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Uitspraak in de zaak van:

pl l{oldiing 8.V., te's-Gravenhage, appellante van een beslir;sing van de raad van tucht voor

Registererccountants en Accountants-Administratieconsulenten te 's-Gravenhage (hierna: raad vart

tucht), met nummer 1353108.47, gewezen op 14 december 12005),

gemachtigde: drs. p.T. Lakeman, voorzitter van Stichting C)nderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI).

1. De procedure

Bij brief, verzonden op l5 december 2009, heeft de raadvan tucht appellante afschrift

toe)gezonden van evenverïnelde beslissing, gegeven crp ee,n klacht, op 24 november 2008

do,or appellante ingediend tegen J.G.K. van der ZandettRA (hierna: betrokkene)'

Bi-i een op l5 februa12010 ingediend beroepschrift heefl. appellante tegen die beslissing

beroep bij het College ingesteld.

De raad van tucht heeft bij brief van 19 maart 20IO d,e stukken als bedoeld in artikel 53 van

c1e Wet op de Registeraccountants, zoals deze wet lujLdde tot 1 mei 2009 (hierna: Wet RA)'

doen toekomen aan de Eiffier van hrlt College'

Bij brief van25 mei 2010 heeft betrokkene gereageercl op het beroepschrift.

Bij brief van 9 december Z0l1 heeft betrokkene enkele nadere stukken in het geding

ge,bracht.

Op 20 decembe r 20Il heeft het ondr:rzoek ter zitting; plaatsgehad. Appellante is daar

vertegenwoordigd door F.L.T. Hylkema, bijgestaan door voomoemde drs. P.T. Lakeman'

B,ltrokkene is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde, IïII. J'C.J. Wouters,

aclvocaat te Amsterdam. Namens betrokkene is tevens verschenen prof. dr. L.G. van der

T;ls, werkzaam bU Ernst & Young ltccountants'
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De beslissing van de raad van tucht

Br1 de bestreden tuchtbeslissing heefl: de raad van tucht dre klacht ongegrond verklaard.

Ter zake van de formulering van de lllacht door de raad van tucht, de beoordeling van deze

klercht en de daarbij in aanmerking genomen feiten en ornstandigheden wordt verwezen

naiil de inhoud van de bestreden tuchtbeslissing, die in af schrift aan deze uitspraak gehecht.

en als hier ingelast wordt beschouwd

De beoordeling van het beroep

Het beroep van appellante strekt ertoe dat het Collegr: de bestreden tuchtbeslissing

ve.rnietigt en dat haar klacht tegen betrokkene alsnog gegrond wordt verklaard.

Het College gaat uit van de klacht, zoals die door de raad van tucht in de bestreden

tr-rchtbeslissing onder 3.2 is weergegoven. Daartoe o!'erweegt het College dat appellante

haar klacht gedurende de procedure llij de raad van tucht heeft gewijzigd, ook ter zitting bli

de raad van tucht de klacht deels heeft beperkt en deels heeft uitgebreid, tijdens die ztttrng

onder uitdrukkelijke verwijzing naar haar pleitnotitie exp,liciet heeft vermeld waar haar

klacht op ziet, en thans in beroep bU het College de a,ldus, door de raad van tucht

weergegeven klacht alsnog (wederorn) gewij zigd wenst t,s zien. Een dergelijke handelwrjze>

is naar het oordeel van het College irt strijd met de beginr;elen van een behoorlijke

tuchtprocedure.

Naar aanleiding van de door appellante gestelde onvolleclige, onderscheidenlijk onjuiste

weergave van het eerste onderdeel en de kern van de klacht, overweegt het College als

volgt.

Naar het oordeel van het College gaat appellante er naet cleze grieven ten onrechte aan

voorbrj dat de overwegingen van de raad van tucht tezarnren en in onderlinge samenhang

gelezen moeten worden. Aldus beschouwd volgt uit rCe b,estreden tuchtbeslissing voldoende

duidelijk dat de raad van tucht - niet ten onrechte - erls essentie van de klacht heeft

begrepen dar betrokkene volgens appellante tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld

door een goedkeurende verklaring af te geven brl de.iaan'ekening 2007 van Q-Park,
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aangezien daarin de door Q-Park geëxploiteerde parkeergarages, ongeacht de juridische

titel op grond waarvan Q-Park daarover de beschikking h,eeft, ten onrechte met toepassing

van de lnternational Accounting Standards 40 als vastgoedbeleggingzrjn aangeduid en

geactiveerd.

In het licht van het vorenstaande heeft appellante geen belang bij haar grieven met

bet.rekking tot de gestelde onjuiste wr:ergave van onderdeel I en de kem van de klacht,

zodat deze niet tot een gegrondverklaring van het beroep kunnen leiden.

3.3 Met betrekking tot het eerste onderdeel I'an de klacht heeft de raad van tucht overwogen

dari dit betrekking heeft op een vraagstuk van louter l'akte:chniek en dat de beoordeling

dararvan in principe niet ter beoordeling van de tuchtrechler, maar de burgerlijke rechter,

mogelijk de Ondernemingskamer, staat.

Aern appellante kan worden toegegeven clat de vraag of een registeraccountant de voor hem

geldende gedragsregels (VGC) heeft overtreden, uitsluitend ter beoordeling van de

tur:htrechter staat. Dat de accountantsverklaring als zodanig geen voorwerp vormt van de

jaarrekeningprocedure blijkt voorts trit artikel2:447, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek'

(hierna: BW).

Ui.t hetgeen hiervoor onde r 
'3.2 is overwogen volgt echter dat in de klacht in essentie aan

betrokkene wordt verweten dat hij ten onrechte een gSoedkeurende verklaring heeft

af,gegeven bU de jaarrekening 2007 ''ran 
Q-Park, omllat die jaanekening zelf niet in

(onderstrepinll

College). Appellante is immers de opvatting toegedaan diat betrokkene met zijn

goedkeurende verklaring bU de jaan'ekening een "misslag" heeft begaan omdat die

jaarrekening zelf ,zoals zij inhet ber:oepschrift stelt, een "fundamenteel onjuiste toepassinS;

van IAS/IFRS" vormt. Daarmee staat vast dat de klacht nauw verweven is met een

vraagstuk van j aarrekeningenrecht.

Het College wijst er op dat in artiket 2:447 , eerste lirl, B'W de ondernemingskamer van het

gerechtshof te Amsterdam <loor de rvetgever is aangewe:len als de instantie die - kort

gezegd - bevoegd is te oordelen op verzoekschriften met betrekking tot jaarrekeningen,

overeenstem &els van jaarvsrrd ving. met name aan de bii of

krachtens artikel 3 van Verordenin
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jaarverslagen of de daaraan toe te voegen overige gegevens. Een dergelijke

velzoekschrittenprocedure kan slechts aanhangig worden gemaakt door degenen die zijn

genoemd in artikel2:448 BW en kan, voor zover in de onderhavige zaakvan belang,

slechts worden gegrond op het oordeel van de verzoeker dat de bedoelde stukken niet

vo,ldoen aan de bq of krachtens artikel 3 van Verordening; (EG) L60612002 van het

Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de

toepassing van internationale standaarden voor jaanekeningen (PbEG L?'43) gestelde

voorschriften (artikel 2:447,\íd2, BW). Deze internartionale standaarden zijn de door de

tnternational Accounting Standards lloar:d vastgestelJe en door de Europese Commissie

goedgekeurde standaarden overeenkomstig Verordening IAS, na 1 april 2O0L lnternational

Financial Reporting Standards (IFRSI).

Het vorenstaande brengt naar het oordeel van het College mee dat het oordeel of een

jaanekening voldoet aan - onder meer - de internationalt standaarden van I.AS/IFRS is

vc,orbehouden aan de daarvoor in het BW aan gewezen dr:skundige rechter, de

ondernemingskamer. Het voor accormtants toepasselijke tuchtrecht kan er dan ook niet toe

leiden dat de tuchtrechter bij de beoordeling van een klacht die, zoals in het onderhavige

ge:val, zijn grondslag vindt in de stelling dat de jaanekening waarop de verklaring van een

ac:countant betrekking heeft niet voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften, volledig

ze:lfstandig en met voorbijgaan van rJe wettelijke bel'oeg,dheidstoedeling een oordeel zou

kunnen geven over de juistheid van die stelling. Dit zou wellicht uitzondering kunnen

leiden indien er gelet op de inhoud van tle toepasselijke 'voorschtiften tussen redelijk

denkende mensen geen enkele twijfel mogelijk is over een juiste uitleg en toepassing

daarvan.

Het College stelt vast dat

br:paalde in artikel 2:362,,

Ir\S/IFRS.

tussen partijen niet in geschil is dat het Q-Park op grond van het

lid 8, BW vrij stond haar jaarrekening op te stellen volgens

Droor appellanre is niet gesteld en het College is niet gebleken dat er jurisprudentie

voorhanden is waaruit zou blijken clat de toepassing door Q-Park van IAS 40 onjuist is.

Nlaar het oordeel van het College komt uit de door en namens partijen over en weer in de

gedingstukken en ter z\tttngingenomen standpunten duidelijk tot uiting dat sprake is van

een gemotiveerd, protessioneel verschil van inzicht met betrekking tot de wijze waarop dt:

a Á
J . +
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door Q-Park geëxploiteerde parkeergarages, gelet op de LAS/IFRS standaarden, in de

jaarrekening verwerkt dienen te word.en. Gezien die standlpunten en de inhoud van de

daarin aan de orde gestelde IAS/IFRSI standaarden, doet dle aan het slot van

rec,htsoverwegin g 3.3 bedoelde uitzondering, voor zover rlaarvan in het kader van de

LAS/IFRS standaarden al sprake zou kunnen zijn, zlch hier niet voor.

Op grond van vorenstaande overwegingen komt het College tot de slotsom dat de raad van

tucht het eerste klachtonderdeel terecht ongegrond heeft verklaard.

Ten aanzien van de overige elementen van de in de bestreden tuchtbeslissing weergegeven

klacht, die door betrokkene bij zowel de raad van tucht als bij het College gemotiveerd zijnr

weerlegd, overweegt het College als volgt. Bij de beoordr:ling van de vraag of betrokkene

enig tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, kan er niet aan voorbij worden gegaan dat

aan de leiding van een onderneming, in clit geval Q-Park, beoordelingsvrijheid toekomt bij

het inrichten van de jaarrekening (vgl. onder de voorheen, geldende dagvaardingsprocedure

HIt l0 februari 2006, LIN: A1J7473, alsook -zii het in het kader van een door de AFM

aanhangig gemaakte verzoekschriftenprocedure - I{R 24 april 2009, LIN: 8G8790). In dit

licht is, naar het oordeel van het College, onvoldoencle vast komen te staan dat betrokkene

dienaangaande een tuchtrechtelijk verwiit kan worden gemaakt.

Gglet op hetgeen het College heeft overwogen ten aanzien van toetsing van de juistheid

van de uitgangspunten die aan de inrichting van de jaarrekening ten grondslag liggen, de

beoordelingsvrijheid van Q-Park in dat verband en in aanmerking genomen de

ornstandigheid dat ten aanzien van die uitgangspunten een professioneel verschil van

in:zicht bestaat, kan niet worden geconcludeerd dat betrokkene tuchtrechtelijk verwijtbaar

he,eft gehandeld door goedkeuring v:rn de jaarrekenirrg 2007 van Q-Park. Dit betekent dat

he:t beroep dient te worden verworpen.

Nrl te melden beslissing op het beroep berust op titel II vrm de Wet RA.

3 . 6
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4. De beslissine

Herl College verwerPt het beroeP.

Aidus gewezen door mr. M.A. van der Ham, ru. M. van Duuren en nu. G.P. Kleijn in

tegenwoordigheid van mr. P.H. Broier, als griffier, en uitgesproken in het openbaar op

2 rnei 2012.

wegens verhindering van de voorzitter

w.s. M. van Duuren w.g. P.H. Broier


