriften (onderstreping Coltege/. Appellante is immers de opvaning
toegedaan dat betrokkene met zijn goedkeurende verkJaring bij de jaarrekening een "rnisslag'' heeft begaan
omdat die jaarrekening z:,e,lf, zoals zij in het beroepschrift stelt, een "fundamenteel onjuiste toepassing van
IAS/IFRS" vormt. Daalmee staat vast dat de klacht nauw v€rlvrlven is met een lraagsnrk van
jaarrekeningenrecht.

"Het College wijst er op dat u: artikel 2:447, eerste li4 BW de onderne:mingska,mer vaÍl het gerechtshof te
Amsterdam door de wetgever is aangewezen als de instantie die - kort gezegd - bevoegd is te oordelen op
verzoekschriften met betrekking tot jaarrekeningerq jaarverslagen of de daaraan toe :!e voegen ove:rige gegevens,
Een dergelijke verzoeksctuiftenprocedure kan slechts aanhangig worden genraakt door degenen die zijn genoemd
in aftikel 2:448 BW en kan, voor zover in de onderhavige zaak van belamg, slechts worden gggrond op het
oordeel van de verzoeker clat de bedoelde stukken niet voldoen uran de bij of krachtens artikel 3 va1 Verordenilg

@C) 160612002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese LJnie van l9 juli 2002 6ereffende de
toepassing van internationrale standaarden voor jaarrekeningen (PbEG L ".Ztl3) gesrtelde voorschriften (artikel
2:447, Iid 2, BW). I)eze intemationale standaarden zijn de door de Internertional A,ccounting Standards Board
vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde s[andaarden ove,reenkonrstig Verordening IAS, na I
april 2001 Intemational Firrancial Reporting Standards (IFRS).
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Het vorenstaande brengt naar het oordeel van het College mee dat het oordeel of er:n jaanekening voldoet aan -

onder meer - de intenrationale standaarden van IASiIFRS is voorbehrouden aan de daarvoor in het BW

aangewezen deskundíge rechter, de ondememingskamer. Het voor accountants toepasselijke ruchtrecht kan er

dan ook niet toe leiden dat de tuchtrechter bij de beoordeling van ecn klaclht die, zoals in het onderhavige geval,

zijn grondslag vindt in d,E stelling dat de jaarrekening waarop de verklarinl3 van een accountant b'etrekking heeft

niet voldoet aan de daanroor geldende voorschriften, volledig zelfstandig eÍr met voorbljga?r V?iÍl de wettelijke

bevoegdheidstoedeling ecn oordeel zou kunnen geven over de juisthei,C van die stelling, Dit zou wellicht

uitzondering kunnen leiden indien er gelet op de inhoud van de toepa;sselijke voorschriften tussen redelijk

denkende rnensen geen enkele twijfel mogelijk is over een juiste uitleg en toepassing daarvan.

Vervolgens overweeÍÍ het CBb:

3.4 Het College stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat het Q-Park op grond van het bepraalde in artikel

2:362,Iid 8, BW wij stond haar jaarrekening op te stellen volgens IASIIFRSi.

Door appellante is niet gesteld en het College is niet gebleken dat er jurisrprudentie voorhanden is waaruit zou

blijken dat de toepassing ,Coor Q-Park van IAS 40 onjuist is.

Naar het oordeel van het College komt uit de door en namens partijen over en weer in de gedingstukken en ter

zitting ingenomen standprunten duidelijk tot uiting dat sprake is van ecn ge:motiveerd, professione.el verschil van

inzicht met betrekking tot de wijze wÍurop de door Q-Park gcëxploiteerde parkeergarages, gelet op de LAS/IFRS

standaarden, in de jaarrel:ening verwerkt dienen te worden. Gezien die standpuntenr en de inhoucjt van de daarin

Mn de orde gestelde LAS/IFRS standaarden, doet de aan het slot valt rechtsoverweging 3.3 bedoelde

uitzondering, voor zover daarvan in het kader van de IAS/IFRS standaarden al spralce zou kunnenr zijn, zich hier

niet voor.

Op grond van vorenstaande overwegingen komt het College tot de slotsonr dat cle raad van hrcht het eerste

klachtonderdeel terecht ongegrond heeft verkl aard. "

4,L3 Het hiervoor aargehaalde oordeel opgenomen in rechtsor/erwegin g 3 .3 van de uitspraak

van het CBb komt de Accountantskamer voor wat beheft de taak van de tuchtrechter zodanig

in strijd met het wette,lijk systeem voor, dat zíj zonder nadere verduidelijking, dit oordeel niet

kan volgen.

Immers, ingevolge art. 25 V/et toezicht accountantsorganisaties fiwta; dient de extem

accountant te voldoen tum bij of krachtens algemene maatregel vrm bestuur te stell,en regels ter

zake van zijn vakbelcwaamheid, objectiviteit en inte$iteit. 
'Vervolgens 

bepaalt artikel 35

Besluit toezicht accountantsorganisaties (llta) dat de extem (in het onderhavige geval

register)accountant zieh dient te houden aan de verordeninge:n en n:rdere voorscluiften die

krachtens artikel 19, e,erste en fweede lid van de V/et op de Registeraccountants (S/et RA) zijn
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vastgesteld en die nadere regels stellen ter zake zijn vakbekwaamheid, onafhankelijkheid,

obj ectiviteit en integriteit. lngevolge artikelen A- I 3 0. I e:n 130.7 van de Verordening

Gedragscode (RA's') (VGC) zjn in het kader van de viakbeku'aamheid (namelijk het

firndamentele beginrsel van deskundigheid en zorgvuldigheid) de Nadere voorschriften

conffole- en overige standaarden uitgevaardigd (NVCOS). Ingevolg;e artikel A-150.1 VGC

dient de extem acco'untant zich aan de voor hem relevante wetgevinrg te houden, waaronder

ook is begrepen artikel 2:393,leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk \Metboek (B'UD.

Krachtens art 3 1, eerste lid Wta is de extern accountant ter zalce van enig handelen of nalaten

in scrijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde onderworpen aarr tuchtrechts;praak op de

voet van de Wtrer.

Overigens dient de e:<tern registeraccountant, immers tevens zijnde openbaar accctrmtant, zich

ook op grond van artikel 33 Wet RA te houden aan de VGC, het BW en de NVC:OS en is hij

ook krachtens die w:ttelijke bepaling daarvoor onderworpen aan de tuchtrechtspraak op de

voet van de Wtra,.

4.1.4 Artikel 2:393 EtW en de bepaiingen van de NVCOS (onder meer paragrafsn 1l tot en

met 15 juncto 24 vut COS200 juncto COS700, met name de paragrafen I I tot en met 14)

jr-rncto COS705N/705 brengen zonder meer met zich dat de exteln êccreunf4l in het kader van

de door hem af te ge\/en accountantsverklaring dient te beoordrtlen of de door het bestuur van

de onderneming gepresenteerde financiële overzichten ftiema reangedrrid als: de jaanekening)

voldoen aan de rr:gels van het door het besfuur gekozen stelsel van financiële verslaglegging,

ook indien dez<; verslaglegging is opgesteld overeenkomstig IFITS en de daarbij van

toepassing zijnde lA;S-voorschriften zoals [AS40. Indien het bestutu daarbij irr strijd mer

IAS40 heeft gehandeld, zal de extern accountant bij zíjn oordeel of de jaarrekening in

overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel van Íinanciële verslaglgeving een

getrouw beeld geeft, niet tot een goedkeurende verklaring kunnen llomen, indi,en hij rnoet

concluderen dat de strijdige handeling met zich brengt dat cle jaarrekening tcr zake eon

afwijking van ma[erie,el belang bevat.

Daarbij merkt de Accountantskamer op dat wel te gelden heeft dat de keuze van d.e wijze van

de verzurfwoording, zoals in casu de waarderingsgrondslag, primair de taak van d.e bevoegde

organen van de ondememing is. Het is de taak van de extem accouurtant te toetsen of die

keuze in het geÍleverx geval leidt tot een aanvaardbare verantwoording en cgnsistent is
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toegepast en dat door de jaarrekening derhalve het wettelijk vereistrl irzicht als bedoeld in
artikel 2:362 BW wordt geboden. Een dergelijke wijze van toetsinlg houdt voor de exrern
accountant een zekere beoordelingsvrijheid in, welke groter is naarmate de te hantrlren nonnen
in het maatschappelijk verkeer minder duidelijk vastliggen.

4'1.5 Het vorenstaande brengt in het onderhavige geval met z:ich dat de tuchtrechter bij het
beoordelen van de waag of de extern (register)accountant op de voet van artik eI i15 Wta (c.q.
artikel 33 Wet RA) en de andere hiervoor aangehaalde wetsbepalirrgen zich vakbekwaam
heeft getoond, een oordeel moet vormen of de jaanekening, waarop de verklaripg van de
extern accountant betrekking heeft, al dan niet voldoet aan de dgarvoor geldende v,corschriften
zoals de IAS40.

Het spreek't voor zich dat het oordeel van de tuchtrechter geen, rechtsjgevolgen heeft voor de
(inrichting van de) door de onderneming uitgebrachte jaaneï<enin1g, ook niet indien de
tuchtrechter het oordeel velt dat de extern accountant ten, onrechte een goeclkeurende

verklaring heeft afgegeven. Immers, het is slechts de ondernrorningslkamer die rechtsmacht
heeft om met gezàg van gewijsde rnet betrekking tot de inrichting van de jaa:reker:ing aan de
betrokken onderneming bevelen te geven. Overigens, de Ondememingskamer heeit op haar
beurt geen rechtsrnacht, indien zij van oordeel zou zijn dat de extem accountant ten onrechte
een goedkeuende verklaring heeft afgegeven, ter zake deze verktaring enig bevel als bedoeld
in artikel2: 447 BW te geven.

4,1.6 Tot slot merlct de Accountantskamer nog op dat een ander,rordeel over haar r,echtsmacht
ttls tuchftechter met zích zou brengen dat, het fuchhecht clan, gezíen de aard van de
ondernemingen die veelal kiezen voor verslaggeving krachtens I:FRS, een hiaat vzul
belangwekkende omvang zou bevatten. Gezien onder meer de mernorie van l;oelichting,
lroofdstuk I onder Algemeen en paragraaf 1, bU wetsontwerp 30397 (V/et tuchftechtspraak
a.ccountants) is dit geenszins de bedoeling van de wetgever gewer:st,

Ontvankelijkheid.

4'2'1 Namens betrokkene is primair aangevoerd dat klaagster \ regens misbruik van
klachtrecht niet onwarrke lijk dient te worden verklaard in haar klacht, 1u zij betrokkene door
middel van de onderhavige klacht aanvalt op basis van feitelijke stellirrgen die volkomen in

- 8 -
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strijd zijn met de stellingen, die zij heeft betrokken in de civiele procedtue, als hiervoor

vermeld in rechtsoven /eging2.3, die gelijk oploopt met de onderhavige tuchtklaclht.

4.2.2 De Accourtantskamer is van oordeel dat het prirnaire verweeryan klaagster geen steun

vindt in het recht nu, zelfs indien daadwerkelijk sprake is van het door klaagster jlnnemen van

tegenstrijdige standpunten in verschillende procedrues, zulks niet jn de weg :ltaat aan de

onfvankelijkheid. van de onderhavige tuchtklacht. Het verweer wordt daarom verworpen.

Beoordeling ten gronde,

4,3 De Accountantskamer heeft vastgesteld dat het handelen enlof nalaten van. betrokkene

waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden ná .t januari 2007 zodat het mede

moet worden getoetst aan de sindsdien vigerende Verordeninrg Gedr:agscode (RA's), hierna

VGC, in het bijzonder de delen A (de gedragscode voor iedere registreraccountant) en t31 (de

gedragscode voor de openbaar accountants) daarvan. Indien en voor zover namen$ betrokkene

is aangevoerd dat deze toets slechts marginaal kan zijn, wordlt die stelling in zíjn

algemeenheid verworpen omdat zij geen stewr vindt in het recht. Drat laat onverlet hetgeen

daaromtrent hiervoor onder rechtsoverweging 4.L 4 laatste alinea is ov,erwogen.

4.4 Brj de beoordeling van de klacht moet worden vooropgesteld dat h,gt in een ruchprocedure

als de onderhavige in beginsel aan klaagster is om feiten en omstandigheden te st,sllen en - in

geval van (gemotiveerde) betwisting - €uurnemelijk te rnaken, die tot het oordeel kuurnen leidon

dat de betrokkcn accountant tuchtrechtelijk I'erwijtbaat heeft gehandelcl.

4.5 De kern van de onderhavige klacht wordt gevormd door het veru,ijt dat betrokkene geen

goedkeuende verklaringen had mogen afgeven bij de jaarre)keningen over 20C18 en 2009,

omdat in die j aa:rekeningen een deel van de d,ortr (l-Park geëxploiteercle

parkeervoorzieningen ten onrechte zou zijn opgenonren en geprese,nteerd als

vastgoedbeleggingen. Voor zover in de aan dit verwijt door kliaagster ten grondslag gelegcle

stellingen nog andere verwijten zijn vervat, vloeien deze voort uit dit kernverwijt ern behoeven

deze geen afzonderlij ke bespreking.

4.6 Tegen dit kernverwijt is namens betrokkene - onder meor ren zakelijk weergegeven - het
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volgende aangevoerd.

Het belangrijkste verweer is wel dat uítsluitend de definities en toepassingsvoonvaarden van
IAS 40 bepalen of vastgoed kwalificeeft als een vastgoedbelegging;. De consequentie daarvan
is dat het grootste deel van de beschouwingen van klaagster, waarin op andeie gronden dan
gronden die zíin ontleend aan de definities en toepassingsvoorwaarden val IAS 40, de
parkeergarages niet als vastgoedbeleggingcn in de jaanckening mogcn worden verantwoord,
zonder meer geen doel treffen, Er zijn slechts vier alinea's van lAlS 40 van essentieel belang
voor het verweer: IAS 40.5, 40.6,40.7 en 40.11. Niet genoeg llan worden benadrukt dat
volgens IAS 40.5 een vastgoedbelegging een onroerende zaak(grond of een geb6uw, of deel
van een gebouw - of beide) dic wordt aangehouden om huuropbrengsten, een wa:rrrJestijging of
beide te realiseren, is. De waardedrijver van de onderneming van Q-Park zijn de purkee.gelden
die Q-Park voor de verhuur van haar parkeerplaatsen in de parlceergarages ,onwangt. Die
parkeergelden zijn huurinkomsten als bedoeld in IAS 40.5. Om die, redln ii dus reeds in alle
gevallen sprake van vastgoedbeleggingen. De parkeergelden bepalen voor het grootste deel het
jaarlijkse directe resultaat van Q-Park. Zri vormen echter ook dc basis van de toekomstige
kasstomen, die met het oog op het indirecte resultaat van Q-Park contant gemaakt worden, en
beogen daarom langs die weg een waardestijging voor de onderne;ming te creërren. IAS 40.5
stelt niet de eis dat die waardestrjging gerealiseerd wordt. Het gaat slechts om het oogmerk om
een waardestijging te realiseren.
In IAS 40.5 is de vastgoedbelegger de eigenaar of de lessee op grorrd van een firranciële lease
van de betreffende onroerende ?Àak. Op grond van IAS 40.6 kan een vastgoedbe,la1g, dat door
een lessee gehouden wordt op grond van een operationele lease, ook wordén geclassificeerd en
verwerkt als een vastgoedbelegging. Daartoe is vereist dat de betrefÍènde onroere;nde zaak, ner
als in LAS 40.5, door de lessee wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waardestijging of
beide te realiseren. Die toepassingsmogelijkheid is dus in tr'RS zorrder meer aarnwezig 

";Q-Park is tot die toepassing overgegaan.
Irt I'AS 40.7 en IAS 40,11 worden fwee randvoorwaarden geformuleerd, waaÍaan vastgoed
tevens moet voldoen om als vastgoedbelegging te kumen worclen ger:lassificeerd en verwerkt.
Een vastgoedbelegging moet kasstromen genereren die groterrdeeis onafhankelijk zijn van de
andere activa van een entiteit. Aldus tAS 40.7, waarin verder wordt opgemerlt dat dit een
vastgoedbelegging van vastgoed voor eigen gebruik onderscheidt. De parkeergelden van Q-
Park worden uitsluitend gegcnerecrd door de parkeergarages en door de daarin operationele
parkeermanagemontsysternen. Die laatste behoren tot de materiële vaste activa. {Jit de tekst
van IAS 40.7 blijla dat de beoordeling of de kasstromen grotendeerls onaf]rankelijk zijn van
andere activa een toerekeningswaag inhoudt. In dit geval houdt de vraêLg in of de
parkeergelden grotendeels aan de parkeergarages of aan de parkeer- managementsystemen
kunnen worden toegerekend. Het anhvoord op die waag is dat het duijeliik is dat de
parkeergelden uitsluitend moeten worden toegerekend aan het gebruik van de parkeerplaatsen
zelf door <le parkeerders en niet aan de parkeermanagementsysternen. Die bàsAan namelijk
feitelijk uit de slagbomen en de betaaÍautomaten, *** de Íunctie uitsluritend is dat
daadwerkelijk wordt betaald voor het gebruik van de parkeerplaatsen.
Ook aan de randvoorwaarde van LAS 40.1 I i.s volclaan. In clie alinea is de kw,estie van de
aanwllende diensten geadresseerd. Als een entiteit aanvullende cliensten aanlliedt aan cle
gebruikers vÍul een onÍoerende zaak van die entiteit, behoudt die onr,oerende zÀak het karakter
van vastgoedbelegging, indien deze diensten een onbetangrijke component votmen van 4e
totale overcenkomst die nret de gebruikers gesloten wordt. Onder die totale overeenkomst
moet bij Q-Park verstaan worden de parkeerovereenkomst die zij me't haar klante:r sluit en die
geformaliseerd is in het parkeerticket dat tegen de verplichting tot betaling van parkeergeld
wordt verstelct. Buiten de ter beschikking gestelde parkeerpláts kunnen É t et parkeergeld
geen aanvullende diensten geïdentificeerd worden. Voor z.over er aan'yutlende diensten worden
verleend door Q-Park, gat het om afzonderlijke overeenkrlmsten, die los staan van de



1 2 / r t  2 0 1 i t  1 1 : 2 0  F A X  0 3 8 8 8 8 4 6 6 0 Accountantsl{amer zwol le r Í .J  uu rz /  uv LD

l l l20'12 Wtra AK Pl Holding B.V. / drs. P.J.A.M. Jongsra RA

parkeerovereenkomst.
De verwerking door Q-Park van de parkeergarages als vÍ$tgoedbeleg;gingen is in
overoenstemming mot IAS 40. Die conclusie houdt niet alleen stand bij marginale toetsing,

maar ook bij volle toetsing.

4.7 De Accountantskamer overureegÍ dienaangaande als volgt.

4.7 .l De Accountantskirmer stelt vast dat er, indien zou moeten wo:rden aang€xrolnelr dat de

door Q-Park geëxploiteerde parkeervoorzieningen wuurom het in dez,= zaak gaat, niet op basis

van IAS40 als vastgoedbelegging in de jaamekening zouden mog,en worden opgenomen,

inderdaad in de door het bestuur van Q-Park opgestelde jaarrekenin.gen sprake zou zijn van

een zodanige afwijking van materieel belang, dat betrokkene geen lgoedkeurencie verklaring

zou hebben mogen afgeven, zoals hij wel heeft gedaan. Daarmee wo:rdt derhalve

tuchtrechtelijk de rechtsvraag van belang of betrokkene, mede gezien de norrm vervat in

paragraaf 28 van NVCOS 315, heeft mogen concluderen dat in de betreffende jaarrekeningen

door het bestuur van Q-Park op aanvaardbare wijze gekozen is voor toepassing vem IAS40.

4.7.2 Daarbij heeft te gelden dat door behokkene genoegzaarn is aangetoond dat hij, indachtig

het conceptueel raamwerk en mede op de voet van de paragrafen 28 e.n29 van de NVCOS315,

en mede gezien het accountantsverslag, zich zonder meer bewust is geweest van en met een

professioneel kritische instelling getoetst heeft of de in casu door de ondernemin;g gekozen en

gehanteerde verslaggevingsgrondslag geëigend was voor de onrCerneming en voor de

administratieve verwerking die binnen de desbetreffende bedrijfstak wordt geb:ruikt. Hierbij

wordt opgemerkÍ dat, gezíende aard van een dergelijke toetsing, ook in het onder:havige geval

de extern accountaÍrt een zekere beoordelingswijheid, zoals hiervoor ''rerwoord in

rechtsoverweging 4.L4 laatste alinea, toekomt, nu naar het oordeel van de Accornntantskamer

de in IAS 40 verv/oorde regels niet voor een eenduidige interpretatie vatba^ar zijn en de

Accountantskamer met het CBb moet constateren dat er geen relevante jurisprudentie

voorhanden is die dwingend tot de door klaagster voorgestane interpretatie noopt.

4.7.2 Aan klaagster kan worden toegegeven dat het door Q-Park i:n de jaa:relceningen van

2008 en 2009 opnernen vzul de door haar geëxploiteerde prarkeervoorz ieningen als

vastgoedbeleggingen in de zin van IAS 40 op het eerste gezícht minder voor de hand lijkt te

liggen, en wellicht heeft de regelgever bij de totstandkoming van Ilt S 40 dit niet voor ogen
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gehad.
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4.7 ,3 Toch moet bij nadere beschouwing worden geoordeeld dat b,etrokkene van opvatting

mocht zijn dat die door het besturu van Q-Park toegepaste classificatie op gronil van IAS 40

arurvaffdbaar is. De Accountantskamer verwijst naar de hiervoor jin rechtsoverweging 4.6

weergeven overwegingen van betrokkene en maakt die tot de hare. De belangrijkste

overwegingen die tot dit oordeel leiden zijn daarbij:

a) De gekozen verwerking onder IAS 40 is verdedigbaar, en dus aanrraardbaar, omdat:

- de andere activa van Q-park gering zijn nu bijna alle activia onderdeel zijn van de

parkeervooruieningen;

- een groot deel van de activa wordt benut voor het bereilcen van en het gebnrik van de

parkeerplaatsen;

- het goed gebruik is om alle parkeervoorzieningen (zowel garages als terreinen) op

dezelfde wijze te classificeren.

b) IAS 40 is een relatief 'oude' standaard, die rond het jaar 2000 is ingevoerd. Deze is destijds

in zijn geheel in de Nederlandse regelgeving voor de jaarverslaggeving (de RJ-bundel)

overgenomen en ook bij de implementatie in Nederland van IFRS in 2Qt0512006 niet

gewijzigd. Aangezten deze accountingregel niet is arurgepast, is cte initiële en consequent

toegepaste beoordeling van het bestuur van Q-Park, die he'eft geleid tot de onderhavige

classificatie van de parkeervoorzieningen, nog niet achterhara.ld.

4.7.4 Ten slotte is nog wel van belang dat IAS 1 voorschrijft dat de'judgements' die een

bestutu maakt, door dat bestuur in de keuze van zijn'accourrtingpolicies' moeten worden

toegelicht. Op basis daarvan zou een ketrze als de onderhavige, waarbij niet is g;ekozen voor

verwerking als vastgoed voor eigen gebruik maÍu voor verwerking als vastgoedbelegging (en

dat is een 'judgement' als hiervoor bedoeld), in de jaarreketring moeten worden toegelicht en

wel uitvoeriger dan de - noÍïnaal vereiste - toelichting op vastgoedbelr:ggingen zoals die thans

bij de onderhavige jaa:rekeningen 2008 en 2009 van Q-Park is gegeïv'en. Het ontbreken in de

beide jaarrekeningen van zodanige meer uitvoerige toelichting is, mede gezien het beperkte

belang daarvan voor de oordeelsvorming van lezers van de desbefi'effende jaarrekeningen,

naÍu het oordeel van de Accountantskamer niet aan te merken als een afwijking v'an materieel

belang. Mede gezien paragraaf 29 valn NVCOS 3 l5 had betrol,ftene vanwege het ontbreken
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van zodanige toelichtingen niet tot een andere dan een goedkeluende verklacirlg blj deze

jaanekeningen behoeven te komen en levert het ter zake niet corrigerend opteden van

betrokkene daaroffi, h dat kader beoordeeld, geen gegrond tuch'trechtelijk verwijt op.

4.8 Op grond van het voorgrunde is de Accountantskame;r van oordeel ilat klaagster,

tegenover de pitvoerige en gedocumenteerde weerspreking van haar stellingen namens

befrokkene - ook met hetgeen zij ter zitting te dezer zake nog hee,ft doen aanvoeren - niet

aannemelijk heeft gemaakt dat benokkene tuchtrechtelijk verwijtberar heeft gehtrndeld door

goedkeurende verklaringen af te geven bij de jaanekeninge:n 2008 en 2009 van Q-Park,

waarin de door Q-Park geëxploiteerde parkeervoorzieningen als; vastl3oedbeleggi:ngen op basis

van IAS 40 waren gepresenteerd. De klacht moet daarom ongegrond worden verlllaard.

4.9 Op grond van al het hiervoor overwogene dient als volgt te 'worde;n beslist.

5. Beslissing

De Accountantskamer verklaart de klacht in alle onderdelen ongegrornd

Aldus beslist cloor mr. M.B. Werkhoven, voorzitter, mr. M.J. van Lee en mr. E.A. Maan,

rechterlijke leden, prof. dr. G,C.M. Majoor RA en drs. R.G. Bosman RA, accountantsleden, in

aanwezigheid van W. Welmers, secretaris, en uitgesproken in het openbaar op 12 november

2012 .

secretaris
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Deze uitspraak is aan partijen verzonden op:

Ingevolge dc artikelen 43 Wtra en32 Wet nrchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 kunnen/kanL klaagster enlof

berokkene, dan wel de voorzitter van het NIVRA en/of de NOvAA tegen deze uitspraak bimen 6 weken na

verzending daarvan hoger beroep instellen door het indienen van een ondertekend beroepschrift, dat_{9 ̂gronden
van her ueioep dient t.-b.uunrn;bU het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus200l2l, 2500 EA 's-

Gravenhage.
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