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Voorwoord
Voor u ligt het Deloitte Handboek Onderwijsinstellingen 2016. Het handboek is bestemd voor
bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen, controllers, accountants en andere bij
onderwijsinstellingen betrokken personen.
Onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. Dit geldt zowel voor het
primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek. In het afgelopen jaar en in de nabije toekomst stonden en staan diverse
verslaggevingstechnische, fiscale en andere vraagstukken op de agenda. Hierbij kan onder meer worden
gedacht aan de door de minister van OCW aangekondigde versterking van de bestuurskracht in het
onderwijs, de verbetering van het financieel beheer, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT), de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 en de
toegenomen belangstelling voor risicomanagement en weerstandsvermogen. Ook thema's zoals
huisvesting, Standard Business Reporting en vennootschapsbelasting blijven in de belangstelling staan.
In dit handboek hebben wij aandacht besteed aan jaarrekeningposten en onderwerpen die in de praktijk
van de onderwijsverslaggeving regelmatig vragen oproepen en waarvoor behoefte bestaat aan hulp.
Hierbij hebben wij zoveel mogelijk gebruikgemaakt van casussen ter verduidelijking.
In hoofdstuk 1 van het handboek is een leeswijzer opgenomen zodat u snel kunt zien welke
hoofdstukken voor u van belang zijn.
Deloitte volgt de ontwikkelingen rond onderwijsinstellingen op de voet en beoogt met dit handboek deze
kennis met u te delen. Wij hopen dat u als lezer meer inzicht zult krijgen in de
jaarverslaggevingsvoorschriften en in de fiscale risico's waar uw onderwijsinstelling mee te maken heeft.
Drs. Wim Hiddink
Nationaal Industry Leader Onderwijs, Deloitte
Rotterdam, december 2016
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Lijst met afkortingen
ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

AOC

Agrarisch opleidingscentrum

Bao

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

BAPO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BAW

Besluit actuele waarde

btw

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

BVE

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

BV

Besloten Vennootschap

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CPV

Common Procurement Vocabulary

Crebo

Centraal register beroepsopleidingen

CROHO

Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CV

Commanditaire vennootschap

EFJ

Elektronisch financiële jaarrekening

ERM

Enterprise Risk Management

EZ

Economische Zaken

FSR

Financiële Specificatie Rijkssubsidies

HO

Hoger onderwijs

ICF

Internal Control Framework

ICS

In control statement

IPC

Innovatie- en praktijkcentra

IvhO

Inspectie van het Onderwijs

KF

Kapitalisatiefactor

lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs

LGF

Leerlinggebonden financiering

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MCS

Management Control System

NBA

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit

NV

Naamloze Vennootschap

OB

Omzetbelasting

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OR

Ondernemingsraad

OZB

onroerendezaakbelasting
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PO

Primair onderwijs

RBB 2010

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek

REC

Regionale expertisecentra

RJ

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving

Rjo

Regeling jaarverslaggeving onderwijs

RKBO

Register Kort Beroepsonderwijs

ROC

Regionaal opleidingscentrum

RvT

Raad van toezicht

SBR

Standard Business Reporting

SiSa

Single audit, Single information

SOP

Seniorenregeling onderwijspersoneel

TCF

Tax Control Framework

VAR

verklaring arbeidsrelatie

VEU

Verdrag betreffende de Europese Unie

VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO

Voortgezet onderwijs

VOF

Vennootschap onder firma

Vpb.

Vennootschapsbelasting

VSNU

Vereniging van samenwerking Nederlandse universiteiten

VTOI

Vereniging voor Toezichthouders in OnderwijsInstellingen

VwEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC

Wet op de expertisecentra

Wet LB

Wet op de loonbelasting 1964

Wet SLOA

Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

WHW

Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wira

Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector

WO

Wetenschappelijk onderzoek

Wopt

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WPO

Wet op het primair onderwijs

WSNS

Weer Samen Naar School

WUL

Wet uniformering loonbegrip

WVO

Wet op het voortgezet onderwijs

XBRL

eXtensible Business Reporting Language

ZZP

Zelfstandige zonder personeel
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1 Inleiding en leeswijzer
1.1 Inleiding
Onderwijsinstellingen nemen in de Nederlandse economie een belangrijke plaats in. Iedere burger heeft
in mindere of meerdere mate te maken met onderwijsinstellingen. Dat kan zijn als leerling of student,
als ouder, als docent of als bestuurder of toezichthouder.
Het onderwijs in Nederland is voor iedereen toegankelijk. De rijksoverheid financiert het grootste deel
van de onderwijskosten. Karakteristiek voor het Nederlandse onderwijs is de koppeling van een
centralistisch onderwijsbeleid aan een gedecentraliseerd bestuur en beheer van scholen. De
rijksoverheid stuurt het onderwijs aan door middel van wet- en regelgeving. Het bestuur van een
onderwijsinstelling, in de onderwijswetgeving aangeduid met de term bevoegd gezag, is binnen de
randvoorwaarden van de onderwijswetgeving autonoom om vorm en inhoud te geven aan het
instellingsbeleid en de onderwijstaken. Het bevoegd gezag legt rekenschap en verantwoording af over
het gevoerde beheer aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit gebeurt
onder meer door middel van de jaarverslaggeving op basis van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
(Rjo). Dit handboek gaat nader in op deze jaarverslaggeving. Daarnaast wordt in dit handboek ingegaan
op een aantal actuele ontwikkelingen en onderwerpen waaronder de door de minister van OCW
aangekondigde versterking van de bestuurskracht in het onderwijs, de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016 en de toegenomen belangstelling en noodzaak voor implementeren van risicomanagement en
inzicht in het weerstandsvermogen. Ook thema’s rondom huisvesting en Standard Business Reporting
(SBR) blijven in de belangstelling staan. Tenslotte zijn ook fiscale thema's als vennootschapsbelasting en
horizontaal toezicht steeds actueler in de onderwijssector.
Voor alle onderwijssectoren zijn de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) van het ministerie van
OCW en de Richtlijn 660 'Onderwijsinstellingen' (RJ 660) van toepassing. Naar aanleiding van de
evaluatie van de accountantscontroles naar de jaarverslaggeving blijkt een aantal aandachtspunten
waaronder het bestuursverslag, het verwerken van stelselwijzigingen, bijzondere
waardeverminderingen, de voorzieningen en financiële instrumenten. In dit handboek 2016 wordt
specifiek ingegaan op deze onderwerpen.

1.2 Leeswijzer
Dit handboek bestaat uit drie delen:
Deel A – Jaarverslaggeving
In 2008 is voor alle onderwijssectoren de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) van het ministerie
van OCW ingevoerd. (Titel 9 Boek 2 BW) en de daarop gebaseerde Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) vormen de basis voor de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen. De
onderwijsspecifieke regels zijn in een afzonderlijke RJ 660 Onderwijsinstellingen in de RJ opgenomen.
Hoofdstuk 2 behandelt de belangrijkste onderwerpen van verslaggevingsvoorschriften. Tevens wordt
ingegaan op de jaarstukken waaronder het bestuursverslag.
In hoofdstuk 3 behandelen wij algemene grondslagen voor de jaarverslaggeving en gaan wij nader in op
de begrippen activa, vreemd vermogen, eigen vermogen, baten en lasten. Bij het opstellen van de
jaarrekening moet stelselmatigheid worden betracht. Soms is het niettemin nodig om veranderingen in
de uitgangspunten voor de jaarverslaggeving aan te brengen. Wij gaan in op de vraag wanneer een
verandering moet worden aangemerkt als een stelselwijziging of als een schattingswijziging, wanneer
sprake is van foutherstel en hoe een verandering vervolgens in de jaarrekening moet worden verwerkt.
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In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de jaarrekeningposten die in de praktijk regelmatig vragen
oproepen. Wij gaan onder andere in op de verwerking en waardering van de jaarrekeningposten vaste
activa, deelnemingen, voorzieningen, eigen vermogen en overlopende passiva. Tevens gaan wij in op de
regels voor de verslaggeving van financiële instrumenten.
Als gevolg van fusies zijn in het afgelopen decennium grote samenvoegingen van onderwijsinstellingen
ontstaan. Wanneer meerdere rechtspersonen binnen zo’n samenvoeging opereren kan consolidatie aan
de orde zijn. In hoofdstuk 5 behandelen wij wanneer een onderwijsinstelling een geconsolideerde
jaarrekening moet opstellen en aan welke eisen die geconsolideerde jaarrekening moet voldoen. In
hoofdstuk 6 komt aan de orde op welke wijze bestuurlijke fusies in de jaarrekening moeten worden
verwerkt.
Bij dit handboek is primair gebruikgemaakt van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ-bundel, jaareditie 2015, die van toepassing is op verslagjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2016).
Deel B – Andere wet- en regelgeving
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op
1 januari 2013 in werking getreden. De WNT verving de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Wopt). De WNT verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de
(semi)publieke sector, waaronder onderwijsinstellingen, beloningen en ontslagvergoedingen overeen te
komen hoger dan de geldende WNT norm. Daarnaast is sprake van een openbaarmakingsverplichting
voor alle topfunctionarissen en overige medewerkers in dienstverband die een bezoldiging genieten
boven de geldende bezoldigingsnorm.
In hoofdstuk 7 gaan wij nader in op de WNT.
Onderwijsinstellingen ontwikkelen de laatste jaren steeds meer private activiteiten. In hoofdstuk 8
behandelen wij welke normen een onderwijsinstelling in acht moet nemen bij de combinatie van
publieke en private activiteiten. Tevens gaan we in op de specifieke eisen die publiek-private activiteiten
aan de informatieverstrekking in het bestuursverslag stellen.
In hoofdstuk 9 gaan wij in op het onderwerp Europese aanbesteding. Op 1 juli 2016 is de
Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Ondernemers krijgen meer kans om overheidsopdrachten te
verwerven. In dit hoofdstuk beantwoorden wij de vraag of onderwijsinstellingen moeten worden
aangemerkt als aanbestedende diensten waardoor zij hun opdrachten voor werken, leveringen en
diensten Europees moeten aanbesteden. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste procedures en wat
dat betekent voor de administratieve organisatie van uw onderwijsinstelling.
In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op het 'in control statement' (ICS) en risicomanagement. De
aandacht van onderwijsinstellingen voor risicomanagement en het ‘in control’ zijn, is toegenomen. Het
beheersen van risico’s en een transparante verslaggeving over risicomanagement zijn onderdelen van
een goed functionerende corporate governance. Onderwijsinstellingen onderkennen het besef dat een
goed inzicht en beheersing van risico’s een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van
beleidsdoelstellingen van een instelling. Een ‘in control statement’ (ICS) voor onderwijsinstellingen kan
hieraan een bijdrage leveren. Tevens wordt ingegaan op de rechtmatigheidscontrole op basis van het
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016.
Hoofdstuk 11 behandelt een aantal actuele thema’s waaronder de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016, het themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het
Onderwijs, de door de minister van OCW aangekondigde versterking van de bestuurskracht in het
onderwijs en de ontwikkelingen rondom Standard Business Reporting (SBR).
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Deel C – Fiscaliteit
Deel C staat in het teken van de fiscaliteit bij onderwijsinstellingen. In hoofdstuk 12 gaan wij in op de
btw. Hoewel onderwijsinstellingen er in de praktijk vaak vanuit gaan dat de btw-vrijstelling voor
onderwijsprestaties van toepassing is, is dat lang niet altijd het geval. Wanneer een onderwijsinstelling
er ten onrechte van uit gaat btw-vrijgesteld te zijn, bestaat het risico dat bij een fiscale controle achteraf
blijkt dat btw is verschuldigd hetgeen tot een naheffing van btw en zelfs tot een boete kan leiden. De
btw wet- en regelgeving biedt echter ook kansen. Indien en voor zover sprake is van btw-belaste
prestaties kan de btw op de kosten in aftrek worden gebracht. Per saldo kan dat voordelig zijn voor de
onderwijsinstelling.
In hoofdstuk 13 gaan we in op de loonbelasting. Om te bepalen of uw onderwijsinstelling voor bepaalde
betalingen onder de heffing van loonbelasting valt, moet de vraag worden beantwoord of sprake is van
een dienstbetrekking. Daarom gaan we eerst in op de vraag wat onder een dienstbetrekking wordt
verstaan. Vervolgens stellen we enkele specifieke problematieken van onderwijsinstellingen aan de orde
die in de praktijk vragen oproepen. Wij gaan in op de positie van directeuren, bestuurders en
toezichthouders en op de werkkostenregeling.
In hoofdstuk 14 wordt nader ingegaan op de vennootschapsbelasting. Steeds vaker krijgen instellingen
te maken bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met mogelijke vennootschapsbelastingplicht.
Wanneer is vennootschapsbelasting van toepassing? Binnen de sector onderwijs worden met de
Belastingdienst in toenemende mate afspraken gemaakt over horizontaal toezicht. In hoofdstuk 15
wordt ingegaan wat hierbij van belang is. In hoofdstuk 16 ten slotte wordt ingegaan op de lokale
heffingen. Hierbij speelt de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) een belangrijke rol. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan hoe deze WOZ-waarde voor onderwijsinstellingen wordt bepaald.
Tot slot
Via de website van Deloitte, www.deloitte.nl/checklists, kunt u de checklist jaarverslaggeving 2016
aanvragen. Aan de hand van deze checklist kunt u snel en efficiënt nagaan of uw jaarrekening over
2016 aan de vereisten, die in de wet- en regelgeving zijn opgenomen, voldoet. Het trefwoordenregister
bevordert de naslagfunctie en toegankelijkheid van het handboek. De teksten van dit handboek zijn
afgesloten op 3 oktober 2016.
De redactie van dit handboek houdt zich aanbevolen voor uw op- en aanmerkingen
(NLPPDPublicsector@deloitte.nl).
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2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een inleiding op de andere hoofdstukken, waarin wij behandelen welke wet- en
regelgeving u in acht moet nemen bij het opmaken van de jaarstukken.
Voor de jaarverslaggeving 2016 zijn voor alle onderwijssectoren dezelfde
jaarverslaggevingsvoorschriften van toepassing. De Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) van het
ministerie van OCW vormt de wettelijke basis voor de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen die
door het ministerie van OCW of het ministerie van Economische Zaken (EZ) worden bekostigd.
De Rjo, Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) vormen de normen voor de jaarverslaggeving 2016. De richtlijnen specifiek voor
de sector onderwijs zijn in een afzonderlijke richtlijn, RJ 660 'Onderwijsinstellingen', opgenomen.
In de Rjo wordt onder een onderwijsinstelling verstaan:
een bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs (scholen voor
primair onderwijs);
een bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra (scholen voor
speciaal onderwijs);
een bekostigd regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de Wet op de
expertisecentra;
een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs (scholen voor voortgezet
onderwijs) met uitzondering van de scholen, bedoeld in titel II, afdeling II van die wet (niet uit de
openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs);
een bekostigde instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onder b, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs (regionale opleidingencentra, vakinstellingen en agrarische opleidingencentra); of
een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (hogescholen en universiteiten).
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2.2 De jaarstukken
De Rjo definieert het begrip 'jaarverslaggeving' als het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande
uit de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van
Titel 9 Boek 2 BW (artikel 1 onder c van de Rjo).
Modellen
Op grond van artikel 3 onder g van de Rjo worden de balans en de staat van baten en lasten, het
kasstroomoverzicht en de toelichting opgesteld overeenkomstig de modellen in de bijlagen bij hoofdstuk
660 van de richtlijnen. Het Besluit modellen jaarrekening, samengesteld door de Raad voor de
Jaarverslaggeving en opgenomen in hoofdstuk 910 van de richtlijnen is van overeenkomstige
toepassing.
De bijlage bij RJ 660 bevat verplichte modellen voor de balans, de staat van baten en lasten, het
kasstroomoverzicht en gedeelten van de toelichting (RJ 660.301). De modellen hebben betrekking op
een gedeelte van de jaarstukken. De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Titel 9 Boek 2 BW stellen
daarnaast nog andere onderdelen van de jaarstukken verplicht, zoals de wettelijke presentatie- en
toelichtingsvereisten per jaarrekeningpost, het bestuursverslag, het voorstel tot resultaatbestemming en
de opgave van gebeurtenissen na balansdatum.
In de brochure 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs - Toelichtende brochure' van OCW gepubliceerd d.d.
10 maart 2016 zijn geen verantwoordingsmodellen meer opgenomen die als voorbeelden kunnen
fungeren bij de inrichting van de jaarrekening. Zoals toegelicht in hoofdstuk 8 van de brochure wordt
voor de modellen verwezen naar de XBRL taxonomie.
De onderwijsinstelling stelt de jaarrekening en het bestuursverslag op in de Nederlandse taal en in
euro's uitgedrukt. Hetzelfde geldt voor de gepubliceerde jaarrekening en bestuursverslag. Het
verslagjaar is volgens artikel 3 onder c van de Rjo altijd gelijk aan het kalenderjaar (RJ 660.107).
De jaarverslaggeving wordt opgesteld door het bevoegd gezag dat de onderwijsinstelling in stand houdt
(artikel 3 onder d van de Rjo). Het artikel geeft aan wie verantwoordelijk is voor het opstellen van de
jaarverslaggeving en het indienen bij het ministerie van OCW. Kern van het voorschrift is dat de
jaarverslaggeving wordt opgesteld op het niveau van de rechtspersoon dat de onderwijsinstelling in
stand houdt. Dit voorschrift is ontleend aan de onderwijswetgeving.
2.2.1 Bestuursverslag
Het bestuur van een onderwijsinstelling dient een schriftelijk bestuursverslag op te stellen, waarin
algemene informatie over de rechtspersoon en een zo volledig mogelijk beeld van alle van invloed zijnde
interne en externe ontwikkelingen wordt gegeven. Alle onderwijsinstellingen die door het ministerie van
OCW dan wel door het ministerie van EZ worden bekostigd zijn hiertoe verplicht gesteld op grond van
RJ 660.511. De vrijstelling voor het opstellen van een bestuursverslag voor kleine rechtspersonen
(RJ 400.102) is in RJ 660.511 niet van toepassing verklaard.
De Rjo definieert het begrip ‘bestuursverslag’ in artikel 1 onder e als volgt: het verslag waarmee het
bevoegd gezag van een onderwijsinstelling interne en externe belanghebbenden informeert over het
gevoerde beleid en de gang van zaken bij de instelling, de uitkomsten van het gevoerde beleid in het
jaar waarover verslag wordt gedaan alsmede de aanwending van middelen in dat jaar en
verantwoording aflegt overeenkomstig de gestelde wettelijke eisen.
Het bestuursverslag geeft een zo volledig mogelijk beeld van alle van invloed zijnde interne en externe
ontwikkelingen (RJ 660.514). Bij de nadere invulling van de informatieverstrekking volgt de
onderwijsinstelling artikel 2:391 BW, RJ 400 Bestuursverslag, de Rjo en de nadere bepalingen van
RJ 660. De in RJ 400 Bestuursverslag, alinea 108 en alinea 109 weergegeven onderwerpen worden als
noodzakelijk verondersteld voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de

16

2 Jaarverslaggeving

rechtspersonen en groepsmaatschappijen. Op grond van alinea 110 van RJ 400 Bestuursverslag,
vermeldt de onderwijsinstelling belangrijke afwijkingen van in het voorgaande bestuursverslag
genoemde trendmatige ontwikkelingen (RJ 660.513). Voor de invulling van het bestuursverslag wordt
tevens verwezen naar alinea 512 tot en met 519 van RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven.
Het bestuursverslag heeft betrekking op de rechtspersoon en de groepsmaatschappijen waarvan de
financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag moet een getrouw beeld
geven van (art. 2:293 lid 1 BW):
•
de toestand op balansdatum;
•
de ontwikkeling gedurende het boekjaar; en
•
de resultaten.
Minimaal dient in het bestuursverslag aandacht besteed te worden aan de volgende onderwerpen:
•
Algemene informatie
Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en samenstelling van bestuur en directie;
doelstelling van de organisatie (missie en visie) (RJ 400.108 en 640.513);
aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten en diensten,
geografische gebieden, afnemers (RJ 400.108);
juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting (RJ 400.108);
belangrijke elementen van het gevoerde beleid (RJ 400.108), met tenminste aandacht voor:
•
zaken met een behoorlijke personele betekenis (RJ 660.514);
•
onderwijsprestaties (RJ 660.514);
•
onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken (RJ 660.514);
•
ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg (RJ 660.514);
•
ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen (waaronder
samenwerkingsverbanden) (RJ 660.514);
•
governanceontwikkelingen (interne beheersing en toezicht) (RJ 660.514);
•
zaken met een politieke (overheidsprioriteiten) of maatschappelijke impact (RJ 660.514);
•
het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag (RJ 660.514);
•
afhandeling van klachten (RJ 660.514);
informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen. Dit is een aanbeveling op grond
van RJ 400.114 (zie toelichting);
de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op grond van
art. 2:391 lid 2 BW en RJ 400.123;
mededelingen omtrent de verwachte gang van zaken op grond van art. 2:391 lid 2 BW en
RJ 400.130. Tot de mededelingen behoren, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet
verzetten, in het bijzonder die met betrekking tot (RJ 400.132):
•
de investeringen;
•
de financiering;
•
de personeelsbezetting; en
•
de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en de rentabiliteit afhankelijk is;
mededelingen omtrent de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen, waarmee in de jaarrekening
geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed (RJ 400.130).
•
Financiële informatie
De ontwikkeling gedurende het boekjaar (RJ 400.109);
de toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) (RJ 400.109);
de behaalde omzet en resultaten (RJ 400.109);
melding van belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar
genomen besluiten, alsmede van de financiële vertaling daarvan. Zij dient de begroting voor het
jaar volgend op het verslagjaar in samenvattende vorm op te nemen, tenzij de functie die zij
aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt (RJ 640.516);
op basis van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek
(tot 1 juli 2016) wordt tenminste verslag gedaan van het beleid en de uitvoering ten aanzien
van het beleggen en belenen, de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen en de
looptijden van de beleggingen en beleningen (RJ 660.515);
op basis van artikel 10 van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (met ingang
van 1 juli 2016) doet de instelling ieder jaar in de jaarverslaglegging ten aanzien van de
publieke middelen verslag van haar beleid ten aanzien van de beleggingen en leningen, de
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•

•

•

uitvoering van het beleid in de praktijk, de uitstaande beleggingen en leningen, de
aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten. Hierbij wordt:
a. een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;
b. van elke belegging jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrij valt;
c. verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
d. een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag gedaan
over:
het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten;
de soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten;
de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten.
een risicoparagraaf met daarin opgenomen een beschrijving van de voornaamste risico's en
onzekerheden (RJ 400.109) (zie toelichting);
de kasstromen en financieringsbehoeften (RJ 400.109);
indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkelingen, het exploitatiesaldo of de
positie van de rechtspersoon, ook niet-financiële indicatoren met inbegrip van milieu- en
personeelsaangelegenheden (RJ 400.109);
aanvullende uitleg over posten in de jaarrekening indien dit noodzakelijk is voor een getrouw
beeld in het bestuursverslag (RJ 400.109);
tevens dient aandacht te worden besteed aan de daadwerkelijke ontwikkeling in het verslagjaar
van belangrijke aangelegenheden waarover in het voorgaande bestuursverslag verwachtingen
werden uitgesproken dan wel een belangrijke mate van onzekerheid werd vermeld
(RJ 400.110).
Verslag van de raad van toezicht of een vergelijkbare interne toezichthouder
Verantwoording over zijn handelen en van de resultaten die dat handelen heeft opgeleverd
tenzij de onderwijsinstelling geen interne toezichthouder kent (artikel 3 onder f van de Rjo).
Dialoog met belanghebbenden (horizontale verantwoording)
Verantwoording naar alle belanghebbenden (horizontale verantwoording) wordt als een
belangrijk element beschouwd in het financiële bestuursverslag van onderwijsinstellingen. In dit
kader wordt verwezen naar RJ 400 Bestuursverslag, alinea 120 om verslag te doen van de
dialoog met belanghebbenden (RJ 660.516). Onderwerpen die moeten worden behandeld zijn:
•
verslag van de dialoog met belanghebbenden;
•
beleid ter zake van het aspect;
•
organisatie ervan;
•
uitvoering en uitkomsten ervan; en
•
toekomstverwachtingen.
Code voor goed bestuur
Vermelding van de gehanteerde code voor goed bestuur, alsmede verantwoording over
afwijkingen van die code voor goed bestuur (sectoren PO en VO) (WPO art. 17c, lid 1 onder e en
art. 171 lid 1 onder a, WEC artikel 28i, lid 1 onder e en art. 157 lid 1 onder a,
WVO art. 103 lid 1 onder a; WVO artikel 24e1, lid 1 onder e en artikel 103, lid 1 onder a);
verantwoording van het omgaan met de branchecode (sector MBO) (WEB art. 2.5.4); en
verantwoording van de redenen waarom is afgeweken van het hoofdmodel RvT/CvB (ingeval
van een one-tier structuur, het zogenoemde bestuursmodel). Dit voorschrift geldt voor de
sectoren MBO en HO. (WHW art. 9.8, lid 1, art. 9.51, lid 2, art. 10.3d en art. 11.6).

Financiële instrumenten
Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door de rechtspersoon moet in het
bestuursverslag ook aandacht worden besteed aan de doelstellingen en het beleid op het gebied van het
beheer van risico's betreffende financiële instrumenten (art. 2:391 lid 3 BW en RJ 400.111). Dit
betreffen de doelstellingen en het beleid van de rechtspersoon én de groepsmaatschappijen waarvan de
financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.
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Aandacht moet onder meer worden besteed aan het beleid inzake de afdekking van risico's verbonden
aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties. Door het hanteren van financiële instrumenten
als hulpmiddelen ter afdekking van financiële risico’s kunnen immers risico’s ontstaan. Voorts moet
aandacht besteed worden aan de door de rechtspersoon en de groepsmaatschappijen gelopen prijs-,
krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's.
Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen
Teneinde een getrouw beeld te geven vereist de wet een evenwichtige en volledige analyse van de
toestand op de balansdatum, de ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten. Deze analyse
moet in overeenstemming zijn met de omvang en complexiteit van de rechtspersoon en
groepsmaatschappijen. Indien noodzakelijk voor een goed begrip omvat de analyse zowel financiële als
niet-financiële prestatie-indicatoren, waaronder milieu- en personeelsaangelegenheden
(art. 2:391 lid 1 BW en RJ 400.113).
Hierbij beveelt de Raad voor de Jaarverslaggeving aan om in het bestuursverslag ook een toelichting te
geven op de hoofdzaken van de voor de rechtspersoon relevante maatschappelijke aspecten van
ondernemen, waaronder het (internationale) ketenbeheer van de rechtspersoon (RJ 400.114). Onder
verantwoord ketenbeheer wordt verstaan het vrijwillige maar niet vrijblijvende commitment van
rechtspersonen om een positieve invloed uit te oefenen op het sociale beleid en/of het milieubeleid van
hun toeleveranciers en afnemers. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt
aanbevolen in de verslaggeving (het bestuursverslag en/of een afzonderlijk verslag) aan de volgende
aspecten aandacht te besteden (RJ 400.118):
•
algemene maatschappelijke aspecten, zoals de keten waarin de rechtspersoon opereert en de
producten/diensten die worden aangeboden, de invloed van de belangrijkste problemen en
uitdagingen op de strategie, welke rol stakeholders vervullen, governance en ethiek en de
onderlinge samenhang tussen de hierna genoemde aspecten;
•
milieuaspecten, bijvoorbeeld informatie over milieuvriendelijke maatregelen;
•
sociale aspecten, waarbij kan worden gedacht aan arbeidsaangelegenheden, waar onder
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, werkgelegenheid, sociale zekerheid, diversiteit en
ontplooiing en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid; en
•
economische aspecten, waartoe zowel financiële als niet-financiële aspecten behoren. Financiële
aspecten betreffen bijvoorbeeld de financiële bijdragen aan de maatschappij (bijvoorbeeld
belastingen) en aan de stakeholders. Bij niet-financiële aspecten kan worden gedacht aan de creatie
en verspreiding van kennis via onderzoek en ontwikkeling en trainingen.
Bij de verslaggeving over deze aspecten wordt aanbevolen een onderscheid te maken tussen de eigen
bedrijfsvoering en ondernemingsactiviteiten enerzijds en de keten waarin de rechtspersoon opereert
anderzijds (RJ 400.119).
Ook wordt aanbevolen hierbij aandacht te besteden aan (RJ 400.120):
de dialoog met de stakeholders;
welk beleid ter zake van het aspect wordt gevoerd en de voornaamste overwegingen hierbij;
de organisatie (governance structuur en managementinformatiesystemen);
de uitvoering van het beleid en de behaalde resultaten; en
de verwachtingen ten aanzien van interne en externe ontwikkelingen die effect kunnen hebben op
de genoemde maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Het opnemen van gesegmenteerde informatie kan daarbij van belang zijn.
In de Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving (die is opgenomen in hoofdstuk 920 van de RJbundel), is een conceptueel kader opgenomen voor het opstellen van het verslag over de
maatschappelijke aspecten.
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Risicoparagraaf
Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden
waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd (art. 2:391 lid 1 BW). In RJ 400 is dit wettelijke
vereiste nader uitgewerkt. Het gaat volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving niet om het geven van
een uitputtende uiteenzetting van alle mogelijke risico’s en onzekerheden, maar om een selectie en
weergave van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarvoor de rechtspersoon zich ziet geplaatst
(RJ 400.110a). Onzekerheden ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van
informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid
dat een gebeurtenis zich voordoet. Risico’s zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van
doelstellingen. Bij de selectie van de voornaamste risico’s en onzekerheden zijn in ieder geval de
volgende categorieën van belang (RJ 400.110b):
•
strategie: risico's en onzekerheden, vaak met een externe oriëntatie/ontstaansgrond, die een
belemmering vormen om de strategie en/of de businessplannen van de rechtspersoon te realiseren
en invloed kunnen hebben op de langetermijndoelstellingen (die bijvoorbeeld betrekking hebben op
of gepaard gaan met de strategie of governance van de rechtspersoon, technologische of
maatschappelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsaspecten);
•
operationele activiteiten: risico's en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de
operationele activiteiten van de rechtspersoon beïnvloeden en daarmee vooral betrekking hebben op
de processen binnen de rechtspersoon en van invloed kunnen zijn op de kortetermijndoelstellingen
(die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de interne organisatie en administratie, de implementatie van
nieuwe informatiesystemen en de beloningssystematiek van de rechtspersoon);
•
financiële positie: risico's en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van de
rechtspersoon (bijvoorbeeld koersrisico's, valutarisico’s, renterisico’s en onzekerheden in de
mogelijkheden om financiering aan te trekken);
•
financiële verslaggeving: risico's en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van
de interne en externe financiële verslaggeving (bijvoorbeeld onzekerheden bij complexe
toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten
aanzien van de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen);
•
wet- en regelgeving: risico's en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als
extern) en een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen van de
rechtspersoon (bijvoorbeeld risico’s en onzekerheden van het opereren in een omgeving met veel en
complexe regelgeving, onzekerheden met betrekking tot misbruik van voorkennis en risico’s als
gevolg van veranderende belastingwetgeving).
Verder dient op hoofdlijnen een beschrijving te worden gegeven van de bereidheid om risico’s en
onzekerheden al dan niet af te dekken (zogenoemde risicobereidheid of ‘risk appetite’). Ook dient de
rechtspersoon de volgende informatie te verschaffen (RJ 400.110c):
•
een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen ter beheersing van de voornaamste risico’s
en onzekerheden. Indien voor één of meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden geen
beheersingsmaatregelen zijn getroffen, dient dit feit te worden uiteengezet;
•
een beschrijving van de verwachte impact op de resultaten en/of financiële positie indien één of
meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden zich zouden voordoen;
•
een beschrijving van de risico’s en onzekerheden die in afgelopen boekjaar een belangrijke impact
op de rechtspersoon hebben gehad, en de gevolgen daarvan voor de rechtspersoon; en
•
of, en zo ja welke, verbeteringen in het systeem van risicomanagement van de rechtspersoon zijn of
worden aangebracht.
De rechtspersoon geeft bij voorkeur aan op welke wijze het systeem van risicomanagement is verankerd
in de organisatie en welke maatregelen de rechtspersoon heeft genomen (‘soft controls’) ter
beïnvloeding van de cultuur, het gedrag en de motivatie van zijn werknemers.
De uitgebreidheid van de te verstrekken informatie wordt mede bepaald door de omvang en complexiteit
van de rechtspersoon en zijn activiteiten en de daaraan gerelateerde risico’s en onzekerheden
(RJ 400.110c).
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Continuïteitsparagraaf
Om uitvoering te geven aan de beleidsbeslissingen uit de brief 'Versterking bestuurskracht onderwijs'
heeft de minister de opname van de zogenaamde ‘continuïteitsparagraaf’ in het bestuursverslag
voorgeschreven. In het bestuursverslag rapporteert het bevoegd gezag met gebruikmaking van de in
bijlage 3 opgenomen set gegevens en de daarbij behorende toelichting over de resultaten van het
financiële beleid over het verslagjaar. Daarnaast rapporteert het bevoegd gezag – in
meerjarenperspectief over de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Deze rapportage betreft
onder meer het risicomanagement en het interne toezicht (artikel 4 lid 4 van de Rjo).
In bijlage 3 van de Rjo en bijlage I van RJ 660 is de voorgeschreven set van gegevens ten behoeve van
de continuïteitsparagraaf als onderdeel van het bestuursverslag opgenomen. Bijlage 3 is met ingang van
verslagjaar 2015 gewijzigd (Staatscourant nr. 7270 d.d. 15 februari 2016). De aanpassing van bijlage 3
is het resultaat van een evaluatie naar het gebruik van de gegevensset in het bestuursverslag van de
onderwijsinstellingen. Na twee aanloopjaren is in overleg met alle betrokken partijen besloten om enkele
aanpassingen door te voeren. Deze betreffen onder ander de samenvoeging van de twee gescheiden
gegevenssets, het redigeren van enkele posten uit de balans en de verduidelijking van enkele
kengegevens.
Deze gegevensset bestaat uit:
•
Kengetallen over de personele bezetting en de aantallen studenten/deelnemers/leerlingen;
•
De meerjarenbegroting op het hoogste aggregatieniveau voor zowel de balans als de staat van
baten en lasten gebaseerd op de standaardindeling van de Rjo van het verslagjaar en de jaren t+1
tot en met t+3;
•
Balans: met onderverdeling naar VASTE ACTIVA (uitgesplitst naar Immateriële VA, Materiële VA en
Financiële VA), VLOTTENDE ACTIVA, (uitgesplitst naar Voorraden, Vorderingen, Kortlopende effecten
en Liquide middelen), EIGEN VERMOGEN (uitgesplitst naar Algemene reserve, Bestemmingsreserves
en Overige reserves en fondsen), VOORZIENINGEN, LANGLOPENDE SCHULDEN en KORTLOPENDE
SCHULDEN;
•
Staat / Raming van Baten en Lasten: de BATEN, uitgesplitst naar Rijksbijdrage, Overige
overheidsbijdragen en subsidies, college-, cursus- en/of examengelden, Baten in opdracht van
derden en Overige baten. De LASTEN, uitgesplitst naar Personeelslasten, Afschrijvingen,
Huisvestingslasten en Overige lasten. Het Saldo Baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering,
Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering, Saldo buitengewone baten en lasten en totaal
resultaat;
•
In een nadere toelichting bij de posten geeft het bestuur aan welke belangrijke ontwikkelingen zij
verwacht.
Het gaat daarbij met name om:
1. belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten, mede op basis van de verwachte ontwikkeling
van kengetallen en bekostigingsvariabelen;
2. het huisvestingsbeleid (eigendom en huur, doordecentralisatie, voorgenomen bouwprojecten en
andere bouwkundige investeringen) en de financiering daarvan;
3. de overige voorgenomen investeringen en projecten;
4. de ontwikkelingen rond contractactiviteiten en zogeheten derde geldstroomactiviteiten;
5. verwachte mutaties in reserves (onderscheiden naar de algemene reserves, de
bestemmingsreserves, en overige reserves en fondsen) en voorzieningen.
•
Rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem. In deze rapportage geeft het bestuur aan op welke wijze het interne
risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt
aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden
doorgevoerd in de komende jaren;
•
Een beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. In deze rapportage geeft het
bestuur aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet geplaatst en op
welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te
bieden;
•
Rapportage van het toezichthoudend orgaan. In deze rapportage, onderdeel van het
bestuursverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt
en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
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Voor dit onderdeel van het bestuursverslag wordt, in aanvulling op bovenstaande werkzaamheden nog
specifiek van de instellingsaccountant gevraagd vast te stellen dat:
•
de meerjarenbegroting is ontleend aan de planning & control cyclus;
•
de meerjarenbegroting is goedgekeurd door de raad van toezicht.
Met de raad van toezicht wordt in de sectoren primair en voortgezet onderwijs bedoeld de intern
toezichthouder of het intern toezichthoudende orgaan, zoals beschreven in de WPO artikel 17c, WEC
artikel 28i en WVO artikel 24e1.
Vervolgonderzoek naar continuïteitsparagrafen in het bestuursverslag
Steeds meer onderwijsbesturen hebben in hun bestuursverslag aandacht voor hun toekomst. Dat blijkt
uit het rapport 'Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen' - vervolgonderzoek
naar continuïteitsparagrafen' d.d. 12 september 2016 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). In dit
rapport doet de IvhO verslag van een vervolgonderzoek naar continuïteitsparagrafen in de jaarverslagen
2014 en een verdiepend onderzoek naar de totstandkoming van deze paragrafen in het funderend
onderwijs.
In de jaarverslagen 2014 van alle sectoren in het bekostigde onderwijs zijn de onderdelen van de
continuïteitsparagrafen vaker aanwezig, ten opzichte van de jaarverslagen 2013. De onderdelen
risicobeheer, de belangrijkste risico’s en risicomaatregelen en de rapportage van de interne
toezichthouder zijn in meer dan 80 procent van alle jaarverslagen 2014 aanwezig, terwijl deze vorig jaar
nog in ongeveer 60 procent van de jaarverslagen 2013 aanwezig waren. Ook is er een verbetering
zichtbaar in de aanwezigheid van de prognoses over personele bezetting en aantallen leerlingen,
deelnemers of studenten, de meerjarenbalans en de meerjarenraming voor baten en lasten. Deze
onderdelen zijn bij meer dan 95 procent van de besturen opgenomen in het jaarverslag 2014. In de
jaarverslagen 2013 waren deze onderdelen gemiddeld bij 80 procent aanwezig.
Bij de beoordeling zijn de volgende belangrijkste aandachtspunten naar voren gekomen ten aanzien van
de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf 1:
Prognoses van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten en de personele ontwikkelingen zijn
doorgaans aanwezig maar kunnen vaak nog beter worden toegelicht, vooral als bij de verwachte
prognose sprake is van grote onzekere factoren. Dan verdient het aanbeveling om meerdere
scenario’s op te stellen met doorrekeningen van de mogelijke financiële gevolgen, inclusief een
beeld van verwachte gevolgen voor de personele ontwikkeling. Daarbij horen voldoende
toelichtingen over benodigde maatregelen bij de door het bestuur geconstateerde risico’s en
onzekerheden.
De informatiewaarde van de meerjarenbegroting (meerjarenbalans en meerjarenraming voor baten
en lasten) wordt groter naarmate een goede verbinding zichtbaar is met geplande maatregelen en
keuzes van het bestuur. Meerjarenbegrotingen zijn echter nog niet altijd beleidsrijk opgesteld. Het is
essentieel dat een duidelijke verbinding zichtbaar is met strategische doelstellingen van het bestuur.
In toelichtingen over risicobeheer staat nog niet altijd concrete informatie over de inrichting en
werking van een systeem voor risicobeheer. Soms wordt alleen informatie gegeven over
administratieve processen. Voor een systeem van risicobeheer is echter minimaal nodig: een
systematiek voor het in beeld krijgen van risicogebieden, afwegingen die gemaakt moeten worden
over de verwachte kans en impact daarvan, en instrumenten die vervolgens nodig zijn voor een
adequate beheersing van risico’s. Daarbij is het ook nodig om goed zicht te hebben op de werking
van het systeem voor risicobeheer.
Toelichtingen over de risico’s en onzekerheden zijn vaak wel vermeld, maar nog niet altijd is
duidelijk op welke wijze het bestuur passende maatregelen treft om aan deze risico’s en
onzekerheden het hoofd te bieden. Idealiter worden risico’s zo breed mogelijk en integraal in kaart
gebracht, zodat zowel strategische, operationele als financiële risico’s daarin worden betrokken met
een inschatting van mogelijke (financiële) gevolgen en benodigde maatregelen.
Het verslag van het intern toezichthoudend orgaan bevat nog niet altijd duidelijke toelichtingen. In
het onderzoek is gekeken of het intern toezicht aangeeft hoe zij het bestuur ondersteunt en/of
adviseert. In de geselecteerde jaarverslagen van mbo en ho blijken toelichtingen hierover voldoende
1

Bron: Inspectie van het Onderwijs
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aanwezig. In de geselecteerde jaarverslagen uit de sectoren so, po en vo werd dit bij minder
besturen als voldoende beoordeeld. Vooral in die sectoren kan de informatiewaarde van dit verslag
nog verder verbeteren.
Van de geselecteerde besturen is tijdens het onderzoek ook geïnventariseerd of jaarverslaggeving 2014
op de website van het bestuur is gepubliceerd. Slechts 38 procent van deze jaarverslagen is op de
website van het bestuur vindbaar. De inspectie vindt het belangrijk dat besturen de jaarverslaggeving
actief openbaar maken, zoals ook in codes voor goed bestuur wordt gevraagd.
Alle instellingen ontvangen een brief, waarin nader wordt ingegaan op de evaluatie van de
continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag. De IvhO stelt dat instellingen met majeure investeringen
een meerjarenbegroting van minimaal vijf jaren horen op te nemen. Dit is ook aangegeven in de
beleidsreactie van de minister bij het huisvestingsonderzoek MBO/HO (zie hoofdstuk 11). Hierover volgt
eind 2016 nog een wijziging van de continuïteitsparagraaf met ingang van verslagjaar 2016 via de Rjo.
Vereisten Notities Helderheid (sectoren HO en MBO)
Een bekostigde instelling voor hoger onderwijs dan wel een bekostigde instelling als bedoeld in
artikel 1.1.1 onder b van de Wet educatie en beroepsonderwijs, verantwoordt zich in het bestuursverslag
over het gevoerde beleid zoals aangegeven in de notities ((artikel 4 lid 6 van de Rjo):
Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs (bijlage bij Kamerstukken II 2003-2004, 28
817, nr. 5 / Gele katern 2004, nr. 2, pag. 23),
Aanvulling op de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs (Bijlage bij
Kamerstukken 2004/05, 28 248, nr. 72),
Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (Bijlage bij
Kamerstukken 2004/05, 28 248, nr. 72), en
Brief van 20 juli 2005, Kamerstukken II 2003/04, 28 248, nr. 84.
Het betreft hier de navolgende onderwerpen, waarbij de themanummers verwijzen naar de betreffende
thema’s uit de Helderheidsbrieven.
Sector MBO
•
Thema 1 Uitbesteding:
De instelling dient uitbesteding adequaat te verantwoorden in het bestuursverslag.
•
Thema 2 Investeren publieke middelen in private activiteiten:
De instelling moet inzichtelijk maken hoeveel van de rijksbijdrage wordt besteed aan welke
werkzaamheden in het kader van publiek-private samenwerking.
•
Thema 4 Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf:
Het staat de instelling vrij een fonds te vormen en daaruit het cursus- of lesgeld voor specifieke
deelnemers te voldoen. Dit fonds mag echter niet worden gevoed uit de rijksbijdrage. De instelling
moet dit kunnen aantonen en zich erover verantwoorden in het bestuursverslag.
•
Thema 5 Inschrijving van een deelnemer in meer dan een opleiding tegelijk:
In het bestuursverslag dient de instelling te rapporteren over het aantal uitschrijvingen na1 oktober.
De accountant dient daarover een aannemelijkheidsverklaring af te geven. De instelling legt in het
bestuursverslag verantwoording af over de gecombineerde trajecten educatie-beroepsonderwijs.
•
Thema 6 Omzwaaiers: In het bestuursverslag dient de instelling te rapporteren over het aantal en
soort omzwaaiers binnen de instelling.
•
Thema 7 Maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven: In het bestuursverslag dient door de
instelling te worden opgenomen voor welke bedrijven of organisaties maatwerktrajecten zijn
georganiseerd.
Sector hoger onderwijs
•
Thema 1 Uitbesteding:
De instelling dient uitbesteding adequaat te verantwoorden in het bestuursverslag.
•
Thema 2 Investeren publieke middelen in private activiteiten:
De instelling moet inzichtelijk maken hoeveel van de rijksbijdrage wordt besteed aan welke
werkzaamheden in het kader van publiek-private samenwerking.
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•

•

Thema 4 Bekostiging buitenlandse studenten:
In het bestuursverslag meldt de instelling de uitwisselingsovereenkomsten met buitenlandse
instellingen.
Thema 8 Maatwerktrajecten:
In het bestuursverslag moet door de instelling worden opgenomen voor welke bedrijven of
organisaties welke maatwerktrajecten zijn georganiseerd en hoeveel studenten daarbij zijn
betrokken.

De niet genoemde thema’s betreffen geen punten, waaraan een afspraak is gekoppeld met betrekking
tot de jaarverslaggeving.
Verantwoording onderwijsprogramma met minder uren (sector MBO)
De verslaggevingseisen volgen uit de WEB artikel 7.2.7 lid 3 en 4. De instelling kan een
onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat mits de opleiding aantoonbaar van voldoende
kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt de instelling hierover
verantwoording af in het bestuursverslag.
Vereisten Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publieke-private
arrangementen (sectoren HO en MBO)
De instelling dient op grond van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 in het bestuursverslag
aandacht te besteden aan de ratio achter publiek-private arrangementen, de risico’s en risicobeheer van
publiek-private arrangementen en de feitelijke resultaten van de publiek-private arrangementen in
relatie tot de beoogde resultaten, de missie en de lange termijn doelstelling van de instelling. Deze
handreiking is in maart 2011 verschenen. Met de Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige
publieke-private arrangementen (sectoren HO en MBO) wil de minister meer duidelijkheid geven over de
toelaatbaarheid van investeringen met publiek geld in private activiteiten, gericht op de uit de wet
voortvloeiende onderwijstaken. In hoofdstuk 8.6 wordt nader ingegaan op de handreiking.
Opgave aantallen en vergoedingsbedragen uit het Profileringsfonds
Onderwijsinstellingen nemen in het bestuursverslag op aan hoeveel studenten zij uit het
profileringsfonds, bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, financiële ondersteuning hebben verleend, uitgesplitst naar EER-studenten en niet EERstudenten. Tevens geven zij aan wat de hoogte is van de uitgaven samenhangend met het
profileringsfonds (artikel 4 lid 2 Rjo).
Dit is een uitbreiding van de opgaven aangaande het profileringsfonds, die de vorige staatssecretaris
Halbe Zijlstra destijds de Tweede Kamer heeft toegezegd. Er wordt, naast een opgave van het aantal
studenten, tevens een opgave verlangd van de uitkeringen uit het profileringsfonds uitgesplitst naar
Europese Economische Ruimte (EER) - en niet EER-studenten, alsmede een opgave van de hoogte van
het profileringsfonds.
Deze bepaling is alleen van toepassing voor de sector hoger onderwijs.
OCW heeft in haar Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs, nummer 26 d.d. 3 juni 2016 een wijziging
in de Rjo aangekondigd over een uitbreiding van de verantwoording met betrekking tot de aanwending
van gelden uit het Profileringsfonds in de sector HO. Aanleiding is een brief die de minister op 23 mei
2016 aan de instellingen voor hoger onderwijs heeft gestuurd over het Profileringsfonds. Daarin staat
dat de verantwoording en de specificatie daarvan in het bestuursverslag een aanpassing zal ondergaan.
Deze aanpassing houdt in dat vanaf het verslagjaar 2016 een onderverdeling wordt verlangd, waarbij
worden opgegeven de aantallen en bedragen vanwege:
a. Studenten in overmachtssituaties zoals ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere
familieomstandigheden of een niet-studeerbare opleiding.
b. Bestuursleden aan door de instelling erkende studie- of studentenverenigingen of in de
studentenmedezeggenschap.
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c.

De overige categorie waarmee de instelling zich kan profileren: studenten die een bijzondere
prestatie leveren op gebied van sport of cultuur, of financiële ondersteuning aan niet-EER studenten,
uitgaande beurzen of andere gevallen.

Transparantie declaraties en declaratievoorschriften in het hoger onderwijs
Instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek nemen in het bestuursverslag een overzicht op van de vergoedingen aan en
de declaraties van de individuele bestuurders volgens het format conform bijlage 2 van de Rjo en model
H van RJ 660, en publiceren dit tevens op de website van de onderwijsinstelling (artikel 4 lid 3 Rjo).
Het format in bijlage 2 van de Rjo ziet er als volgt uit:
Naam individuele
bestuurder

Naam individuele
bestuurder

Naam individuele
bestuurder

Representatiekosten
Reiskosten binnenland
Reiskosten buitenland
Overige kosten
Totaal
Aanleiding van deze wijziging in de Rjo is de motie van Kamerlid Van der Ham (Kamerstukken II, 20112012, 31 288, nr. 156) over de transparantie bij onderwijsinstellingen van besteding van middelen. De
voormalige staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij
inzicht zou vragen in de declaraties van bestuurders over het voorafgaande jaar via de jaarverslaggeving
(Kamerstukken II, 2011/12, 31 288, nr. 208).
Dat heeft geleid tot de brief van 'Transparantie declaraties en declaratievoorschriften' die Zijlstra heeft
gestuurd naar de voorzitters van de colleges van bestuur van alle hoger onderwijsinstellingen. In deze
brief zijn de bestuurlijke afspraken met de Vereniging Hogescholen en de VSNU uiteengezet over het
openbaar maken van declaraties van individuele leden van het college van bestuur van hogescholen en
universiteiten. De verplichting geldt ook voor bestuurders die geen dienstbetrekking hebben,
bijvoorbeeld interim-bestuurders.
Declaratiereglement hoger onderwijs
Naast de verplichting tot opname van een overzicht van de declaraties van individuele bestuurders in het
bestuursverslag, dienen instellingen in het hoger onderwijs met ingang van verslagjaar 2012 te
beschikken over een declaratiereglement met daarin voor de gehele organisatie geldende voorschriften
met betrekking tot te declareren vergoedingen.
Segmentatie
Wanneer een onderwijsinstelling in meer dan één onderwijssector activiteiten ontplooit, of als sprake is
van te onderscheiden activiteiten binnen de instelling, dient de informatie in het bestuursverslag te
worden gesegmenteerd naar bedrijfssegmenten (segmentatie) (RJ 660.403). Informatie over realisatie
van doelstellingen, ontwikkelingen, activiteiten en prestaties dienen daartoe bijvoorbeeld te worden
gesegmenteerd naar vestigingen en naar opleidingen.
Daarnaast gelden nadere segmentatievoorschriften ingeval sprake is van groepsverhoudingen leidende
tot een geconsolideerde jaarverslaggeving van bevoegde gezagen (artikel 3 onder h van de Rjo). In
hoofdstuk 5 Consolidatie wordt hier nader op ingegaan.
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Overzicht van de voor het betreffende verslagjaar relevante politieke of maatschappelijke
thema’s
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert jaarlijks een overzicht van de voor het
betreffende verslagjaar relevante politieke of maatschappelijke thema’s, waarover het bevoegd gezag in
het bestuursverslag rapporteert met betrekking tot de wijze waarop middelen zijn ingezet en de
resultaten die daarmee zijn behaald (artikel 4 lid 6 Rjo).
In control statement
Als het bestuur van mening is dat de interne beheersings- en controlesystemen adequaat zijn, kan zij
een in control statement (ICS) opstellen en in het bestuursverslag opnemen. De naleving van de
Corporate governance codes in de verschillende onderwijssectoren vormt in deze verantwoording een
belangrijk onderdeel.
Belangrijke elementen in een ICS zijn:
•
een korte samenvatting van de relevante onderdelen van het besturingsmodel van de instelling,
gericht op het beheersbaar krijgen van de risicovolle en materiële processen;
•
de zekerheden die het interne beheersingssysteem biedt, bijvoorbeeld ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de informatieverschaffing;
•
de onderdelen van het interne beheersingssysteem die nog op een hoger plan moeten worden
gebracht en welke belangrijke verbeterende maatregelen daartoe in de komende planperiode
worden getroffen.
Voor de onderbouwing van het ICS is het noodzakelijk dat de werking van het systeem van interne
beheersingsmaatregelen periodiek wordt gecontroleerd en geëvalueerd.
Voor meer informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 10 In control statement en risicomanagement waarin
nader wordt ingegaan op het ICS.
2.2.2 Jaarrekening
De jaarrekening bevat de volgende onderdelen:
•
(Geconsolideerde) jaarrekening:
Waarderingsgrondslagen.
(Geconsolideerde) balans per 31 december 201x (conform model A in RJ 660).
(Geconsolideerde) staat van baten en lasten over 201x (conform model B in RJ 660).
(Geconsolideerd) kasstroomoverzicht over 201x (conform model C in RJ 660).
Toelichting behorende tot de (geconsolideerde) balans en staat van baten en lasten.
•
Enkelvoudige jaarrekening (indien van toepassing):
Enkelvoudige balans per 31 december 201x.
Enkelvoudige staat van baten en lasten over 201x.
Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 201x.
•

Bijlagen (onderdeel van de jaarrekening):
Verbonden partijen (conform model E in RJ 660).
De vermelding van de gegevens uit hoofde van de WNT (conform model F in RJ 660).
Verantwoording subsidies OCW en EZ (conform model G in RJ 660).

Segmentatie
In de toelichting van de staat van baten en lasten dient een staat van baten en lasten conform model B
te worden opgenomen van ieder van de operationele segmenten van de onderwijsinstelling. Hierbij dient
een cijfermatige aansluiting te worden opgenomen van het resultaat volgens deze staten van baten en
lasten met het totale resultaat van de rechtspersoon (RJ 660.307).
In de jaarrekening dient te worden toegelicht welke grondslagen gehanteerd zijn voor de indeling in
operationele segmenten. De onderwijsinstelling dient een bestendige gedragslijn aan te houden ten
aanzien van de gehanteerde criteria voor de segmentering; slechts wegens gegronde redenen kan de
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grondslag voor segmentering worden gewijzigd. De wijzigingen en de redenen dienen te worden
toegelicht; de vergelijkende cijfers over voorafgaande boekjaren dienen te worden aangepast aan de
nieuwe criteria.
Voor de bepaling van de operationele segmenten dient aansluiting te worden gezocht bij het
bedrijfsproces, zoals de te onderscheiden onderwijssectoren en overige activiteiten van de
onderwijsinstelling (RJ 660.306).

Voorbeeld: Segmentatie naar verschillende onderwijssegmenten
Onderwijsinstelling x betreft een hogeschool en biedt zowel HBO-opleidingen als masteropleidingen
aan.
De masteropleidingen worden ontwikkeld met gelieerde universiteiten. Omdat sprake is van
verschillende onderwijssectoren is segmentatie in de jaarrekening verplicht.
In de toelichting op de staat van baten en lasten dienen het HBO-deel en het WO-deel afzonderlijk
verantwoord te worden. Deze verantwoording vindt plaats via een afzonderlijke staat van baten en
lasten voor HBO en voor WO in de toelichting op de staat van baten en lasten.
Op grond van artikel 3 onder h Rjo segmenteert de onderwijsinstelling in de toelichting van de
geconsolideerde jaarverslaggeving, de balans en de staat van baten en lasten zodanig dat inzicht
ontstaat in de onderscheiden posten uit de geconsolideerde jaarrekening op het instandhoudingsniveau
(RJ 660.305). Deze bepaling betreft nadere segmentatievoorschriften ingeval in geval sprake is van
groepsverhoudingen leidende tot een geconsolideerde jaarverslaggeving van bevoegde gezagen. In
hoofdstuk 5 Consolidatie wordt hier nader op ingegaan.
Vermelding accountantskosten
Onderwijsinstellingen dienen in de toelichting bij de jaarrekening de in het boekjaar ten laste van de
rechtspersoon gebrachte honoraria van de accountantsorganisatie te vermelden.
De
•
•
•
•

honoraria dienen te worden gesplitst in de volgende categorieën:
controle van de jaarrekening;
andere controleopdrachten;
fiscale adviesdiensten; en
andere niet-controlediensten.

Uitgangspunt van deze wettelijk bepaling is dat de opgave dient ter beoordeling van de
onafhankelijkheid van de externe accountant die de jaarrekening heeft gecontroleerd.
In de praktijk worden accountantskosten op twee verschillende methoden ten laste van het resultaat
verwerkt. De gehanteerde verwerkingsmethode is voor het vermelden van accountantskosten van
belang. Immers, de in het boekjaar ten laste van het resultaat gebrachte honoraria moeten worden
vermeld.
Volgens de eerste verwerkingsmethode worden alle accountantskosten die gemaakt moeten worden om
de jaarrekening over een boekjaar te controleren, toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening
van toepassing is. Voor de na het boekjaar uit te voeren (controle)werkzaamheden wordt dan een post
te betalen accountantskosten opgenomen. De tweede verwerkingsmethode is gebaseerd op de definitie
van verplichtingen en sluit aan op de diensten die zijn verricht in het verslagjaar. De instelling heeft
ultimo boekjaar doorgaans nog niet alle (controle)diensten geleverd gekregen, waardoor de post nog te
betalen accountantskosten formeel niet aan de definitie van een verplichting voldoet. De post nog te
betalen accountantskosten wordt om deze reden niet in de jaarrekening opgenomen. Bij deze tweede
verwerkingsmethode worden derhalve de honoraria toegerekend aan het boekjaar waarin de
werkzaamheden zijn uitgevoerd.
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De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft vastgesteld dat er in de praktijk sterke voorkeur bestaat voor
de eerste verwerkingsmethode. Daarom beveelt zij aan om de in de toelichting te vermelden totale
honoraria te baseren op die eerste verwerkingsmethode, ongeacht of de werkzaamheden door de
externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht
(RJ 390.301a). Het blijft echter toegestaan om de in de toelichting te vermelden totale honoraria
(stelselmatig) te baseren op de tweede verwerkingsmethode. Toegelicht moet worden welke methode
van vermelding van de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening is gehanteerd
(RJ 390.301a).
Van welke organisatieonderdelen moeten de honoraria worden vermeld?
De accountantsorganisatie genoemd in art. 1 Wet toezicht accountantsorganisaties betreft uitsluitend de
accountantsorganisatie die is belast met de wettelijke controle van de jaarrekening. Op basis van de
huidige formulering van art. 2:382a BW hoeven de honoraria van andere organisatieonderdelen
(bijvoorbeeld de belastingadviseurs of managementconsultants) niet te worden vermeld, indien die
organisatieonderdelen geen deel uitmaken van het organisatieonderdeel dat de wettelijke controle
uitvoert.
Hetzelfde kan gesteld worden voor honoraria die in rekening zijn gebracht door gelieerde buitenlandse
accountants die wel deel uitmaken van het netwerk, maar niet van het Nederlandse
organisatieonderdeel dat de wettelijke controle uitvoert.
Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving is de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe
accountant erbij gebaat dat ook de honoraria van het netwerk van de accountantsorganisatie in de
opgave worden betrokken. Daarom beveelt de Raad sterk aan om ook de honoraria te vermelden van
het (internationale) netwerk waartoe de externe accountant behoort (RJ 390.301). Bovendien wordt indien van toepassing - aanbevolen om te melden dat een materieel deel van de in de consolidatie
betrokken dochtermaatschappijen wordt gecontroleerd door een andere externe accountant, met
vermelding van diens honoraria te vermelden (RJ 390.302).
In NIVRA-wijzer 1 ‘Vermelding accountantshonorarium in de jaarrekening’ van 13 februari 2009 is een
voorkeur uitgesproken om zowel de honoraria van het organisatieonderdeel dat is belast met de
wettelijke controle te vermelden, alsmede de honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort. Indien deze informatie wordt gesplitst voorzien van vergelijkende
cijfers, dan wordt in de visie opgenomen in de NIVRA-wijzer enerzijds voldaan aan de letterlijke wettekst
en anderzijds wordt informatie verstrekt die voor belanghebbenden relevant is om zich een beeld te
vormen van het totale pakket aan dienstverlening door de accountantsorganisatie en het daaraan
verbonden netwerk.
De hierna opgenomen tabel is een voorbeeld op welke manier onderwijsinstellingen de
accountantshonoraria in hun jaarrekening kunnen toelichten.
Voorbeeld: Vermelding accountantskosten volgens voorkeur NIVRA-wijzer
20XX

X Accountants

Overig X netwerk

Totaal X netwerk

Onderzoek van de
jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal
terrein
Andere nietcontrolediensten

Totaal
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Voorbeeld: Vermelding accountantskosten volgens voorkeur NIVRA-wijzer
20XX-1

X Accountants

Overig X netwerk

Totaal X netwerk

Onderzoek van de
jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal
terrein
Andere nietcontrolediensten

Totaal

Voorbeeld:
Stel Deloitte Accountants is de externe accountant van uw onderwijsinstelling. Het honorarium
bedraagt voor het verslagjaar € 45.000 (voorgaand verslagjaar € 43.000). Tevens heeft u Deloitte
Belastingadviseurs in het verslagjaar een onderzoek laten uitvoeren naar de omzetbelasting voor een
bedrag ad € 10.000. Tenslotte hebben de consultants van XYZ een adviesopdracht in het verslagjaar
verricht met een opdrachtwaarde van € 15.000.
In de jaarrekening vermeldt u dan alleen de honoraria van alle diensten van de accountantsorganisatie
die uw huisaccountant is. De honoraria dienen wel gesplitst en voorzien van vergelijkende cijfers te
worden opgenomen.
In dit voorbeeld dus voor het verslagjaar € 45.000 (voorgaand verslagjaar € 43.000) door Deloitte
Accountants. Vervolgens vermeldt u afzonderlijk de belastingadviesopdracht van Deloitte
Belastingadviseurs. Vermelding van de adviesopdracht door XYZ kan achterwege worden gelaten.
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De verplichte vermelding op basis van de Rjo van gegevens over de bezoldiging van (gewezen)
bestuurders en (gewezen) toezichthouders in de toelichting van de jaarrekening van
onderwijsinstellingen is met ingang van 1 januari 2014 komen te vervallen. Op basis van Rjo art. 3
onder e2 volstaat de opgave Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) (Staatscourant, nr. 6416 d.d.10 maart 2015). Door de invoering van de WNT en de daarin
omschreven rapportageverplichtingen, is de verplichting op grond van artikel 383 en 383c van Titel 9
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek overbodig geworden. Op de publicatieverplichtingen van de WNT
wordt nader ingegaan in hoofdstuk 7.
2.2.3 Overige gegevens
De Overige gegevens maken onderdeel uit van de jaarstukken. De voorschriften in hoofdstuk 410
Overige gegevens dienen overeenkomstig te worden toegepast (RJ 660.508). De Overige gegevens bij
jaarrekeningen in het onderwijs bevatten over het algemeen de volgende onderdelen:
•
De controleverklaring van de accountant of een mededeling waarom deze ontbreekt.
•
De statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat.
•
Een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de
rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht;
De Overige gegevens mogen niet in strijd zijn met de jaarrekening en met het bestuursverslag (artikel
2:392 lid 2 BW) (RJ 410.105).
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2.3 Handige links
Op de website van het ministerie van OCW is informatie beschikbaar over RJ 660 Onderwijsinstellingen
en de Regeling jaarverslaggeving onderwijs: www.rijksoverheid.nl (zoekopdracht 'Richtlijn Jaarverslag
onderwijs’).
De notities Helderheid bekostiging hoger onderwijs en Helderheid bekostiging beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie zijn te downloaden vanaf de website van DUO: www.duo.nl (zoekopdracht
'brochures bekostiging’).
De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is te downloaden vanaf de website van:
www.rijksoverheid.nl (zoekopdracht ‘Regeling beleggen en lenen’).
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3.1 Inleiding
De jaarrekening geeft de financiële gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen weer. Dat
bereikt u door deze transacties en gebeurtenissen in te delen in gelijksoortige groepen. Deze groepen
worden als elementen van de jaarrekening aangeduid. De elementen voor de balans bestaan uit activa,
vreemd vermogen en eigen vermogen en voor de staat van baten en lasten uit baten en lasten. Voor het
opmaken van de jaarrekening is het van belang om te weten welke criteria gelden voor deze
voornoemde elementen. Zij bepalen namelijk een belangrijk deel van uw balans en staat van baten en
lasten. In paragraaf 3.2 behandelen wij de grondbeginselen en de kwalitatieve kenmerken van
jaarrekeningen. In paragraaf 3.3 gaan wij in op de behandeling van de definities van activa, vreemd
vermogen, eigen vermogen en baten en lasten. In paragraaf 3.4 komen de gebeurtenissen na
balansdatum aan bod. De uitleg van deze begrippen achten wij noodzakelijk voor de verdere
behandeling van de jaarrekening in dit handboek.
Bij het opstellen van de jaarrekening moet stelselmatigheid worden betracht. Dat wil zeggen dat een
eenmaal gekozen stelsel zoveel als mogelijk moet worden gehandhaafd. Het kan nodig zijn
veranderingen in de uitgangspunten voor de jaarverslaggeving aan te brengen. In dat geval is de vraag
relevant hoe die veranderingen gekwalificeerd moeten worden. Een verandering kan een stelselwijziging
of een schattingswijziging inhouden. Beide veranderingen worden op verschillende wijze in de
jaarrekening verwerkt. In de paragrafen 3.5 en 3.6 geven wij per variant uitleg over de
verwerkingswijze in de jaarrekening.
Wanneer geconstateerd wordt dat de jaarrekening, na de vaststelling daarvan, een zodanige onjuistheid
bevat dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van inzicht, zal foutherstel plaats
moeten vinden. In paragraaf 3.7 gaan wij in op de uitleg en de verwerkingswijze van foutherstel. In
paragraaf 3.8 gaan wij in op de continuïteitsveronderstelling.

3.2 Grondbeginselen en kwalitatieve kenmerken van de jaarrekening
3.2.1 Stramien
Het 'Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen' (hierna: Stramien) kan worden
aangemerkt als een soort 'grondwet' voor het opstellen van de jaarrekening. Het Stramien is
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving en is opgenomen onder RJ 930. Formeel maakt
het echter geen onderdeel uit van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
3.2.2 Grondbeginselen
Volgens het Stramien dient bij het opstellen van de jaarrekening van twee grondbeginselen te worden
uitgegaan, namelijk:
a. het toerekeningsbeginsel (RJ 930.22);
b. het continuïteitsbeginsel (RJ 930.23).
Ad a. Het toerekeningsbeginsel
Het toerekeningsbeginsel houdt in dat de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen niet in de
jaarrekening worden verwerkt op het moment waarop de hiermede verbandhoudende geldmiddelen
worden ontvangen of betaald, maar op het moment waarop de transacties worden gesloten of de
gebeurtenissen zich voordoen. Op deze wijze komen deze transacties en gebeurtenissen in de
administratie en vervolgens in de jaarrekening tot uitdrukking in de periode waarop zij betrekking
hebben. De met inachtneming van dit beginsel opgestelde jaarrekening geeft aldus niet alleen informatie
over transacties die aan het einde van een jaar door het ontvangen of betalen van geldmiddelen zijn
voltooid, maar ook over de aan het einde van een jaar nog niet voltooide transacties en wel in de vorm
van per jaareinde bestaande en in de jaarrekening op te nemen vorderingen en schulden.
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Ad b. Het continuïteitsbeginsel
Het continuïteitsbeginsel houdt in dat bij het opstellen van de jaarrekening wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd en dat deze dus in de
afzienbare toekomst haar bedrijf zal voortzetten. Bij het maken van deze veronderstelling wordt
aangenomen dat de onderneming noch het voornemen heeft, noch in de noodzaak verkeert om te
liquideren of de omvang van de activiteiten drastisch te beperken. Het is van belang van dit beginsel uit
te gaan, omdat, indien wel de noodzaak of het voornemen tot discontinuïteit zou bestaan, dit in het
merendeel van de gevallen zou moeten leiden tot andere waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen. Discontinuïteit kan gevolgen hebben voor posten aan de actief- en
passiefzijde van de balans en de samenhangende posten in de staat van baten en lasten. Als voorbeeld
kan worden gedacht aan bepaalde voorzieningen die bij discontinuïteit niet meer benodigd zijn.
Anderzijds kan discontinuïteit er toe leiden dat er juist verplichtingen ontstaan (bijvoorbeeld jegens
werknemers).
Andere beginselen
Naast de hiervoor genoemde grondbeginselen bestaat er nog een viertal andere beginselen die in acht
moeten worden genomen. Dit zijn:
•
het realisatiebeginsel;
•
het voorzichtigheidsbeginsel;
•
het matchingbeginsel; en
•
het bestendigheids- of stelselmatigheidsbeginsel.
In deze paragraaf worden deze vier beginselen kort beschreven. Deze beginselen komen regelmatig
terug in de hoofdstukken over de afzonderlijke jaarrekeningposten.
Het realisatiebeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel zijn wettelijk verankerd in de tekst van
art. 2:384 lid 2 BW: 'Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht. Winsten
worden slechts opgenomen, voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt.'
Het matchingbeginsel houdt in dat opbrengsten en kosten die betrekking hebben op dezelfde transactie
of gebeurtenis tegelijk in de staat van baten en lasten worden verwerkt (RJ 270.114). Ofwel: kosten
worden in de staat van baten en lasten verwerkt op basis van een rechtstreeks verband tussen de
gemaakte kosten en het 'verdienen' van bepaalde baten (alinea 95 van het Stramien). De toepassing
van dit beginsel laat echter niet toe dat in de balans posten worden opgenomen die op basis van
specifieke richtlijnen niet mogen worden opgenomen.
Het bestendigheids- of stelselmatigheidsbeginsel betreft de eis tot:
•
volgtijdelijke stelselmatigheid: slechts wegens gegronde reden mogen de waarderings- en
resultaatbepalingsgrondslagen worden gewijzigd (art. 2:384 lid 6 BW). Hetzelfde geldt voor de
indeling van de balans en van de staat van baten en lasten (art. 2:363 lid 4 BW). Verwezen wordt
naar paragraaf 3.5 inzake stelselwijzigingen;
•
gelijktijdige stelselmatigheid: voor naar aard en gebruik gelijksoortige activa of activiteiten worden
dezelfde grondslagen toegepast (RJ 140.202).
3.2.3 Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen
Volgens het Stramien (RJ 930.24 en volgende) gelden bij het opstellen van de jaarrekening, naast deze
grondbeginselen, kwalitatieve kenmerken. Deze aan de jaarrekening te stellen eisen zorgen ervoor, mits
deze door de samenstellers van de jaarrekening op de juiste wijze worden toegepast, dat de in de
jaarrekening opgenomen informatie nuttig is voor zoveel mogelijk gebruikers, omdat bij de juiste
toepassing van deze kenmerken de jaarrekening zoveel mogelijk op een uniforme wijze wordt
samengesteld.
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De
a.
b.
c.
d.

belangrijkste kwalitatieve kenmerken zijn:
begrijpelijkheid;
relevantie;
betrouwbaarheid;
vergelijkbaarheid.

Ad a. Begrijpelijkheid
De informatie die de jaarrekening verschaft dient begrijpelijk te zijn voor de beoogde gebruikers. Wel
mag van die gebruikers worden verwacht dat deze een redelijke kennis hebben van de gang van zaken
in het onderwijs en van de wijze waarop daarvan verslag behoort te worden gedaan. Bovendien mag van
de gebruikers worden verwacht dat zij de noodzakelijke tijd nemen om de jaarrekening te bestuderen.
Ad b. Relevantie
Informatie in de jaarrekening dient relevant te zijn. Hiervan is sprake indien deze informatie het
mogelijk maakt dat de gebruikers vroegere, huidige en toekomstige gebeurtenissen kunnen beoordelen,
dan wel de uitkomst van eerdere beoordelingen kunnen wijzigen of bevestigen. Indien hiervan sprake is,
is deze informatie bruikbaar voor het nemen van economische beslissingen.
Of informatie wel of niet relevant is hangt onder meer af van de aard en de materialiteit van deze
informatie. Bepaalde informatie is enkel en alleen vanwege haar aard relevant. De in de jaarrekening te
vermelden gegevens over de bestuurdersbeloningen is hiervan een bekend voorbeeld.
Doorgaans zal evenwel de relevantie van informatie worden bepaald door een combinatie van de aard en
de materialiteit. Informatie moet als materieel worden aangemerkt indien het weglaten of verkeerd
weergeven van deze informatie de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening
nemen, zou kunnen beïnvloeden. De materialiteit dient te worden beoordeeld in het licht van de
omstandigheden waaronder het weglaten of verkeerd weergeven van die post plaatsheeft. Dat betekent
dat iedere jaarrekening zijn eigen materialiteit heeft en dat deze dan ook per jaarrekening moet worden
bepaald.
Strijdigheid tussen begrijpelijkheid en relevantie
Er kan in bepaalde gevallen sprake zijn van een zekere mate van strijdigheid tussen de eisen ten
aanzien van begrijpelijkheid en relevantie. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat de informatie
over ingewikkelde aangelegenheden niet of nauwelijks voor alle beoogde gebruikers begrijpelijk is weer
te geven, terwijl deze informatie gezien de relevantie voor bepaalde groepen gebruikers juist wel
vermeld dient te worden.
In een dergelijke situatie dient aan de eis ten aanzien van relevantie een hogere prioriteit te worden
gegeven dan aan de eis ten aanzien van begrijpelijkheid en dient deze informatie derhalve wel te
worden opgenomen. Hierbij dient evenwel ook nadrukkelijk aan de eis van begrijpelijkheid aandacht te
worden besteed. Een voorbeeld van deze schijnbare tegenstrijdigheid is de te verstrekken informatie
over bepaalde financiële instrumenten.
Deze informatie die in sommige jaarrekeningen dikwijls grote stukken tekst in beslag neemt is relevant,
maar is ook dikwijls niet dan wel moeilijk te begrijpen, zeker voor degenen die in deze problematiek niet
ter zake kundig zijn. Het is dan de kunst deze ingewikkelde maar wel degelijk relevante en daarom
onmisbare informatie zo begrijpelijk mogelijk weer te geven. Aldus kan worden voldaan aan beide eisen.
Ad c. Betrouwbaarheid
Informatie in de jaarrekening is alleen dan bruikbaar indien deze betrouwbaar is. Hiervan is sprake
indien informatie vrij is van wezenlijke onjuistheden en vooroordelen en gebruikers van de jaarrekening
ervan mogen uitgaan dat de informatie getrouw weergeeft hetgeen daarmee bedoeld is weer te geven.
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Informatie is betrouwbaar indien deze informatie een getrouw beeld geeft van de transacties en andere
gebeurtenissen waarover wordt gerapporteerd. Hierbij dient evenwel te worden bedacht dat de absolute
betrouwbaarheid van de jaarrekening een onbereikbaar ideaal is. Dat houdt verband met het feit dat in
iedere jaarrekening posten voorkomen met een meer subjectief karakter ('zachte posten'), met name
door schattingen. De hoogte van de ultimo een jaar uitstaande nominale vorderingen op debiteuren is
een voorbeeld van een redelijk harde post, echter de op deze nominale waarde in mindering te brengen
voorziening voor mogelijk oninbaarheid van de vorderingen, is vrijwel altijd een 'zachte' post.
Voorspellen van de toekomst is immers een moeilijke zaak. Het gevolg hiervan is dat de per saldo in een
jaarrekening op te nemen vorderingen op debiteuren een niet te vermijden combinatie is van 'harde en
zachte' posten. Een ander voorbeeld is de waardering in de balans van een tegen de onderwijsinstelling
ingediende claim waarover wordt geprocedeerd. Indien de uitkomst hiervan niet bekend is, is iedere
schatting min of meer een slag in de lucht.
Aspecten van betrouwbaarheid zijn:
•
onpartijdigheid;
•
voorzichtigheid;
•
volledigheid; en
•
economische realiteit boven juridische vorm.
Onpartijdigheid
Wil informatie betrouwbaar zijn dan dient deze onpartijdig te zijn, dat wil zeggen de informatie moet
zonder vooringenomenheid worden gerapporteerd. Van partijdigheid is sprake indien de samensteller
van de informatie bij de keuze van de wel of niet te verstrekken informatie en van de wijze waarop deze
wordt weergegeven, de beslissingen die gebruikers aan de hand van die informatie nemen tracht te
beïnvloeden.
Voorzichtigheid
Een ander aspect van betrouwbaarheid is voorzichtigheid. Door middel van het hanteren van dit aspect
moet op de juiste wijze aandacht worden besteed aan de onzekerheden die bij het opstellen van de
jaarrekening onvermijdbaar zijn. Door bij het maken van schattingen op een adequate wijze rekening te
houden met de bestaande onzekerheden, moet worden voorkomen dat activa of baten niet te hoog en
schulden en kosten niet te laag worden weergegeven. Voorzichtigheid is echter iets anders dan een
ongefundeerd pessimisme. Dat laatste kan namelijk leiden tot een niet-neutrale jaarrekening, waardoor
de jaarrekening juist niet betrouwbaar is.
Volledigheid
Volledigheid is ook een aspect van betrouwbaarheid. Het al dan niet bewust weglaten van informatie kan
tot gevolg hebben dat de jaarrekening niet aan de eis van betrouwbaarheid voldoet.
Economische realiteit boven juridische vorm (substance over form)
Als laatste aspect van betrouwbaarheid kan worden gewezen op de eis dat bij het verstrekken van
informatie moet worden uitgegaan van de economische realiteit en niet uitsluitend van de juridische
gedaante van de informatie (substance over form). Een bekend voorbeeld hiervan is leasing. Het
onderscheid tussen operationele en financiële leases is bij het letterlijk lezen van een leasecontract soms
niet eenvoudig te maken. Bij het bepalen van de classificatie van een leaseovereenkomst is de
economische realiteit, hetgeen partijen voor ogen stond bij het sluiten van de overeenkomst, en niet de
juridische vorm, doorslaggevend.
Strijdigheid relevantie en betrouwbaarheid
Ook tussen relevantie en betrouwbaarheid kan er sprake zijn van strijdigheid. Hierbij kan worden
gedacht aan informatie die weliswaar relevant is, doch waarvan het niet of nauwelijks mogelijk is een
betrouwbare schatting te maken van de geldelijke omvang van deze informatie. Deze nooit geheel te
vermijden problematiek kan dikwijls worden opgelost door de relevante informatie niet te verwerken,

34

3 Algemene grondslagen

dat wil zeggen niet in de balans en staat van baten en lasten op te nemen, maar wel in de toelichting bij
de jaarrekening te vermelden. Op deze wijze kan een aanvaardbaar compromis worden bereikt tussen
de eisen van relevantie en betrouwbaarheid.
Ad d. Vergelijkbaarheid
De vergelijkbaarheid betreft zowel de vergelijkbaarheid in de tijd als de vergelijkbaarheid tussen
verschillende instellingen.

3.3 Activa, vreemd vermogen, eigen vermogen, baten en lasten
3.3.1 Wat zijn activa, vreemd vermogen en eigen vermogen?
Activa
De definitie van activa is opgenomen in RJ 940.
Activa betreffen uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middelen, waarover de
rechtspersoon de beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting economische
voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien.
Activa is een ander woord voor bezittingen. De bezittingen van een onderwijsinstelling worden
aangewend om daarmee diensten te verrichten, waarvoor het ministerie van OCW, leerlingen of
studenten bereid zijn een vergoeding te betalen. Bezittingen bergen dus toekomstige economische
voordelen in zich. Het toekomstig economisch voordeel dat een actief in zich bergt, wordt gevormd door
de potentie om, direct of indirect, bij te dragen aan de stroom van geldmiddelen naar de
onderwijsinstelling.
De toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, kunnen op verschillende wijze aan
een onderwijsinstelling ten goede komen. Zo kunnen bezittingen worden:
•
gebruikt om onderwijs in te geven (schoolgebouw) of worden gebruikt als leermiddel (inrichting
scheikundelokaal);
•
verwisseld in andere activa; of
•
gebruikt om verplichtingen af te wikkelen.
Aan veel bezittingen, zowel de fysieke als niet-fysieke, zijn juridische rechten verbonden, waaronder als
belangrijkste geldt het eigendomsrecht. Zoals hiervoor is aangegeven is echter niet alleen de vorm,
maar ook het wezen van belang bij de beoordeling of een post wel of niet in de jaarrekening moet
worden opgenomen. Dat betekent dat voor het antwoord op de vraag of een post wel of niet als een
bezit moet worden aangemerkt, dus niet uitsluitend bepalend is wie de juridische eigenaar van dat bezit
is, maar vooral wie de economische voordelen en risico’s draagt ten aanzien van dat bezit. Deze laatste
zal dit bezit in zijn jaarrekening moeten opnemen.
Vreemd vermogen
Het begrip vreemd vermogen is gedefinieerd in RJ 940.
Vreemd vermogen betreft bestaande verplichtingen van de rechtspersoon die voortkomen uit
gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom
uit de rechtspersoon van middelen die economische voordelen in zich bergen.
Een essentieel kenmerk van vreemd vermogen is dat er voor de onderwijsinstelling een verplichting
bestaat. Het bekendste voorbeeld zijn de rechtens afdwingbare verplichtingen die voortkomen uit een
door een onderwijsinstelling gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld de aankoop van goederen, waarbij de
betaling op rekening plaatsvindt. Ook opgenomen leningen zijn een bekend voorbeeld. Echter ook
andere dan in rechte afdwingbare schulden kunnen als verplichting worden aangemerkt. Indien
bijvoorbeeld een onderwijsinstelling aan andere betrokkenen door een in het verleden gevolgde
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gedragslijn, gepubliceerde beleidsregels of een voldoende specifieke, actuele uitspraak heeft
aangegeven zekere verantwoordelijkheden te aanvaarden. De bedragen die daardoor naar verwachting
nog zullen moeten worden uitgegeven zijn eveneens als verplichting aan te merken.
De afwikkeling van verplichtingen houdt gewoonlijk in dat de onderwijsinstelling middelen afstaat die
economische voordelen in zich bergen. Een dergelijke afwikkeling kan op verschillende manieren
geschieden, zoals door:
•
betaling van geldmiddelen;
•
overdracht van andere activa;
•
het verlenen van diensten;
•
vervanging van de verplichting door een andere verplichting;
•
omzetting van de verplichting in eigen vermogen.
Indien de omvang en/of het tijdstip waarop een verplichting zal worden afgewikkeld niet vaststaat, kan
er desondanks sprake zijn van een in de jaarrekening op te nemen verplichting. Een dergelijke
verplichting zal doorgaans worden omschreven als een voorziening. Bekende voorbeelden hiervan zijn
de voorziening Levensfasebewust personeelsbeleid en de reorganisatievoorziening.
Eigen vermogen
Het begrip eigen vermogen is gedefinieerd in RJ 940.
Eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van al het
vreemd vermogen.
Eigen vermogen is technisch gezien dus feitelijk een saldopost van de bezittingen verminderd met al de
verplichtingen. Bij een onderwijsinstelling wordt het eigen vermogen onderverdeeld in de algemene
reserve, publieke- en private bestemmingsreserves en publieke- en private bestemmingsfondsen.
Doordat het eigen vermogen een saldopost is van de bezittingen en de verplichtingen is de omvang van
het eigen vermogen afhankelijk van de waardering van de bezittingen en de verplichtingen.
3.3.2 Wat verstaan we onder de begrippen baten en lasten?
Resultaten bestaan uit het saldo van baten en lasten. Voor de vaststelling van het resultaat dienen dus
eerst de baten en lasten te worden bepaald. Bedacht dient te worden dat niet alle baten en lasten
zonder meer in de staat van baten en lasten van het verslagjaar kunnen worden opgenomen. De criteria
waaraan baten en lasten moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen om in de staat van baten en
lasten te worden opgenomen, worden in paragraaf 3.3.3 behandeld. Voor de beoordeling van de aard en
omvang van baten en lasten is het relevant te beoordelen uit welke bron deze afkomstig zijn. Het
bekendste onderscheid is dat tussen baten en lasten die wel of niet voortvloeien uit de normale
bedrijfsuitoefening.
Dat onderscheid is van belang omdat de herkomst van baten en lasten relevant is voor de beoordeling
van het vermogen van een onderwijsinstelling om ook in de toekomst geldmiddelen te kunnen
genereren. Dat geldt vanzelfsprekend in belangrijk mindere mate voor incidentele baten en lasten. Het is
daarom van belang om op de aangegeven wijze onderscheid te maken tussen de herkomst van de
jaarlijkse baten en lasten.
Baten
De definitie van baten is opgenomen in RJ 940.
Baten zijn vermeerderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm
van instroom van nieuwe of verhoging van bestaande activa, dan wel vermindering van vreemd
vermogen, een en ander uitmondend in een toename van het eigen vermogen, anders dan door
bijdragen van deelhebbers daarin.
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Baten bestaan uit opbrengsten en andere voordelen. Opbrengsten zijn het resultaat van de uitvoering
van de normale activiteiten van een onderwijsinstelling. Hierbij kan worden gedacht aan rijksbijdragen,
collegegelden, examengelden, baten uit contractonderwijs en contractonderzoek.
Andere voordelen zijn doorgaans baten die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortvloeien en
daarom min of meer incidenteel van karakter zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de baten die worden
behaald bij de verkoop van een eigen schoolgebouw. Wanneer andere voordelen in de staat van baten
en lasten worden opgenomen, worden zij vanwege hun meestal incidentele karakter, vrijwel altijd
afzonderlijk in de staat van baten en lasten of in de toelichting hierop opgenomen. Dit omdat het kennen
daarvan nuttig is voor het doel van economische besluitvorming.
Het realiseren van baten gaat doorgaans gepaard met de ontvangst van of de vermeerdering van activa.
Een voorbeeld is het ontstaan van een vordering op studenten als gevolg van het in rekening brengen
van collegegeld voor een bepaald studiejaar. Daarnaast kan het realiseren van baten gepaard gaan met
een vermindering van verplichtingen. Bijvoorbeeld door het afwikkelen van een lening tegen een reële
waarde die lager is dan de boekwaarde.
Lasten
De definitie van lasten is opgenomen in RJ 940.
Lasten zijn verminderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm
van uitstroom of uitputting van activa, dan wel het ontstaan van vreemd vermogen, een en ander
uitmondend in afname van het eigen vermogen, anders dan door uitdelingen aan deelhebbers daarin.
Lasten worden onderscheiden in kosten en verliezen. Kosten zijn die lasten die verband houden met de
normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan personeelskosten,
kosten huisvesting en afschrijvingslasten op de vaste activa. Deze kosten leiden doorgaans tot een
uitstroom van geldmiddelen of voorraden. Kosten kunnen evenwel ook niet tot een uitstroom van activa
leiden, maar worden veroorzaakt door een uitputting van activa. Hierbij kan worden gedacht aan
afschrijvingslasten op vaste activa.
Verliezen zijn doorgaans lasten die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortvloeien en daarom min of
meer incidenteel van karakter zijn. Een voorbeeld hiervan is de sloop van een schoolgebouw als gevolg
van brand. Wanneer verliezen in de staat van baten en lasten worden opgenomen, worden zij vanwege
hun meestal incidentele karakter vrijwel altijd afzonderlijk in de staat van baten en lasten of in de
toelichting daarop getoond, omdat het kennen daarvan nuttig is voor het doel van economische
besluitvorming.
Bijzondere posten
Bijzondere posten moeten naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd worden toegelicht
(RJ 270.404). Bovendien vereist de wet dat worden toegelicht:
•
de aard en omvang van baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend
(art. 2:377 lid 7 BW); en
•
het bedrag en de aard van de posten van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in
uitzonderlijke mate voorkomen (art. 2:377 lid 8 BW).
Bijzondere posten zijn baten of lasten die op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter
afzonderlijk dienen te worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat van de
rechtspersoon en met name de ontwikkeling daarin (RJ 270.403). De overwegingen hiervoor kunnen zijn
de aard, de omvang of het incidentele karakter van desbetreffende gebeurtenissen of transacties. Met
de verwerking als bijzondere post ontstaat over het algemeen meer inzicht in de opbouw van het
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en in de ontwikkeling daarvan. Dit komt de vergelijkbaarheid
over meerdere jaren ten goede. Voorbeelden van bijzondere posten zijn de lasten die voortvloeien uit
een reorganisatie en de afwaardering van bepaalde activa. Maar bijvoorbeeld ook nadelen die
voortvloeien uit nationalisaties of onteigeningen en nadelen als gevolg van kapitaalvernietiging door
natuurrampen. Dus ook posten die voorheen werden aangemerkt als ‘buitengewoon’.
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Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen
gewone en buitengewone baten en lasten. Voorheen werden als buitengewone baten en lasten
aangemerkt, de baten en lasten die niet voortvloeien uit de gewone uitoefening van het bedrijf (ofwel de
reguliere activiteiten) van de instelling.
De bijzondere posten maken onderdeel uit van het resultaat en dienen op grond van het inzicht in het
resultaat of de resultaatontwikkeling afzonderlijk te blijken uit de staat van baten en lasten zelf dan wel
uit de toelichting op de staat van baten en lasten. Bijzondere posten dienen volgens RJ 270.404 met het
oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten naar aard en omvang afzonderlijk en
ongesaldeerd te worden toegelicht. Dit geldt ook voor meerjarenoverzichten.
Als een bijzondere post is verwerkt in meerdere andere posten van de staat van baten en lasten
(bijvoorbeeld als reorganisatielasten bestaan uit afvloeiingskosten van personeel, waardeverminderingen
van vaste activa en afkoopkosten van huurcontracten), moet het totale financiële effect van de
bijzondere post worden toegelicht alsmede de wijze waarop deze bijzondere post is verwerkt. Dit dient
te geschieden door een specificatie (inclusief bedragen) te geven van de posten waaronder de
bijzondere post is verwerkt.
3.3.3 Wanneer worden activa, vreemd vermogen, baten en lasten in de jaarrekening
verwerkt?
Verwerking van activa
Hiervoor is al aangegeven dat niet alle posten die als activa, vreemd vermogen, baten of lasten moeten
worden aangemerkt, voor verwerking in de jaarrekening in aanmerking komen.
Om voor verwerking in de balans in aanmerking te komen, dient volgens het Stramien voor activa te
worden voldaan aan de volgende voorwaarden (verwerkingscriteria):
•
het moet waarschijnlijk zijn dat enig aan de post verbonden toekomstig economisch voordeel aan de
onderwijsinstelling ten goede zal komen;
•
de post dient een kostprijs of waarde te hebben, waarvan de omvang met betrouwbaarheid kan
worden vastgesteld.
Waarschijnlijkheid
Uit de eerstgenoemde voorwaarde blijkt dat als eis voor verwerking van een post in de jaarrekening
geldt dat het waarschijnlijk moet zijn dat de economische voordelen aan de onderwijsinstelling ten
goede zullen komen. De waarschijnlijkheid heeft betrekking op de mate van onzekerheid die hieraan is
verbonden. Aan de eis van waarschijnlijkheid wordt voldaan indien de kans van optreden groter is dan
de kans van niet optreden (in feite dus een kans van meer dan 50%). Daarvoor zullen dikwijls
inschattingen noodzakelijk zijn. Deze inschattingen moeten worden gemaakt op basis van de
beschikbare gegevens op het moment van het opmaken van de jaarrekening.
Voor het wel of niet mogen verwerken van een verkooptransactie en dus voor het opnemen van een
actief in de vorm van een vordering en een bate in de vorm van een opbrengst, is het dus noodzakelijk
dat er een inschatting wordt gemaakt van de kans dat de vordering zal worden ontvangen. Deze
inschatting moet voor iedere individuele vordering worden gemaakt. Indien er echter sprake is van een
omvangrijke debiteurenportefeuille (bijvoorbeeld vorderingen uit hoofde van deelnemersbijdragen), zal
deze inschatting doorgaans niet per individuele vordering gebeuren, maar voor het totaal van de
vorderingen. In die situatie is het daarom toegestaan deze inschatting te maken op dit totaal en voor de
ingeschatte onbetaald blijvende rekeningen een voorziening en dus tevens een kostenpost in
aanmerking te nemen.
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Betrouwbaar te bepalen kostprijs of waarde
Een jaarrekeningpost dient een betrouwbaar te bepalen kostprijs of een waarde te hebben, wil deze voor
verwerking in de jaarrekening in aanmerking komen. Indien er geen redelijke schatting kan worden
gemaakt van deze kostprijs of waarde, dan is het niet toegestaan deze post in de jaarrekening op te
nemen.
Voorbeeld: Bepaling kostprijs
Wanneer een onderwijsinstelling in een rechtsgeding een claim tegen een andere partij heeft
ingediend, dan voldoet de verwachte opbrengst zowel aan de criteria die gelden voor een actief als
voor een bate. Indien het echter niet mogelijk is de met deze claim verband houdende vordering op
een betrouwbare wijze te bepalen, is het niet toegestaan deze vordering in de jaarrekening te
verwerken. Wel moet hiervan dan in de toelichting melding worden gemaakt. Duidelijk zal zijn dat
voortschrijdend inzicht hierin verandering kan brengen. Dat betekent dat indien op enig moment de
rechter uitspraak doet en er geen beroep tegen die uitspraak wordt aangetekend, vaststaat of en zo ja
voor welk bedrag er een vordering bestaat, die dan ook per direct in de jaarrekening moet worden
opgenomen.
Verwerking van vreemd vermogen
Vreemd vermogen wordt volgens het Stramien in de balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat:
•
de afwikkeling van een bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen; en
•
de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld.
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft voor financiële instrumenten bepaald dat in alle gevallen
voldaan wordt aan deze verwerkingscriteria. Voor verplichtingen die binnen het toepassingsgebied van
RJ 252 vallen, zijn deze verwerkingscriteria wel expliciet als voorwaarden voor verwerking in de balans
opgenomen. Verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die (gedeeltelijk) nog niet zijn afgewikkeld,
worden niet als vreemd vermogen in de jaarrekening verwerkt. Zo worden bijvoorbeeld aangegane
investeringsverplichtingen niet in de jaarrekening verwerkt.

3.4 Gebeurtenissen na balansdatum
3.4.1 Verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in jaarrekening
Omdat het opmaken van de jaarrekening op een later moment plaatsvindt dan het op het einde van een
boekjaar dient rekening gehouden te worden met gebeurtenissen na balansdatum. Immers, per het
einde van een boekjaar zijn niet alle transacties voltooid en moeten dus beslissingen worden genomen
over het wel of niet verwerken van activa, vreemd vermogen, baten en lasten. Indien de uitkomst
daarvan is dat deze verwerkt moeten worden, zal moeten worden bepaald tegen welke bedragen deze
posten moeten worden verwerkt.
Wettelijk is bepaald dat onderwijsinstellingen hun jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar moeten opstellen en indienen bij het ministerie van OCW. Er is derhalve een doorgaans
aanzienlijke periode na balansdatum te onderscheiden.
Bij het opmaken van de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met gebeurtenissen na
balansdatum. Hierbij worden de volgende perioden onderscheiden:
•
balansdatum tot datum opmaken van de jaarrekening;
•
datum opmaken van de jaarrekening tot datum vaststellen van de jaarrekening;
•
periode na deze vaststelling.
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Ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum worden de volgende twee soorten gebeurtenissen
onderscheiden:
•
gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum; en
•
gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.
Ter zake van de soorten gebeurtenissen en de onderscheiden perioden en ter zake van het verwerken of
vermelden in de jaarrekening kan het volgende schema worden gemaakt.
Periode

Gebeurtenissen die nadere
informatie geven over de
feitelijke situatie op
balansdatum.

Gebeurtenissen die geen
nadere informatie geven
over de feitelijke situatie op
balansdatum.

Balansdatum tot datum
opmaken van de jaarrekening

De effecten van deze
gebeurtenissen dienen in de
jaarrekening te worden
verwerkt.

De effecten van deze
gebeurtenissen dienen niet in de
jaarrekening te worden
verwerkt, tenzij sprake is van
discontinuïteit. Vermelden in de
toelichting indien belangrijke
financiële gevolgen.*

Datum opmaken van de
jaarrekening tot datum
vaststellen van de jaarrekening

De effecten van deze
gebeurtenissen worden alleen in
de jaarrekening verwerkt voor
zover dat onontbeerlijk is voor
het vereiste inzicht.

Geen verplichtingen tot enige
melding of andere actie.**

Periode na vaststelling
jaarrekening (en, indien van
toepassing, deponering bij KvK)

Indien op grond van deze
gebeurtenissen moet worden
geconcludeerd dat de
jaarrekening in ernstige mate
tekortschiet in het geven van
het vereiste inzicht, dienen de
belanghebbenden onverwijld te
worden geïnformeerd en, indien
de betreffende jaarrekening is
gedeponeerd bij de KvK, moet
een mededeling hierover bij de
KvK worden gedeponeerd. Bij
deze mededeling dient ook een
controleverklaring te worden
gedeponeerd.

Geen verplichtingen tot enige
melding of andere actie.

* Het kan zijn dat een gebeurtenis geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op
balansdatum. Maar als die gebeurtenis leidt tot discontinuïteit, dan kan het continuïteitsbeginsel niet
langer worden toegepast. Indien de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het
geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon, dan wordt het effect van dergelijke
gebeurtenissen toch in de jaarrekening verwerkt (RJ 160.206). Gebeurtenissen na balansdatum waarvan
het effect niet wordt verwerkt in de jaarrekening, maar die wel belangrijke financiële gevolgen hebben,
moeten wel worden vermeld. Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 moet die
vermelding worden opgenomen in de toelichting als onderdeel van de jaarrekening (art. 2:380a BW).
Voor eerdere boekjaren moet die vermelding worden opgenomen onder de Overige gegevens (oud art.
2:392 lid 1 sub g BW). Daarnaast moet in het bestuursverslag vermeld worden hoe bijzondere
gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening hoeft te worden gehouden, de verwachtingen
hebben beïnvloed (art. 2:391 lid 2 BW).
** Op grond van RJ 160 en art. 2:362 lid 6 BW bestaat geen verplichting om de effecten van deze
gebeurtenissen te verwerken of te vermelden, indien de gebeurtenissen bekend worden in de periode
vanaf de datum van opmaken van de jaarrekening tot aan de datum van vaststellen van de
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jaarrekening. Indien sprake is van een gebeurtenis die leidt tot discontinuïteit zijn wij echter van mening
dat moet worden beoordeeld wat het effect is van deze gebeurtenis op de reeds opgemaakte, maar nog
niet vastgestelde jaarrekening. Teneinde het wettelijk vereiste inzicht (art. 2:362 lid 6 BW) te
verschaffen kan het in een dergelijke situatie namelijk noodzakelijk zijn de jaarrekening op te stellen
uitgaande van liquidatie van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon. In dat geval
worden de effecten van dergelijke gebeurtenissen mogelijk wel verwerkt in de jaarrekening.

3.5 Stelselwijzigingen
3.5.1 Begripsbepaling
Stelsel
Alvorens de jaarrekening kan worden opgesteld moet eerst een stelsel worden gekozen. Een stelsel
omvat het geheel van grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen. Een stelsel bestaat
uit (RJ 140.102):
a. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, namelijk:
1. de grondslagen voor waardering van activa en passiva;
2. de grondslagen voor de resultaatbepaling;
3. de criteria betreffende de noodzaak of de toelaatbaarheid van rechtstreekse mutaties van het
eigen vermogen.
b. Consolidatiegrondslagen, namelijk de regels voor het al dan niet in de geconsolideerde jaarrekening
opnemen van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en joint ventures en de regels voor de
verwerking van onderlinge transacties.
c. Grondslagen voor de indeling en andere aspecten van de presentatie, waaronder het groeperen van
posten, het samenvoegen van posten, het ontleden van posten en het rangschikken van posten.
d. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht, waaronder de indeling en andere
aspecten van de presentatie van dit overzicht, zoals beschreven onder c.
Stelselwijziging
Van een stelselwijziging is sprake indien één of meer grondslagen en/of regels van het stelsel voor de
huidige jaarrekening anders zijn dan die welke bij het opstellen van de voorafgaande jaarrekening zijn
gebruikt. Dit betreft ook de overgang van een stelsel dat niet of niet meer als aanvaardbaar wordt
beschouwd naar een wel toelaatbaar geacht stelsel (RJ 140.102).
Geen stelselwijziging
Onder een stelselwijziging wordt bijvoorbeeld niet begrepen een wijziging in de consolidatiekring door
een andere kwalificatie van een rechtspersoon, zonder dat de criteria voor die kwalificatie zijn gewijzigd
(RJ 140.102). Dit is het geval als een onderwijsinstelling niet meer tot de consolidatiekring kan worden
gerekend omdat er niet langer sprake is van het kunnen uitoefenen van beleidsbepalende invloed.
Een stelselwijziging moet worden onderscheiden van een schattingswijziging en van foutherstel. In
paragraaf 3.6 gaan wij nader in op het begrip schattingswijzigingen. Foutherstel wordt behandeld in
paragraaf 3.7.
3.5.2 Wanneer kan een stelsel worden gewijzigd?
Stelselkeuze
Voordat een onderwijsinstelling zijn eerste jaarrekening opstelt, moeten stelselkeuzes plaatsvinden.
Bepalend voor de keuze van een stelsel is de eis die art. 2:362 lid 1 BW aan de jaarrekening stelt,
namelijk dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat en,
voor zover mogelijk, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit.
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Een stelselkeuze vindt ook plaats als een grondslag in de jaarrekening vermeld moet worden voor een
post die voorheen niet voorkwam of niet belangrijk was. Ook als een grondslag voor het eerst gebruikt
wordt voor handelingen of gebeurtenissen die naar hun aard verschillen van die welke voorheen
voorkwamen is sprake van een stelselkeuze. In deze gevallen is er dus geen sprake van een
stelselwijziging (RJ 140.102).
Stelselmatigheid
In de wet is op diverse plaatsen de eis van stelselmatigheid van de jaarrekening vastgelegd. De balans
met de toelichting moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte en samenstelling van het
vermogen weergeven (art. 2:362 lid 2 BW). De staat van baten en lasten met de toelichting moet
getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat weergeven (art. 2:362 lid 3 BW).
Voorts mogen slechts wegens gegronde redenen de waardering van activa en passiva en de bepaling
van het resultaat geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande boekjaar zijn
toegepast (art. 2:384 lid 6 BW). Verder mag de indeling van de balans en van de staat van baten en
lasten slechts wegens gegronde redenen afwijken van die van het voorafgaande boekjaar
(art. 2:363 lid 4 BW). De vereiste stelselmatigheid houdt onder meer in dat voor naar aard en gebruik
gelijksoortige activa of activiteiten dezelfde grondslagen en regels dienen te worden toegepast
(RJ 140.202). Dit betreft de gelijktijdige stelselmatigheid.
Een eenmaal gekozen stelsel dient te worden gehandhaafd, tenzij een stelselwijziging verplicht of
toelaatbaar is (RJ 140.203). Dit betreft de volgtijdige stelselmatigheid. Het in een reeks van jaren
gebruiken van hetzelfde stelsel voor het opstellen van de jaarrekening, bevordert de mogelijkheid tot
het vormen van een verantwoord oordeel omtrent de ontwikkeling van het vermogen, het resultaat en
de kasstromen van de rechtspersoon (RJ 140.204). De stelselkeuze beoogt dus te bewerkstelligen dat
de jaarrekening in het desbetreffende jaar het vereiste inzicht geeft. Daarnaast zorgt de consequente
handhaving gedurende een reeks van jaren van een eenmaal gekozen stelsel ervoor dat het inzicht
bevorderd wordt (RJ 140.205).
Wijziging van een stelsel
Een stelselwijziging is verplicht (RJ 140.206) indien:
•
de wet dat vereist;
•
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving dat verlangen; en/of
•
de wijziging leidt tot een belangrijke verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft.
Een stelselwijziging is toelaatbaar (RJ 140.207), indien zoals de wet voorschrijft er sprake is van
gegronde redenen (art. 2:384 lid 6 BW). Voorbeelden hiervan zijn stelselwijzigingen als gevolg van:
•
een voorkeur in de wet of in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de toepassing van een
ander dan het tot dan toe gehanteerde stelsel;
•
het gaan toepassen van nieuw ingevoerde alternatieven in de wet of in de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving;
•
het gaan toepassen van een stelsel dat algemeen gebruikelijk is in de sector waarin de instelling
werkzaam is;
•
het gaan toepassen van een stelsel dat aansluit bij internationale opvattingen;
•
het gaan toepassen van een stelsel dat de moedermaatschappij van de instelling toepast;
•
een belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de rechtspersoon die met zich
meebrengt dat een gewijzigde presentatie een beter inzicht geeft in het vermogen, het resultaat en
de kasstromen van de instelling. Hier kan overigens ook sprake zijn van een stelselkeuze.
3.5.3 Het verwerken van een stelselwijziging
Retrospectieve verwerking
Een stelselwijziging dient met terugwerkende kracht (retrospectieve verwerkingswijze) te worden
doorgevoerd, door het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar te herrekenen op
basis van de gewijzigde grondslagen. Het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het
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voorgaande boekjaar voor en na herrekening (dit wordt het cumulatieve effect van de stelselwijziging
genoemd) wordt als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen verwerkt aan het begin van het
boekjaar waarin de stelselwijziging is doorgevoerd.
De vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar worden aangepast aan de gewijzigde grondslag.
De verschillen met de oorspronkelijke cijfers dienen in de toelichting te worden aangegeven. Dit geldt
voor de vergelijkende cijfers van zowel de balans en de staat van baten en lasten, als van het
kasstroomoverzicht. Indien de aanpassing van de vergelijkende cijfers praktisch niet uitvoerbaar is,
moet de reden voor het niet aanpassen in de toelichting worden vermeld, alsmede de aard van de
aanpassing indien deze wel had plaatsgevonden (RJ 140.211).
Voorbeeld: Stelselwijziging
Onderwijsinstelling X bracht in het verleden de kosten van groot onderhoud aan de schoolgebouwen
direct ten laste van het exploitatiesaldo. In jaar 3 heeft het college van bestuur besloten om de
uitgaven van groot onderhoud te egaliseren via de vorming van een voorziening groot onderhoud. Uit
het lange termijn onderhoudsplan blijkt het volgende beeld voor de jaren:
Stand voorziening
1 januari jaar 2

€ 2.500.000

31 december jaar 2

€ 3.000.000

31 december jaar 3

€ 3.200.000
Uitgaven

jaar 1

€

–

Benodigde dotatie per jaar
€

–

jaar 2

€ 200.000

€ 700.000

jaar 3

€ 500.000

€ 700.000

Ten behoeve van deze stelselwijziging wordt het eigen vermogen ultimo jaar 2 herrekend op basis van
de gewijzigde grondslagen. Dit cumulatieve effect wordt door de onderwijsinstelling als een
rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen verwerkt in het beginvermogen van jaar 3. De
onderwijsinstelling hanteert derhalve de retrospectieve verwerkingswijze waarbij het cumulatieve
effect in het eigen vermogen wordt verwerkt. Om de vergelijkende cijfers over jaar 2 te kunnen
aanpassen, dient ook het eigen vermogen ultimo jaar 1 te worden herrekend op basis van de
gewijzigde grondslag. Het cumulatieve effect dat betrekking heeft op de jaren voorafgaand aan jaar 2
dient te worden gepresenteerd als een mutatie in het beginvermogen van jaar 2.
Cumulatief effect op beginvermogen
jaar 2

€ 2.500.000

Cumulatief effect op beginvermogen
jaar 3

€ 3.000.000

Effect op resultaat over jaar 2

-/- €

500.000

(€ 200.000 -/- € 700.000)

Effect op resultaat over jaar 3

-/- €

200.000

(€ 500.000 -/- € 700.000)

De voorziening groot onderhoud stijgt in jaar 2 met € 500.000. In de oude situatie was € 200.000 via
de staat van baten en lasten gelopen en was de dotatie van € 700.000 niet geboekt. Nu loopt
€ 700.000 via de staat van baten en lasten (dotatie) en € 200.000 via de voorziening. Het verschil
tussen de oude en de nieuwe methode voor resultaatbepaling bedraagt € 500.000 (€ 700.000 -/€ 200.000).
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In jaar 3 stijgt de voorziening groot onderhoud met € 200.000. In de oude situatie was € 500.000 via
de staat van baten en lasten gelopen en was de dotatie van € 700.000 niet geboekt. Nu loopt
€ 700.000 via de staat van baten en lasten (dotatie) en € 500.000 via de voorziening. Het verschil
tussen de oude en de nieuwe methode voor resultaatbepaling bedraagt € 200.000 (€ 700.000 -/€ 500.000). Het mutatieoverzicht eigen vermogen over jaar 3 met vergelijkende cijfers over jaar 2 in
de jaarrekening over jaar 3 luidt nu als volgt:

Eigen vermogen 1 januari
Invloed van stelselwijziging

jaar 3

jaar 2

€ 10.000.000

€ 8.500.000

-/- €

3.000.000

-/- € 2.500.000

Herrekend eigen vermogen 1 januari

€

7.000.000

€ 6.000.000

Exploitatiesaldo boekjaar

€

800.000

€ 1.000.000

Eigen vermogen 31 december

€

7.800.000

€ 7.000.000

De toelichting in de jaarrekening jaar 3 naar aanleiding van deze stelselwijziging zou als volgt kunnen
luiden:
Om te voldoen aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving heeft de onderwijsinstelling op 1 januari
jaar 3 een voorziening voor groot onderhoud in haar jaarrekening opgenomen. De vergelijkende cijfers
over jaar 2 zijn aangepast aan de gewijzigde waarderingsmethode. Het gevolg van deze
stelselwijziging is een afname van het resultaat met € 200.000 in jaar 3 en € 500.000 in jaar 2. De
stelselwijziging is retrospectief verwerkt en leidt tot een afname van het eigen vermogen per 1 januari
jaar 3 van € 3.000.000 en per 1 januari jaar 2 van € 2.500.000.
Prospectieve verwerking
Tenzij specifiek voorgeschreven of toegestaan, is de prospectieve verwerkingswijze van een
stelselwijziging alleen toegestaan in het uitzonderlijke geval dat het cumulatieve effect redelijkerwijs niet
kan worden bepaald. In dat geval dienen de boekwaarden aan het begin van het huidige boekjaar,
gebaseerd op het oude stelsel, als uitgangspunt genomen bij de toepassing van het nieuwe stelsel
(RJ 140.209). Er vindt bij de prospectieve verwerkingswijze dus geen herrekening plaats van het eigen
vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar. Het nieuwe stelsel wordt slechts toegepast vanaf
het begin van het huidige boekjaar.
3.5.4 Presentatie en toelichting
Alle stelselwijzigingen dienen duidelijk in de toelichting te worden vermeld. In art. 2:363 lid 4 en
384 lid 6 BW is voorgeschreven dat de gegronde redenen voor de wijziging van de grondslagen in de
toelichting moeten worden uiteengezet. Deze toelichting bestaat uit de volgende onderdelen (RJ 140.213
en 140.214):
•
weergave hoe het nieuwe en het oude stelsel van elkaar verschillen en wat de gegronde redenen
zijn die tot de stelselwijziging hebben geleid;
•
de toegepaste wijze van verwerken van de effecten van de stelselwijziging;
•
de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat;
•
de betekenis van de stelselwijziging voor individuele posten.
Volgens art. 2:384 lid 6 BW kan op twee manieren inzicht worden verkregen in de betekenis van de
stelselwijziging voor vermogen en resultaat:
•
het vermogen en resultaat van het huidige boekjaar worden weergegeven volgens de grondslagen
die in het voorafgaande jaar zijn toegepast;
•
het vermogen en resultaat van het voorafgaande boekjaar worden weergegeven volgens de nieuwe
grondslagen.
In ieder geval dient altijd de betekenis van de stelselwijziging voor het vermogen en resultaat van het
boekjaar zelf te worden weergegeven, dus ongeacht de toegepaste methode van verwerking van de
stelselwijziging (RJ 140.214). Op die wijze wordt inzicht gegeven in het effect van de stelselwijziging in
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het jaar waarin de beslissing is genomen en waarover wordt gerapporteerd. Dit betekent dat het effect
van de stelselwijziging voor twee boekjaren moet worden weergegeven, namelijk het boekjaar waarin de
stelselwijziging wordt doorgevoerd en het voorgaande boekjaar. Het effect voor het voorgaande
boekjaar wordt namelijk weergegeven door de vermelding van het effect van het aanpassen van de
vergelijkende cijfers.
Als een betrouwbare berekening of schatting van de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en
resultaat niet mogelijk is, moet de reden hiervoor in de toelichting worden vermeld (RJ 140.215).
In het geval dat kan worden verwacht dat een stelselwijziging belangrijke kwantitatieve invloed zal
hebben op een of meer volgende boekjaren, moet een cijfermatige indicatie van deze invloed gegeven te
worden. Indien deze indicatie niet kan worden bepaald, wordt dit in de toelichting vermeld (RJ 140.216).

3.6 Schattingswijzigingen
3.6.1 Begripsbepaling
Schattingen
Bij het opstellen van een jaarrekening worden schattingen gemaakt. Dit is het gevolg van onzekerheden
die inherent zijn aan de activiteiten van een onderwijsinstelling. Hierdoor kan de omvang van bepaalde
jaarrekeningposten niet exact worden bepaald, maar slechts door middel van een schatting. Bij het
maken van een schatting wordt de omvang van de post benaderd door zo goed mogelijk rekening te
houden met alle beschikbare relevante informatie.
Zo zullen schattingen worden gemaakt bij de beoordeling van de inbaarheid van debiteuren ten behoeve
van het bepalen van de omvang van de voorziening voor dubieuze vorderingen.
Ook de economische levensduur c.q. gebruiksduur en daarmee het afschrijvingspercentage van
immateriële en materiële vaste activa moeten worden geschat (RJ 145.101). Aan de passiefzijde van de
balans komen eveneens schattingen aan de orde, onder meer bij het bepalen van de omvang van
voorzieningen.
Schattingswijziging
Van een schattingswijziging is sprake als een eerdere schatting wordt herzien. Dit kan noodzakelijk zijn
op grond van wijzigingen in de omstandigheden waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar
komen van nieuwe informatie met betrekking tot de te schatten grootheid. Onder een
schattingswijziging wordt ook verstaan een wijziging in de schattingsmethode (RJ 145.201).
Een wijziging van de schattingsmethode valt dus ook onder de definitie van een schattingswijziging. Als
voorbeeld kan worden genoemd de wijziging van het afschrijvingssysteem van materiële vaste activa
van lineaire afschrijving naar degressieve afschrijving (bijvoorbeeld als vast percentage van de
boekwaarde). Het is soms moeilijk een schattingswijziging te onderscheiden van een stelselwijziging. In
het geval dat dit onderscheid niet duidelijk is, wordt de wijziging verwerkt als een schattingswijziging
met een adequate toelichting (RJ 145.202).
3.6.2 Het verwerken van een schattingswijziging
Schattingswijzigingen moeten prospectief verwerkt worden. Retrospectieve verwerking is dus niet
toegestaan. Dit is dus duidelijk anders dan de verwerkingswijze van stelselwijzigingen die, hiervoor is
aangegeven, slechts bij hoge uitzondering prospectief verwerkt mogen worden (zie paragraaf 3.5.3).
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Het effect van een schattingswijziging dient te worden verwerkt in de staat van baten en lasten
(RJ 145.301):
•
in de periode waarin de schattingswijziging plaatsvindt, indien de wijziging alleen invloed heeft op
die periode;
•
in de periode waarin de schattingswijziging plaatsvindt, alsmede in toekomstige perioden, indien de
wijziging zowel van invloed is op de huidige periode als op de toekomstige perioden.
Voorbeeld: Schattingswijziging verkorting economische levensduur
De Cv- installatie van onderwijsinstelling X met een verkrijgingsprijs van € 2.000.000 wordt in twintig
jaar afschreven. Ultimo jaar 1 is de boekwaarde € 1.000.000 en is de verwachte resterende
economische levensduur tien jaar. Begin jaar 2 wordt de verwachting omtrent de resterende
economische levensduur op basis van technische staat van de ketels bijgesteld naar vijf jaar. De
resterende boekwaarde moet dus worden goedgemaakt in de komende vijf jaar.
In de jaarrekening over jaar 2 moet de afschrijvingslast op de Cv-installatie worden aangepast van
€ 100.000 naar € 200.000. Ook in de jaarrekening van de komende vier jaar zal € 200.000 worden
afgeschreven op de Cv-installatie, ervan uitgaande dat geen verdere veranderingen optreden in de
verwachtingen omtrent de resterende economische levensduur. De boekwaarde ultimo jaar 1 wordt
dus als uitgangspunt genomen om de nieuwe jaarlijkse afschrijvingslast te bepalen. Er vindt dus in
jaar 2 geen inhaalafschrijving plaats, om de achteraf gezien te lage afschrijvingen in de voorgaande
tien jaar te corrigeren.
Wel kan de kortere economische levensduur een indicatie zijn van een bijzondere waardevermindering
(RJ 121) en zal in voorkomende gevallen een bijzonder waardeverminderingsverlies moeten worden
geboekt. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies, dient dit verlies direct als
last te worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Het toerekenen van een bijzonder
waardeverminderingsverlies aan toekomstige perioden is derhalve niet toegestaan.
Het effect van een schattingswijziging wordt verwerkt in hetzelfde onderdeel van de staat van baten en
lasten als waarin de oorspronkelijke schatting is verwerkt. Dit is van belang voor de vergelijkbaarheid
van opeenvolgende jaarrekeningen (RJ 145.303).
In RJ 145.301 is opgenomen dat een schattingswijziging niet altijd hoeft te leiden tot verwerking in de
staat van baten en lasten. Indien een schattingswijziging uitsluitend invloed heeft op balansposten (de
schattingswijziging leidt slechts tot wijzigingen in activa en/of verplichtingen en/of een component van
het eigen vermogen), wordt het effect van de schattingswijziging verwerkt, door het aanpassen van de
boekwaarde van de desbetreffende balansposten in de periode waarin de schattingswijziging plaatsvindt.
Een voorbeeld hiervan is een schattingswijziging in de omvang van een belastinglatentie die betrekking
heeft op een herwaardering. De belastinglatentie wordt dan aangepast ten gunste of ten laste van de
herwaarderingsreserve.
3.6.3 Toelichting met betrekking tot schattingswijzigingen
Indien een schattingswijziging van belang is voor de verslagperiode of naar verwachting voor
toekomstige perioden, wordt de aard van de schattingswijziging alsmede het kwantitatieve effect op de
huidige periode en toekomstige perioden vermeld. Indien dit kwantitatieve effect niet te bepalen is,
wordt dit in de toelichting vermeld (RJ 145.304 en 305).

3.7 Foutherstel
3.7.1 Begripsbepaling
Bij foutherstel wordt onderscheid gemaakt tussen materiële fouten en overige (niet-materiële) fouten.
Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen fundamentele fouten en overige (niet-fundamentele)
fouten. Deze wijziging is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Eerdere
toepassing is aanbevolen.

46

3 Algemene grondslagen

Onder een materiële fout wordt verstaan een zodanige onjuistheid - geconstateerd na het vaststellen
van de jaarrekening - dat die jaarrekening in het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht
tekortschiet (RJ 150.103). Van een materiële fout kan sprake zijn bij een onjuiste waardering en/of
resultaatbepaling, maar ook bij een onjuiste rubricering of een onjuiste of onvolledige toelichting. Bij de
afweging of sprake is van een materiële fout beoordeelt de instelling of de weglating of onjuiste
weergave van posten, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische beslissingen die gebruikers op basis
van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De materialiteit is afhankelijk van de omvang en
de aard van de weglating of de onjuiste weergave, en wordt beoordeeld op basis van alle feiten en
omstandigheden.
Een schattingswijziging zoals beschreven in paragraaf 3.6 wordt niet als een fout beschouwd, indien bij
het opmaken van de jaarrekening op de juiste wijze rekening is gehouden met alle beschikbare
relevante informatie. Als echter bij ongewijzigde omstandigheden achteraf blijkt dat de beschikbare
relevante informatie anders geïnterpreteerd had moeten worden, is er sprake van een fout.
3.7.2 Materiële fouten
Onmiddellijke actie bij materiële fouten
Als de vastgestelde jaarrekening een materiële fout blijkt te bevatten zodanig dat die jaarrekening in
ernstige mate tekortschiet in het in art. 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht, is art. 2:362 lid 6 BW van
toepassing. Het bestuur van de onderwijsinstelling moet dan onmiddellijk de belanghebbenden op de
hoogte brengen dat deze jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van het vereiste
inzicht. De Raad voor de Jaarverslaggeving benadrukt dat niet iedere materiële fout resulteert in een
jaarrekening die in ernstige mate tekortschiet in de zin van art. 2:362 lid 6 BW.
Herstel van materiële fouten
Het herstel van een materiële fout dient te worden verwerkt in de eerste nog niet vastgestelde
jaarrekening nadat de fout is geconstateerd (RJ 150.201). Een materiële fout die effect heeft op het
eigen vermogen wordt als volgt hersteld:
a. het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar wordt herrekend alsof de fout niet
heeft plaatsgevonden; en
b. het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorafgaande boekjaar voor en na
herrekening (het cumulatief effect), wordt verwerkt als een rechtstreekse mutatie van het eigen
vermogen aan het begin van het boekjaar waarin het foutherstel plaatsvindt (RJ 150.202).
Een materiële fout die geen effect heeft op het eigen vermogen betreft een onjuiste rubricering of een
onjuiste of onvolledige toelichting. Die wordt hersteld door de juiste rubricering toe te passen of de
juiste en volledige toelichting op te nemen.
Aanpassing vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers moeten indien mogelijk worden gepresenteerd zoals deze zouden zijn geweest
zonder het maken van de materiële fout (RJ 150.205). De verwerkingswijze van een materiële fout en
het aanpassen van de vergelijkende cijfers komt derhalve overeen met de retrospectieve
verwerkingswijze van een stelselwijziging waarbij het cumulatieve effect in het eigen vermogen wordt
verwerkt (zie paragraaf 3.5).
Art. 2:363 lid 5 BW stelt dat de bedragen van het voorafgaande boekjaar voor zover nodig ter wille van
de vergelijkbaarheid worden herzien en de afwijking ten gevolge van de herziening wordt toegelicht. Aan
deze eis dient te worden voldaan door de vergelijkende cijfers aan te passen, waarbij de verschillen met
de oorspronkelijke cijfers in de toelichting moeten worden aangegeven. Indien de aanpassing van de
vergelijkende cijfers praktisch niet mogelijk is, dient de reden voor het niet aanpassen te worden
vermeld alsmede de aard van de aanpassing indien deze wel had plaatsgevonden (RJ 150.205).
Meerjarenoverzichten
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Indien ook bedragen over daarvoor liggende boekjaren worden opgenomen in meerjarenoverzichten,
dienen deze te worden herrekend met inachtneming van het herstel van de materiële fout, tenzij dit
praktisch niet mogelijk is. In dat geval dient dit feit te worden vermeld. Wanneer het praktisch niet
mogelijk is het cumulatieve effect van het herstel van de materiële fout op alle gepresenteerde
voorgaande perioden te bepalen, dient de instelling de vergelijkende cijfers aan te passen vanaf het
vroegste tijdstip waarop dit praktisch wel mogelijk is (RJ 150.206).
3.7.3 Toelichting met betrekking tot materiële fouten
In de toelichting op de jaarrekening waarin vermelding en herstel van de materiële fout plaatsvindt,
worden bovendien de aard en voor zover van toepassing de omvang en de wijze van herstel van de
materiële fout vermeld (RJ 150.204).
3.7.4 Niet-materiële fouten
Herstel van een niet-materiële fout
Een rechtspersoon verwerkt het herstel van een niet-materiële fout in de eerste jaarrekening die op het
moment van het constateren van deze niet-materiële fout nog moet worden opgemaakt. Het herstel van
een niet-materiële fout vindt in beginsel prospectief plaats. Eventuele baten of lasten uit hoofde van het
foutherstel worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord overeenkomstig de aard van de post
(RJ 150.203).
Aanpassing vergelijkende cijfers
Bij prospectieve verwerking van foutherstel worden de vergelijkende cijfers niet aangepast. De baten en
lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren worden immers verwerkt in de winst-enverliesrekening van het lopende jaar.
Toelichting met betrekking tot een niet-materiële fout
Op zichzelf moeten baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar
aard en omvang worden toegelicht (art. 2:377 lid 7 BW). Naar onze mening hoeven niet-materiële
posten echter niet toegelicht te worden. Die zijn immers niet materieel.
Voorbeeld: Foutherstel
In jaar 2 blijkt dat onderwijsinstelling X ultimo jaar 1 een te lage vordering heeft opgenomen voor een
bedrag van € 100.000. De jaarrekening over jaar 1 is al vastgesteld. Indien deze fout wordt
aangemerkt als een materiële fout wordt deze hersteld in de jaarrekening over jaar 2 door deze te
verwerken als een rechtstreekse mutatie in het beginvermogen per 1 januari jaar 2. Het herstel van
deze fout heeft derhalve geen effect op de staat van baten en lasten over jaar 2. De vergelijkende
cijfers over jaar 1 worden in de jaarrekening over jaar 2 gepresenteerd zoals deze zouden zijn
geweest zonder het maken van deze fout, dus € 100.000 hoger dan in de jaarrekening over jaar 1
oorspronkelijk gerapporteerd. De aanpassing van de vergelijkende cijfers moet worden toegelicht.
Als de fout niet wordt aangemerkt als een materiële fout, kan deze worden hersteld door deze te
verwerken in de staat van baten en lasten over het boekjaar. Het resultaat over het boekjaar wordt
dan derhalve € 100.000 hoger. Er vindt geen aanpassing plaats van de vergelijkende cijfers. Er hoeft
geen toelichting te worden gegeven.

3.8 Continuïteitsveronderstelling
3.8.1 Algemeen
Jaarrekeningen worden opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling tenzij die
veronderstelling niet juist is. Dit houdt in dat verondersteld wordt dat het geheel der werkzaamheden
van een rechtspersoon wordt voortgezet (art. 2:384 lid 3 BW). Hierbij wordt de rechtspersoon geacht
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zijn activiteiten te kunnen voortzetten zonder noodzaak of intentie tot liquidatie dan wel staking van alle
bedrijfsactiviteiten (RJ 170.101).
Er kunnen de volgende situaties inzake continuïteit van een onderwijsinstelling worden onderscheiden:
•
geen ernstige onzekerheid over de continuïteit;
•
ernstige onzekerheid over de continuïteit; of
•
discontinuïteit van het geheel der werkzaamheden:
onontkoombare discontinuïteit; of
overige situaties van discontinuïteit.
De beoordeling of de jaarrekening kan worden opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling
moet plaatsvinden naar de situatie per de datum van opmaken van de jaarrekening. Immers, ook door
gebeurtenissen na balansdatum kan discontinuïteit of ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaan.
Zo kan verslechtering in operationele resultaten en/of de financiële positie na de balansdatum aanleiding
geven tot het heroverwegen van de continuïteitsveronderstelling (RJ 170.304).
Geen ernstige onzekerheid over de continuïteit
Als op de datum van opmaken van de jaarrekening geen ernstige onzekerheid bestaat over de
continuïteit, wordt bij de waardering van de activa en passiva uitgegaan van de
continuïteitsveronderstelling en is geen specifieke toelichting vereist inzake de
continuïteitsveronderstelling.
Ernstige onzekerheid over de continuïteit
Van ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de
rechtspersoon is sprake als een rechtspersoon niet meer op eigen kracht aan zijn verplichtingen zal
kunnen voldoen. Zolang onzekerheid bestaat of deze aanvullende medewerking van belanghebbenden
zal worden verkregen of voldoende zal zijn, maar er wel een reële kans bestaat dat het geheel van de
werkzaamheden van de rechtspersoon zal kunnen worden voortgezet, wordt de jaarrekening opgesteld
op basis van de continuïteitsveronderstelling (RJ 170.302). In deze situatie kunnen zich wel bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa voordoen (RJ 170.301). In de toelichting dient een adequate
uiteenzetting te worden opgenomen van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert
(RJ 170.305).
In RJ 170.303 zijn voorbeelden opgenomen van gebeurtenissen of omstandigheden die afzonderlijk of
tezamen mogelijk een indicatie vormen dat sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit:
Financiële indicatoren:
•
een relatief gering of negatief eigen vermogen;
•
het niet langer voldoen aan financieringsconvenanten zonder dat duidelijk is wat de gevolgen zijn
voor de voortzetting van de financiering;
•
aanwijzingen dat debiteuren niet aan hun verplichtingen zullen voldoen en/of dat financiers
verstrekte financiële steun zullen intrekken;
•
negatieve operationele kasstromen blijkend uit actuele of toekomstgerichte financiële overzichten;
•
aanzienlijke negatieve bedrijfsresultaten of belangrijke waardedalingen van activa die worden
aangewend om kasstromen te genereren.
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Indicatoren vanuit de bedrijfsvoering:
•
het verlies van een belangrijke afzetmarkt, concessie, licentie of een essentiële afnemer of
leverancier;
•
personeelsproblemen of een tekort aan belangrijke grondstoffen.
In de Memorie van Toelichting bij art. 2:384 lid 3 BW is aangegeven dat bij ernstige onzekerheid over de
continuïteit, er reden kan bestaan tot waardering op een andere grondslag dan de gebruikelijke, zoals de
liquidatiebasis. Dit is in het algemeen echter alleen het geval indien er niet meer een reële kans bestaat
dat het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon zal kunnen worden voortgezet
(RJ 170.301). In art. 2:384 lid 3 BW wordt de situatie van ‘ernstige onzekerheid’ over de continuïteit
overigens aangeduid met de bewoordingen ‘gerede twijfel’ over de continuïteit. Voor de situatie dat de
jaarrekening niet op basis van de continuïteitsveronderstelling wordt opgesteld, wordt verwezen naar de
navolgende alinea.
Discontinuïteit is onontkoombaar
Indien discontinuïteit onontkoombaar is, moet de jaarrekening ook op die basis worden opgesteld. Ook
indien onontkoombare discontinuïteit blijkt na balansdatum maar voor het opmaken van de jaarrekening
(RJ 170.102). Van onontkoombare discontinuïteit is sprake als duurzame voortzetting van het geheel
van de werkzaamheden van de rechtspersoon onmogelijk is geworden doordat de rechtspersoon niet
meer op eigen kracht aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en voldoende aanvullende
medewerking van belanghebbenden niet kan worden verkregen (RJ 170.202). Feitelijk is dat aan de
orde bij een gebrek aan liquiditeiten en onvoldoende financieringsmogelijkheden.
Overige situaties van discontinuïteit
Een rechtspersoon die is opgericht voor bepaalde tijd verkeert per definitie in een situatie dat de
bedrijfsactiviteiten worden beëindigd. Een voorbeeld van een dergelijke rechtspersoon is een
bouwcombinatie die is aangegaan voor de duur van een enkel bouwproject en die wordt beëindigd als de
bouw is voltooid. Of een beleggingsmaatschappij die is opgericht om een tijdelijke belegging in onder te
brengen die volgens een bepaald scenario te gelde zal worden gemaakt, waarna het saldo wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders. In zo’n situatie is er geen noodzaak de jaarrekening op te stellen op
grondslagen op basis van liquidatie, tenzij die rechtspersoon bij de beëindiging niet aan al zijn
verplichtingen kan voldoen. Datzelfde geldt voor een rechtspersoon waar de directie (of een ander
bevoegd orgaan) heeft besloten de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen,
waarbij die rechtspersoon aan al zijn verplichtingen kan voldoen.
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft daarom bepaald dat geen sprake is van onontkoombare
discontinuïteit in situaties waarin (RJ 170.104):
•
de rechtspersoon is opgericht voor bepaalde tijd en de liquidatie dan wel staking van alle
bedrijfsactiviteiten zich voltrekt volgens een bij oprichting bepaald scenario waarin de rechtspersoon
naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen; of
•
na de oprichting van de rechtspersoon is besloten deze te liquideren dan wel alle bedrijfsactiviteiten
te staken, waarbij de rechtspersoon naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen.
In deze situaties wordt niettemin het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon niet (langer)
voortgezet. Als gevolg hiervan is art. 2:384 lid 3 BW van toepassing, net zoals in situaties waarin wel
sprake is van onontkoombare discontinuïteit. Daarom zetten rechtspersoon die in een van beide situaties
verkeren in de toelichting uiteen dat het geheel van de werkzaamheden niet wordt voortgezet, onder
mededeling van de mogelijke invloed op vermogen en resultaat (art. 2:384 lid 3 BW). Daarbij moet de
rechtspersoon de aard van zijn (nog resterende) bedrijfsactiviteiten toelichten en moet een
rechtspersoon die is opgericht voor bepaalde tijd ook dat feit vermelden (RJ 170.104).
3.8.2 Jaarrekening in geval van onontkoombare discontinuïteit
Deze paragraaf behandelt verslaggevingsaspecten in geval van discontinuïteit van de rechtspersoon als
geheel. Dit moet worden onderscheiden van de beëindiging van een deel van de bedrijfsactiviteiten.
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Indien discontinuïteit onontkoombaar is vervalt de continuïteitsveronderstelling (art. 2:384 lid 3 BW).
Voorts dient in de toelichting te worden vermeld wat de gevolgen van de discontinuïteit zijn voor het
vermogen en het resultaat (art. 2:384 lid 3 BW). Hiermede wordt derhalve het verschil met de
waardering op continuïteitsbasis tot uitdrukking gebracht.
In de RJ-bundel zijn richtlijnen opgenomen voor een jaarrekening in geval van onontkoombare
discontinuïteit. Daarin is beschreven in welke situaties de jaarrekening moet worden opgesteld op basis
van grondslagen op liquidatiebasis (‘liquidatiegrondslagen’). Grondslagen op liquidatiebasis worden
toegepast in geval van onontkoombare discontinuïteit. Grondslagen op liquidatiebasis worden niet
toegepast in een jaarrekening van een rechtspersoon waarvan de activiteiten worden beëindigd en die
aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze paragraaf gaat in op:
•
de inhoud van grondslagen op liquidatiebasis;
•
de verwerking van de overgang naar grondslagen op liquidatiebasis; en
•
presentatie- en toelichtingsvereisten.
3.8.2.1 Inhoud grondslagen op liquidatiebasis
Algemeen
Kort samengevat houden grondslagen op liquidatiebasis in dat het eigen vermogen uitkomt op het
verwachte liquidatiesaldo. De ratio daarvoor is dat in geval van onafwendbare liquidatie c.q. beëindiging
van alle activiteiten de gebruikers als schuldeisers en werknemers vooral geïnteresseerd zullen zijn in
hoeverre hun (huidige maar ook toekomstige) vorderingen betaald zullen worden. Belanghebbenden
zullen vooral geïnteresseerd zijn in het saldo dat beschikbaar is na afwikkeling van alle verplichtingen.
De grondslagen op liquidatiebasis moeten dus inzicht geven in de mate waarin aan de verplichtingen
voldaan kan worden en het saldo dat na afwikkeling van alle verplichtingen beschikbaar zal zijn.
Dat wordt bereikt door (RJ 170.201):
•
alle activa te verwerken in de balans - ongeacht of deze eerder al in de balans waren opgenomen –
en die te waarderen tegen de (verwachte) opbrengstwaarde;
•
alle posten van het vreemd vermogen te verwerken en te waarderen tegen (de beste schatting van)
de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende posten af te wikkelen; en
•
overlopende posten op te nemen voor verwachte (toekomstige) kosten en opbrengsten tot de
verwachte liquidatiedatum.
Verwerking activa
Bij grondslagen op liquidatiebasis moeten alle activa worden opgenomen die afzonderlijk zullen worden
verkocht. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat activa worden opgenomen die niet zijn
opgenomen in de balans op continuïteitsgrondslagen. Bijvoorbeeld een intern ontwikkeld klantenbestand
of merkrecht.
Waardering activa
De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek
van de nog te maken kosten (RJ 940). Daarmee wordt de opbrengst aangeduid die kan worden
verkregen op een markt waarop de rechtspersoon normaal niet opereert. In geval van liquidatie wordt
de opbrengstwaarde ook wel aangeduid als de liquidatiewaarde (Memorie van Toelichting bij art. 5
BAW). Dit houdt in dat de waardering tegen opbrengstwaarde wordt ingevuld op basis van de specifieke
omstandigheden van de rechtspersoon. Feitelijk moet dus een schatting worden gemaakt van de
bedragen waartegen de activa daadwerkelijk kunnen worden verkocht.
Verwerking van alle activa tegen opbrengstwaarde houdt verder onder meer in dat (RJ 170.202):
•
waardevermeerderingen mogelijk zijn. Die worden verwerkt via het resultaat (zie hierna). Daarnaast
blijft artikel 2:390 BW van toepassing en wordt hiervoor een herwaarderingsreserve opgenomen.
Behalve als die op grond van artikel 2:390 BW niet is vereist, bijvoorbeeld bij frequente
marktnoteringen; en
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•
•

indien een onderneming verkocht zal worden, de opbrengstwaarde van deze onderneming in
aanmerking wordt genomen; en
(latente) belastingvorderingen verwerkt en gewaardeerd worden tegen de beste schatting van de
belastingbedragen die na balansdatum zullen worden verrekend c.q. ontvangen.

Verwerking vreemd vermogen
Bij grondslagen op liquidatiebasis worden alle posten van het vreemd vermogen (voorzieningen en
schulden) verwerkt die ook bij continuïteitsgrondslagen worden verwerkt. Op het punt van verwerking
bestaan geen verschillen tussen grondslagen op liquidatiebasis en continuïteitsgrondslagen. Voor
financiële verplichtingen betekent dit dat ze eerst niet langer in de balans worden verwerkt indien een
transactie ertoe leidt dat deze verplichtingen teniet zijn gegaan (conform RJ 290.702), bijvoorbeeld door
betaling of kwijtschelding (RJ 170.203). Daarbij worden ook kwijtscheldingen verwerkt die pas na
balansdatum, maar voor opmaakdatum zijn gerealiseerd. Bij continuïteitsgrondslagen worden
kwijtscheldingen na balansdatum verwerkt.
Waardering vreemd vermogen
Bij grondslagen op liquidatiebasis moeten alle posten van het vreemd vermogen worden gewaardeerd
tegen (de beste schatting van) de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende posten
(contractueel) af te wikkelen. Voor schulden is dit veelal de nominale waarde. Die worden dus niet
langer gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, (maar exclusief agio of disagio en transactiekosten).
De liquidatiegrondslagen voor de verwerking en waardering van de posten van het vreemd vermogen
houden verder onder meer in dat (RJ 170.203):
•
bij de waardering van de verplichtingen geen rekening wordt gehouden met het eigen kredietrisico
van de rechtspersoon. Dat betekent dat geen waardedalingen van schulden (en dus geen winsten)
worden verwerkt als gevolg van het feit dat de onderneming minder kredietwaardig is;
•
voorzieningen voor bestaande verplichtingen worden verwerkt en gewaardeerd volgens RJ 252
inzake voorzieningen; en
•
(latente belastingen) belastingverplichtingen worden verwerkt en gewaardeerd tegen de beste
schatting van de belastingbedragen die na balansdatum zullen worden betaald.
Overlopende posten voor toekomstige kosten en opbrengsten
Om te bereiken dat het eigen vermogen uitkomt op het verwachte liquidatiesaldo worden bij
grondslagen op liquidatiebasis overlopende posten opgenomen voor verwachte (toekomstige) kosten en
opbrengsten. Dat betekent onder meer dat overlopende posten worden opgenomen voor de verwachte
kosten van een liquidatie alsmede voor verwachte operationele exploitatieresultaten na balansdatum.
Behalve als die reeds zijn begrepen in de waardering tegen opbrengstwaarde (RJ 170.204). Anders zou
immers een dubbeltelling ontstaan.
Bij grondslagen op liquidatiebasis geldt niet meer het toerekeningsbeginsel zoals dat wordt toegepast bij
continuïteitsgrondslagen. Zo worden bijvoorbeeld geen overlopende activa opgenomen voor
vooruitbetaalde kosten. Daarvan is de opbrengstwaarde immers nihil. Ook worden geen overlopende
passiva opgenomen voor vooruitontvangen bedragen. Dus bijvoorbeeld geen overlopende posten voor
vooruitbetaalde of vooruitontvangen huur van onroerend goed. Daarentegen worden er wel overlopende
posten opgenomen voor de huurbedragen die na balansdatum betaald of ontvangen zullen worden. Ook
als die betrekking hebben op de periode na balansdatum.
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3.8.2.2 Overgang naar grondslagen op liquidatiebasis
Prospectieve verwerking
De overgang naar grondslagen op liquidatiebasis wordt prospectief verwerkt. Het verschil met de
boekwaarde op basis van de continuïteitsgrondslagen (op het moment van de overgang) wordt verwerkt
in de staat van baten en lasten. De vergelijkende cijfers worden niet aangepast (RJ 170.205). In de
toelichting wordt meegedeeld wat de gevolgen van de discontinuïteit voor het vermogen en het resultaat
zijn (artikel 2:384 lid 3 BW). Dit brengt het verschil met de waardering op continuïteitsbasis tot
uitdrukking (RJ 170.206).
Moment overgang
Het moment van de overgang is niet geregeld in RJ 170. Het ligt voor de hand om daarvoor het moment
te nemen waarop de discontinuïteit onontkoombaar wordt. Praktisch probleem daarvan kan zijn dat in
dat geval per die datum een (tussentijdse) balans beschikbaar moet zijn op zowel
continuïteitsgrondslagen als op grondslagen op liquidatiebasis. Naast de balans op grondslagen op
liquidatiebasis ultimo het boekjaar. Naar onze mening is het gezien het doel en de relevantie voor
gebruikers echter acceptabel om in alle gevallen de overgang per het einde van de verslagperiode te
verwerken. Primair gaat het immers om het inzicht in het vermogen, en niet zozeer om de
resultaatbepaling inclusief toerekening van baten en lasten.
3.8.2.3 Presentatie en toelichting
De rechtspersoon zet in de toelichting uiteen wat de gevolgen zijn van de discontinuïteit voor het
vermogen en het resultaat (art. 2:384 lid 3 BW). Verder zijn de presentatie- en toelichtingsvereisten
(inclusief de bepalingen inzake wettelijke reserves) van Titel 9 Boek 2 BW en van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving onverkort van toepassing (RJ 170.207). Ook als de jaarrekening wordt opgesteld op
grondslagen op liquidatiebasis.
Zo vormt de rechtspersoon op grond van art. 2:390 lid 1 BW onder meer een herwaarderingsreserve,
voor zover waardevermeerderingen van activa die op balansdatum nog aanwezig zijn, ten gunste van
het resultaat zijn gebracht. Een herwaarderingsreserve wordt niet gevormd voor activa waarvoor
frequente marktnoteringen bestaan.
Bij onontkoombare discontinuïteit dient de rechtspersoon aanvullend de volgende informatie te
verstrekken (RJ 170.208):
•
de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot onontkoombare discontinuïteit;
•
een beschrijving van het liquidatieplan of, als dit niet aanwezig is, de verwachte wijze van liquidatie;
•
de methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de waardering op
liquidatiebasis en belangrijke onzekerheden daarbij;
•
de aard en bedragen van de belangrijke positieve en negatieve waardeveranderingen (inclusief
kwijtscheldingen) die zijn verwerkt in de staat van baten en lasten; en
•
de aard en bedragen van de in de balans opgenomen kosten en opbrengsten tot de verwachte
datum van afwikkeling.
Het komt voor dat een rechtspersoon na ontbinding blijft bestaan ter vereffening van de schulden. In
stukken en aankondigingen die van hem uitgaan, voegt de rechtspersoon 'in liquidatie' aan zijn naam
toe (art. 2:19 lid 5 BW).

53

4 Specifieke jaarrekeningposten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de specifieke jaarrekeningposten binnen de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (Rjo) en RJ 660 Onderwijsinstellingen.
Wij geven antwoorden op veel voorkomende vragen mede aan de hand van voorbeelden. Wij
behandelen achtereenvolgens de volgende jaarrekeningposten:
•
immateriële vaste activa (paragraaf 4.2);
•
materiële vaste activa (paragraaf 4.3);
•
financiële vaste activa waaronder deelnemingen (paragraaf 4.4);
•
vordering op OCW bij VO-scholen (paragraaf 4.5);
•
contractactiviteiten en onderhanden projecten (paragraaf 4.6);
•
eigen vermogen (paragraaf 4.7);
•
voorzieningen (paragraaf 4.8);
•
overlopende passiva (paragraaf 4.9);
•
Financiële Specificatie Rijkssubsidies (FSR-overzicht) (paragraaf 4.10);
•
langlopende schuld en langlopende vordering op OCW (hogescholen) (paragraaf 4.11).
In paragraaf 4.12 gaan wij in op financiële instrumenten waaronder derivaten en in paragraaf 4.13 en
4.14 gaan wij in op de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek
2010 en de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

4.2 Immateriële vaste activa
4.2.1 Activeringscriteria
Onder een immaterieel vast actief wordt verstaan een identificeerbaar niet-monetair actief zonder
fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor productie, aflevering van goederen of diensten, voor verhuur
aan derden of voor administratieve doeleinden (RJ 210.104).
Een immaterieel vast actief dient in de balans te worden opgenomen, indien (RJ 210.201):
•
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die het actief in zich bergt, zullen
toekomen aan de rechtspersoon; en
•
de kosten van het actief kunnen betrouwbaar worden vastgesteld.
Belangrijk zijn dus de waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en de
betrouwbaarheid van de vaststelling van de kosten van het actief.
Dit betekent dat de onderwijsinstelling de waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen
moet inschatten op basis van redelijke en onderbouwde veronderstellingen. Deze veronderstellingen
zullen een weergave moeten vormen van de beste inschatting door het management van de
economische situatie die gedurende de gebruiksduur van het actief zal bestaan.
Toekomstige economische voordelen betreffen overigens niet uitsluitend baten (bijvoorbeeld de verkoop
van goederen of diensten of leerlingengroei als gevolg van ontwikkeling van nieuwe opleidingen), maar
ook kostenbesparingen die voortvloeien uit het gebruik van het actief (RJ 210.116).
De immateriële vaste activa kunnen op grond van de brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van het
ministerie van OCW als volgt worden uitgesplitst:
•
ontwikkelingskosten;
•
concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
•
goodwill;
•
vooruitbetalingen; en
•
overige.
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Als uitgangspunt gelden de wettelijke voorschriften van art. 2:365 lid 1 BW.
In geval van activering van kosten van ontwikkeling dient een wettelijke reserve te worden gevormd
(art. 2:365 lid 2 BW). De omvang van deze reserve is in beginsel ultimo ieder jaar gelijk aan de hoogte
van het geactiveerde bedrag.
De uitgaven van onderzoek (of van de onderzoeksfase van een intern project) dienen in de staat van
baten en lasten te worden verantwoord (RJ 210.221).
4.2.2 Verantwoording als kosten
Niet alle uitgaven ter verkrijging, ontwikkeling, onderhoud of verbetering van immateriële zaken voldoen
aan de criteria voor activering. Indien de uitgaven niet voldoen aan de genoemde activeringscriteria dan
dienen deze als kosten te worden verantwoord. De volgende uitgaven mogen in geen geval geactiveerd
worden (RJ 210.235):
•
opstartkosten (onder meer voor het lanceren van nieuwe producten of activiteiten; hieronder vallen
ook aanloopverliezen);
•
uitgaven voor trainingsactiviteiten;
•
uitgaven voor reclame en promotie (deze worden ten laste van het resultaat gebracht bij ontvangst
van de reclamematerialen); en
•
uitgaven voor verhuizen of reorganisatie van (een deel van) de organisatie.
Het is eveneens niet toegestaan om uitgaven die in het verleden als kosten zijn verwerkt, alsnog te
activeren als onderdeel van een immaterieel actief (RJ 210.237). In paragraaf 4.2.3 komt nog specifiek
aan de orde dat van de intern vervaardigde immateriële vaste activa alleen ontwikkelingskosten mogen
worden geactiveerd.
Identificeerbaarheid
De definitie van een immaterieel vast actief vereist dat dit afzonderlijk identificeerbaar is (RJ 210.109).
Hieraan wordt voldaan indien het actief separeerbaar is (RJ 210.110). Dit houdt in dat de
onderwijsinstelling de specifieke toekomstige economische voordelen van het actief kan verkopen,
verhuren, ruilen of uitkeren, los van toekomstige economische voordelen die met andere activa
samenhangen. Een voorbeeld van een separeerbaar immaterieel vast actief is een via een overname
verkregen adressenbestand. Een dergelijk adressenbestand kan immers afzonderlijk worden gekocht.
Overigens is separeerbaarheid geen afzonderlijke voorwaarde voor identificeerbaarheid. Een
onderwijsinstelling kan een actief mogelijk op andere wijze identificeren, bijvoorbeeld bij de overdracht
van rechten (contractuele of andere juridische rechten) als onderdeel van een transactie waarin ook
andere activa zijn verworven.
Beschikkingsmacht
De beschikkingsmacht is een voorwaarde voor activering. Juist voor immateriële vaste activa kan het
hebben van beschikkingsmacht lastig te bepalen zijn. In algemene zin kan worden gesteld dat een
onderwijsinstelling beschikkingsmacht heeft, indien zij in staat is om over de toekomstige economische
voordelen van het actief te beschikken en deze tevens kan afschermen van derden (RJ 210.112). Veelal
is dit gelegen in het (juridisch) afdwingbare recht om de economische voordelen van het actief naar de
onderwijsinstelling te laten toevloeien. Een voorbeeld is de wettelijke bescherming van kennis, onder
meer via copyrights en geheimhoudingsplicht.
Dit is ook een reden voor het feit dat bijvoorbeeld uitgaven voor training zijn uitgesloten voor activering.
Een onderwijsinstelling is veelal niet in staat om het behoud van personeel af te dwingen. Met het
vertrek van personeel heeft de onderwijsinstelling ook niet langer de beschikkingsmacht over de kennis
van de betrokken personeelsleden. Daarbij komt ook nog dat het in het algemeen niet mogelijk zal zijn
om de opgebouwde kennis te waarderen.
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4.2.3 Intern vervaardigde immateriële vaste activa
Algemeen
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kennen slechts beperkte mogelijkheden om intern vervaardigde
immateriële vaste activa te activeren. Zo is de activering van intern gegenereerde goodwill verboden
(RJ 210.216) en wordt de activering van intern ontwikkelde merken, logo's, uitgaverechten,
klantenbestanden en gelijksoortige items uitgesloten (RJ 210.229). Dit is gebaseerd op de
veronderstelling dat dit geen goed identificeerbare activa zijn omdat ze niet kunnen worden
onderscheiden van de kosten ter ontwikkeling van de onderwijsinstelling als zodanig (RJ 210.230).
Voorts heeft de onderwijsinstelling in veel gevallen geen beschikkingsmacht en kan de
vervaardigingsprijs niet betrouwbaar worden vastgesteld (RJ 210.217).
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
Juist de problemen rondom de identificeerbaarheid, de mogelijke toekomstige economische voordelen en
de vervaardigingsprijs maken het complex om te bepalen of een intern vervaardigd immaterieel actief
voldoet aan de criteria voor activering. Om die reden is in RJ 210 de volgende splitsing gemaakt in fasen
van vervaardiging:
•
onderzoeksfase;
•
ontwikkelingsfase.
Indien geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, dan dienen
alle uitgaven te worden behandeld alsof deze betrekking hebben op de onderzoeksfase (RJ 210.220).
Onderzoeksfase
Onderzoek wordt omschreven als het vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het doel nieuwe
wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen (RJ 210.104). Uitgaven van onderzoek dienen in
de staat van baten en lasten te worden verwerkt (RJ 210.221). Het algemene uitgangspunt is dat een
onderwijsinstelling in de onderzoeksfase niet kan aantonen dat een immaterieel vast actief is ontstaan
dat in de toekomst waarschijnlijk economische voordelen zal genereren (RJ 210.222).
De onzekerheid omtrent toekomstige economische voordelen blijkt uit de volgende voorbeelden van
onderzoeksactiviteiten: het zoeken naar alternatieven voor materialen, geautomatiseerde systemen en
het zoeken naar nieuwe kennis en het toepassen van onderzoeksresultaten.
Ontwikkelingsfase
Ontwikkeling wordt omschreven als de toepassing van kennis verkregen door onderzoek of op andere
wijze, leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of substantieel verbeterde
materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten, voorafgaand aan het begin van het
gebruik (RJ 210.104). Hierbij kan worden gedacht aan de volgende activiteiten: de bouw en het testen
van prototypes en het ontwerpen van nieuwe lesmethoden.
Uit de omschrijving blijkt de toenemende mate van concreetheid in vergelijking met de definitie van
onderzoek. Termen als 'toepassing van kennis' en 'het gebruik' duiden hier op. Desondanks biedt dit nog
onvoldoende houvast om uitgaven gedurende de ontwikkelingsfase te kunnen activeren. Activering is
daarom uitsluitend toegestaan, maar eveneens verplicht, indien de onderwijsinstelling alle navolgende
punten kan aantonen (RJ 210.224):
•
de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal
zijn voor gebruik of verkoop;
•
de intentie om het immaterieel vast actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
•
het vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen;
•
hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren;

56

4 Specifieke jaarrekeningposten

•
•

de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te
voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; en
het vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling van het immaterieel vast actief
betrouwbaar vast te stellen.

Pas vanaf het moment dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan dienen de ontwikkelingskosten te
worden geactiveerd. Het alsnog activeren van eerder gemaakte ontwikkelingskosten is niet toegestaan
(RJ 210.237). Tevens is in RJ 210.224 een uiteenzetting opgenomen over de wijze waarop een
rechtspersoon kan aantonen dat een immaterieel vast actief in de toekomst economische voordelen zal
genereren.
De kosten van intern gegenereerde immateriële vaste activa kunnen meestal betrouwbaar worden
vastgesteld vanuit interne kostenregistraties, zoals bijvoorbeeld van personeelskosten en -uren
(RJ 210.228). Tot slot dient een wettelijke reserve te worden opgenomen, ter hoogte van de
geactiveerde ontwikkelingskosten.
Websitekosten
Specifieke aandacht gaat uit naar de voorwaarden om websitekosten te kunnen activeren onder de
immateriële vaste activa. Dit is met name afhankelijk van de onderbouwing van de potentie om in de
toekomst economische voordelen te realiseren. Uitgaven voor websites die uitsluitend zijn ontwikkeld
voor het aanprijzen van de onderwijsinstelling of van haar diensten komen niet voor activering in
aanmerking. Activering is alleen toegestaan indien de website inkomsten kan genereren, bijvoorbeeld
via het plaatsen van bestellingen of via de verkoop van advertentieruimte aan derden. Uitsluitend in een
dergelijke situatie zal ook worden voldaan aan de algemene activeringscriteria.
Gezien het specifieke karakter van de ontwikkeling van een website is in een bijlage bij RJ 210 een
uitwerking opgenomen van de verschillende stadia van deze ontwikkeling. Hierbij is tevens de
voorgeschreven verwerking van de uitgaven aangegeven. Overigens is de verwachte economische
levensduur van een website veelal kort.
4.2.4 Uitgaven na eerste verwerking
Na eerste activering dienen aanvullende uitgaven van een gekocht of zelf vervaardigd actief als kosten
te worden verwerkt. Uitzondering hierop betreft de situatie waarin aan de hierna genoemde beide
voorwaarden wordt voldaan (RJ 210.303):
•
het is waarschijnlijk dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte economische
voordelen; en
•
de uitgaven zijn op een betrouwbare wijze vast te stellen en toe te rekenen aan het actief.
Deze situatie zal zich echter slechts in uitzonderingsgevallen voordoen. Het is immers bijzonder lastig te
bepalen of de vervolguitgaven leiden tot een toename of de instandhouding van het oorspronkelijke
prestatieniveau. Uitgaven voor de instandhouding dienen als last te worden verwerkt. Daarnaast zal het
vaak moeilijk zijn om dergelijke uitgaven op betrouwbare wijze toe te rekenen aan een individueel actief
(RJ 210.304).
4.2.5 Waardering
Immateriële vaste activa kunnen vanaf het moment dat aan de criteria voor activering is voldaan
worden gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) of actuele waarde
(art. 2:384 lid 1). Bij de keuze voor de waardering staan de voorschriften centraal van art. 362 lid 1 tot
en met 4 BW (art. 2:384 lid 1 BW). Waardering tegen actuele waarde is alleen mogelijk als er sprake is
van een liquide markt (art. 6 BAW). Goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa kunnen
op grond van art. 2:385 lid 4 BW alleen worden opgenomen tot ten hoogste de daarvoor gedane
uitgaven, verminderd met de afschrijvingen.
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Verkrijgings- en vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs omvat de inkoopprijs inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven
om het actief geschikt te maken voor het voorgenomen gebruik (RJ 210.204). Dit kan onder meer
betrekking hebben op consultancykosten voor het implementeren van software en juridische
advieskosten. In geval van intern vervaardigde immateriële vaste activa kunnen deze uitgaven tevens
omvatten toerekenbare uitgaven voor materialen en diensten, loon-, salaris-, en andere
personeelskosten en 'directe' overhead, bijvoorbeeld afschrijving machines en onroerend goed
(RJ 210.232). Een aantal uitgaven behoort niet tot de vervaardigingsprijs, zoals 'indirecte' overhead
(verkoop- en administratiekosten), inefficiency en aanloopverliezen alsmede opleidingskosten voor het
personeel (RJ 210.233).
Actuele waarde
De wet biedt de mogelijkheid om immateriële vaste activa te waarderen tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en de actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW). Het toepassen van de waardering tegen
actuele waarde bij immateriële vaste activa is aan voorwaarden gebonden. Kosten van goodwill die van
derden verkregen is en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa mogen niet tegen actuele waarde
worden gewaardeerd (art. 2:385 lid 4 BW). Andere dan de in de vorige zin genoemde immateriële vaste
activa mogen slechts worden gewaardeerd tegen de actuele waarde indien (art. 6 BAW):
•
het actief vanaf het moment van verkrijgen op de balans was opgenomen tegen kostprijs (dit betreft
de eerste waardering bij verkrijging); en
•
voor het actief een liquide markt bestaat.
De eerste voorwaarde houdt in dat intern ontwikkelde immateriële vaste activa die niet direct
geactiveerd zijn later niet alsnog tegen actuele waarde kunnen worden opgenomen. Van een liquide
markt is sprake indien de desbetreffende activa homogeen zijn, er op ieder willekeurig moment tot een
transactie bereid zijnde kopers en verkopers te vinden zijn en de transactieprijzen publiekelijk bekend
zijn.
Herwaarderingsreserve
Indien immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, worden gewaardeerd tegen actuele waarde
moeten de waardevermeerderingen worden opgenomen in een herwaarderingsreserve
(art. 2:390 lid 1 BW).
4.2.6 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Afschrijvingstermijn
Afschrijving op immateriële vaste activa dient stelselmatig te geschieden op basis van de geschatte
economische levensduur (RJ 210.401). Er bestaat een weerlegbaar vermoeden dat deze economische
levensduur maximaal twintig jaar bedraagt, gerekend vanaf het moment dat het actief gereed is voor
gebruik. Dit is ook het moment dat afschrijving dient te beginnen. Slechts in uitzonderingsgevallen zal
het vermoeden omtrent de maximale levensduur kunnen worden weerlegd. Indien een levensduur van
meer dan twintig jaar aannemelijk wordt gemaakt, bestaat de verplichting om jaarlijks de realiseerbare
waarde in te schatten om eventuele bijzondere waardeverminderingen te onderkennen (RJ 210.406).
In uitzonderlijke gevallen waarin de gebruiksduur van geactiveerde kosten van ontwikkeling niet op
betrouwbare wijze kan worden geschat, worden deze kosten afgeschreven in een periode van ten
hoogste tien jaar (art. 2:386 lid 3 BW).
Het achterwege laten van afschrijvingen is volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving niet
aanvaardbaar (RJ 210.401). De economische levensduur van een immaterieel vast actief is altijd eindig
(RJ 210.407). Voor de bepaling van de levensduur van een immaterieel vast actief speelt een groot
aantal factoren een rol, waaronder (RJ 210.404):
•
het verwachte gebruik van het actief;
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•
•
•
•
•
•

•

de specifieke levenscyclus van het actief en publieke informatie over levensduurschattingen van
vergelijkbare activa in vergelijkbare situaties;
technologische of andere vormen van veroudering;
de stabiliteit van de desbetreffende branche en de veranderingen in de vraag voor de met het actief
vervaardigde producten of diensten op de markt;
het verwachte gedrag van concurrenten of potentiële concurrenten;
het niveau van de vereiste onderhoudsuitgaven en het vermogen en de intentie van de onderneming
om dit vereiste niveau te bewerkstelligen;
de duur van de periode dat de rechtspersoon kan beschikken over het actief en juridische en andere
beperkingen met betrekking tot het gebruik van het actief, zoals expiratiedata van het actief
betrekking hebbende leases;
de afhankelijkheid van de levensduur van andere activa van de rechtspersoon.

In bepaalde situaties is het aanvaardbaar de levensduur van een actief langer in te schatten dan de
periode waarvoor het juridisch afdwingbare recht op beschikking over het actief (bijvoorbeeld de looptijd
van een octrooi) geldt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het recht kan worden verlengd en dat deze
verlenging nagenoeg zeker is. Een indicatie hiervoor is dat aantoonbaar is dat wordt voldaan aan de
voorwaarden voor verlenging van het recht.
Voor alle immateriële vaste activa is een jaarlijkse beoordeling van de economische levensduur vereist
(RJ 210.416). Een eventuele wijziging van de levensduur wordt behandeld als een schattingswijziging
(RJ 145.101). De verwerking hiervan is uiteengezet in hoofdstuk 3.
Indien door een levensduurverlenging de economische levensduur, gerekend vanaf het moment van
ingebruikname, alsnog de twintig jaar overschrijdt, dan gelden alsnog de vereisten inzake de jaarlijkse
waardebepaling om vast te stellen of er sprake is van een bijzondere waardevermindering en de
voorschriften voor de uitgebreidere toelichting.
Afschrijvingsmethode
De gehanteerde afschrijvingsmethode dient in overeenstemming te zijn met het patroon waarin de door
het actief gegenereerde economische voordelen toevloeien aan de onderwijsinstelling. Als dit patroon
niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, moet de lineaire methode worden gehanteerd
(RJ 210.411).
Een gekozen afschrijvingsmethode wordt stelselmatig toegepast over de gehele levensduur, tenzij er
een verandering optreedt in het patroon waarin de economische voordelen aan de onderwijsinstelling
toevloeien. Jaarlijks dient de gehanteerde afschrijvingsmethode te worden beoordeeld (RJ 210.416).
Indien op grond van deze beoordeling moet worden overgegaan op een andere afschrijvingsmethode
wordt dit aangemerkt als een schattingswijziging (RJ 145.201). Zie ook hoofdstuk 3.
Bijzondere waardeverminderingen
Art. 2:387 BW schrijft voor dat rekening moet worden gehouden met een bijzondere
waardevermindering, indien deze naar verwachting duurzaam is. Een waardevermindering dient te
worden verwerkt ten laste van het resultaat. Voor drie categorieën van immateriële vaste activa dient
jaarlijks de realiseerbare waarde van het actief te worden bepaald, ongeacht het bestaan van indicaties
die duiden op een mogelijke waardevermindering. Dit betreft immateriële vaste activa die nog niet in
gebruik zijn genomen en immateriële vaste activa met een levensduur van meer dan twintig jaar
(RJ 210.419). Een dergelijke berekening moet ook worden uitgevoerd voor immateriële vaste activa die
buiten gebruik zijn gesteld (RJ 210.426).
Voor immateriële vaste activa die niet als belegging worden aangehouden en die gewaardeerd worden
tegen actuele waarde, is de actuele kostprijs van toepassing (art. 7 BAW). Waardering geschiedt tegen
de bedrijfswaarde als deze lager is dan de actuele kostprijs. Als de opbrengstwaarde lager is dan de
actuele kostprijs en hoger is dan de bedrijfswaarde geschiedt de waardering tegen de opbrengstwaarde
(art. 7 BAW). Feitelijk betekent dit dat waardering plaatsvindt tegen de laagste van (1) de actuele
kostprijs en (2) de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.
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4.2.7 Presentatie en toelichting
Presentatie
In paragraaf 4.2.1 zijn de verschillende, overigens niet-limitatieve categorieën van immateriële vaste
activa toegelicht. Een verdere uitsplitsing wordt opgenomen indien dit relevante informatie oplevert.
Hierbij dienen activa die voor wat betreft aard en functie voor de rechtspersoon overeenkomen, te
worden geclusterd.
In aanvulling hierop wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de rubricering van software, waarbij
rubricering als immaterieel of als materieel vast actief een aandachtspunt is. De rubricering als
immaterieel of als materieel vast actief is afhankelijk van de aard van de software in relatie tot het
eventuele materiële actief waaraan deze software is gerelateerd. Indien de materiële component de
overhand heeft, dan wordt de software verwerkt als een onderdeel van dit materieel vast actief. Als
voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan specifieke besturingssystemen van (productie)machines.
Dergelijke software heeft geen waarde zonder het desbetreffende materiële vaste actief (de machine).
Indien software afzonderlijk kan worden benoemd, zoals bijvoorbeeld een salaris- of financieel pakket,
dan vindt verwerking plaats als immaterieel vast actief.
Toelichting
Het volgende dient in de toelichting te worden opgenomen, gesplitst naar intern vervaardigde en overige
immateriële vaste activa (RJ 210.501):
•
de economische levensduur of het gehanteerde afschrijvingspercentage;
•
de gehanteerde afschrijvingsmethoden;
•
de historische kostprijs en de cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere
waardeverminderingen) aan het begin en het einde van het boekjaar;
•
de post in de staat van baten en lasten waarin de afschrijving van de immateriële vaste activa is
opgenomen;
•
een aansluiting tussen de boekwaarde aan het begin en het einde van het boekjaar, waarin de
volgende mutaties afzonderlijk worden getoond (mutatieoverzicht):
investeringen, waarbij afzonderlijk worden vermeld de intern vervaardigde en de bij overname
verkregen activa;
buitengebruikstellingen en afstotingen;
herwaarderingen, indien het actuele-waardemodel wordt toegepast;
bijzondere waardeverminderingen van vaste activa;
terugnames van bijzondere waardeverminderingen;
afschrijvingen;
omrekeningsverschillen;
overige mutaties in de boekwaarde.
Vergelijkende cijfers behoeven niet te worden opgenomen. Wel dient een toelichting te worden
opgenomen over de aard en het effect van eventuele veranderingen in de gehanteerde schattingen.
Voor iedere post die behoort tot de immateriële vaste activa en die tegen actuele waarde wordt
gewaardeerd, dient de som van de herwaarderingen per balansdatum te worden vermeld
(art. 2:368 lid 2 BW).
Voorts gelden de volgende toelichtingsvereisten voor de hierna opgenomen specifieke situaties
(RJ 210.505):
•
wanneer de afschrijvingstermijn van een immaterieel vast actief langer is dan twintig jaar, de reden
waarom de veronderstelling dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief niet
langer kan zijn dan twintig jaar, wordt weerlegd. Bij het vermelden van de reden dient de
rechtspersoon de factoren te vermelden die een significante rol hebben gespeeld bij de bepaling van
de levensduur van het actief;
•
een omschrijving, de boekwaarde en de resterende levensduur van ieder individueel immaterieel
vast actief dat een post van groot belang is voor de rechtspersoon;
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•
•

de boekwaarde van immateriële vaste activa met beperkte eigendomsrechten en de boekwaarde
van immateriële vaste activa die als zekerheid zijn gesteld voor schulden; en
de verplichtingen uit hoofde van de verwerving van immateriële vaste activa.

Art. 9 BAW vereist voorts dat in geval van waardering tegen actuele waarde in de toelichting wordt
uiteengezet hoe de actuele kostprijs, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde is bepaald.

4.3 Materiële vaste activa
4.3.1 Algemeen kader
Materiële vaste activa betreffen materiële activa die bestemd zijn om de bedrijfsuitoefening van de
onderwijsinstelling duurzaam te dienen. Duurzaam houdt in dat verwacht wordt dat het actief dienstbaar
is gedurende meer dan één verslagperiode (RJ 212.106).
4.3.2 Verwerking in de balans
De kostprijs van een materieel vast actief dient als actief te worden verwerkt indien het waarschijnlijk is
dat toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de
onderwijsinstelling en de kosten van het actief (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld (RJ 212.201). Het feit dat een materieel vast actief in gebruik is bij de rechtspersoon
houdt normaliter in dat prestatie-eenheden toekomen aan de rechtspersoon.
Economische versus juridische eigendom
Voor de vaststelling of activering dient plaats te vinden is niet de juridische eigendom maar de
economische eigendom doorslaggevend (RJ 212.207). Financiële leasecontracten met betrekking tot
materiële vaste activa leiden dus tot activering van het leaseobject en passivering van de
leaseverplichting. Indien de onderwijsinstelling wel de economische eigendom heeft, maar niet de
juridische eigendom, dient dit te worden vermeld in de toelichting op de balans (art. 2:366 lid 2 BW).
Indien een onderwijsinstelling kosten maakt voor de verbouwing van een actief dat slechts economisch
eigendom is, dienen de uitgaven geactiveerd te worden als materiële vaste activa indien het
waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden toekomen aan de onderwijsinstelling
(RJ 212.207).
Uitgaven inzake vernieuwing, veiligheid en milieu
Uitgaven die gemaakt worden na de eerste verwerking van een actief dienen als (onderdeel van) de
kostprijs van het materieel vast actief te worden verwerkt indien voldaan wordt aan de
activeringscriteria (RJ 212.206). Cruciaal is of de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het
actief zijn toegenomen. Uitgaven inzake vernieuwing dienen dus uitsluitend te worden geactiveerd als
deze uitgaven leiden tot een waardeverhoging van het actief, bijvoorbeeld omdat zij hebben geleid tot
een uitbreiding van de capaciteit of tot kwalitatieve verbeteringen. Voorbeelden van kwalitatieve
verbetering zijn onder andere besparing van energieverbruik en de verbetering van de leeromgeving.
Materiële vaste activa kunnen ook om veiligheids- of milieuredenen worden verworven. Hoewel de
verwerving van dergelijke materiële vaste activa de toekomstige prestatie-eenheden niet rechtstreeks
verhoogt, kan verwerving noodzakelijk zijn om toekomstige prestatie-eenheden uit andere activa te
verkrijgen. Dergelijke materiële vaste activa komen in aanmerking voor verwerking als materiële vaste
activa, aangezien met de gezamenlijke activa meer toekomstige prestatie-eenheden worden verkregen
(RJ 212.205).
Als niet voldaan wordt aan de activeringscriteria, dienen de kosten direct ten laste van de staat van
baten en lasten te worden verwerkt.
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Onderhoudskosten
Onderhoudskosten zijn kosten die worden gemaakt om te realiseren dat bestaande activa hun prestaties
kunnen blijven leveren. Ook deze kosten worden in beginsel ineens ten laste van de staat van baten en
lasten verwerkt. Alleen kosten voor groot onderhoud kunnen ook op andere wijze worden behandeld,
hetgeen hierna wordt behandeld.
Kosten van groot onderhoud
Uitgaven voor groot onderhoud van materiële vaste activa die telkens na een langere gebruiksperiode
plaatsvinden, worden op een van de volgende drie wijzen verwerkt (RJ 212.445):
•
in de boekwaarde van het actief (componentenbenadering);
•
via een onderhoudsvoorziening; of
•
ineens in de staat van baten en lasten.
De componentenbenadering houdt in dat kosten van groot onderhoud ineens bij aanvang van het
gebruik van dat actief als afzonderlijk samenstellend deel van het desbetreffende actief voor het
volledige bedrag worden geïdentificeerd. De desbetreffende component van het actief wordt dan
afgeschreven in de periode tot aan het moment van uitvoeren van het groot onderhoud. Bij de
uitvoering van het groot onderhoud worden de kosten hiervan opnieuw geactiveerd waarna deze
afzonderlijke component opnieuw op dezelfde wijze wordt afgeschreven. Om deze variant van
verwerking te kunnen toepassen dient wel aan de algemene activeringsvereisten te worden voldaan.
Overigens mag volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving de componentenbenadering ook worden
toegepast indien bij aanvang van het gebruik van het actief nog geen component voor groot onderhoud
was geïdentificeerd (RJ 212.448). Indien als gevolg van het uitvoeren van groot onderhoud de kosten
worden opgenomen als component van materiële vaste activa, wordt de resterende boekwaarde van de
vervangen component niet langer in de balans opgenomen en als gedesinvesteerd beschouwd
(RJ 212.449).
Als tweede verwerkingswijze is het toegestaan gedurende het gebruik van het actief tot aan het moment
dat het groot onderhoud plaats gaat vinden een voorziening te vormen. Deze verwerkingswijze wordt
expliciet door art. 2:374 lid 1 BW toegestaan. De toevoegingen aan de voorziening dienen te worden
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt (RJ 212.451). Een actueel lange termijn onderhoudsplan
vormt daardoor de basis voor de benodigde jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening.
De derde verwerkingswijze betreft het ineens ten laste van de staat van baten en lasten verwerken van
het bedrag van het groot onderhoud op het moment dat dit groot onderhoud plaatsvindt. Deze wijze van
verwerken is weliswaar toegestaan, maar minder geschikt voor groot onderhoud. De kosten worden bij
deze verwerkingswijze namelijk niet toegerekend aan de periodes waarin de prestaties van het actief
plaatsvinden. Deze verwerkingswijze is meer geschikt voor de verwerking van regelmatig voorkomende
onderhoudskosten. Deze kosten betreffen onder meer de kosten van arbeid, hulpstoffen en kleine
onderdelen, vaak aangeduid als ‘reparatie en onderhoud’ van het materieel vast actief.
Voorbeeld: Componentenbenadering
Onderwijsinstelling X heeft begin jaar 1 een schoolgebouw in gebruik genomen met een
aanschafwaarde van € 2.300.000 en een gebruiksduur van 40 jaar. Om de 10 jaar is groot onderhoud
aan het dak nodig, dat naar schatting € 300.000 kost. Bij aanschaf is het actief in twee componenten
opgedeeld. Een hoofdcomponent (casco) en een onderhoudscomponent (dak). De hoofdcomponent
van € 2.000.000 schrijft de onderwijsinstelling in 40 jaar af en de onderhoudscomponent van
€ 300.000 in 10 jaar. De afschrijving bedraagt in totaal € 80.000 (= 1/40 van € 2.000.000
vermeerderd met 1/10 van € 300.000). Na 10 jaar bedraagt de boekwaarde € 1.500.000 voor
uitvoering van het onderhoud en na uitvoering van het onderhoud € 1.800.000 door de uitgaven voor
het dak opnieuw te activeren. Deze cyclus herhaalt zich nog tweemaal. Na 20 jaar is de boekwaarde
van het gebouw na onderhoud € 1.300.000. Na 30 jaar: € 800.000. Na 40 jaar resteert een
boekwaarde van nihil.
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Componenten

Looptijd

Jaarlijkse afschrijving

Totaal
jaarlijkse
kosten

Hoofdcomponent (casco)

40 jaar

1/40 van € 2.000.000 =
€ 50.000

€ 50.000

Onderhoudscomponent
(dak)

40 jaar (4 * 10 jaar)

1/10 van € 300.000 =
€ 30.000

€ 30.000

Voorbeeld: Voorziening groot onderhoud
Stel nu dat in het vorige voorbeeld de componentenbenadering niet was toegepast, maar dat de
kosten van groot onderhoud werden opgenomen in een voorziening groot onderhoud. Dit zou
betekenen dat jaarlijks de volgende afschrijvingen en onderhoudskosten ten laste van het resultaat
worden gebracht:
Periode

Jaarlijkse afschrijving

Jaarlijkse dotatie
onderhoudsvoorziening

Totaal
jaarlijkse
kosten

Jaar 1 tot en met 30

1/40 van € 2.300.000 =
€ 57.500

1/10 van € 300.000 =
€ 30.000

€ 87.500

Jaar 31 tot en met 40

1/40 van € 2.300.000 =
€ 57.500

Nihil

€ 57.500

Materiële vaste activa in bestelling
Materiële vaste activa in bestelling dienen niet in de balans te worden verwerkt (RJ 212.604).
Aangegane investeringsverplichtingen voldoen niet aan de definitie van een actief of een financiële
verplichting, maar zijn aan te merken als niet-afgewikkelde overeenkomsten. Dergelijke nietafgewikkelde overeenkomsten worden toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Eventuele betalingen voor deze activa worden geactiveerd onder de post ‘materiële vaste bedrijfsactiva
in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa’ (art. 2:366 lid 1, onderdeel d BW).
4.3.3 Waardering van de materiële vaste activa
Waardering bij eerste verwerking
Materiële vaste activa dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de kostprijs
(RJ 212.301). De kostprijs van een materieel vast actief bestaat uit de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk
voor het beoogde gebruik (RJ 212.302).
Waardering na eerste verwerking
Materiële vaste activa dienen na de eerste waardering te worden gewaardeerd tegen (RJ 212.401):
•
kostprijs (verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs); of
•
actuele waarde.
Art. 2:384 lid 1 BW geeft een keuzemogelijkheid. De onderwijsinstelling dient voor iedere categorie
materiële vaste activa een keuze te maken voor één en dezelfde grondslag en deze consistent toe te
passen (RJ 212.401).
Zo is denkbaar dat verschillende grondslagen worden gehanteerd voor gebouwen en terreinen enerzijds
en voor inventaris en apparatuur anderzijds, maar ook dat binnen de rubriek gebouwen en terreinen nog
verschillende grondslagen worden gehanteerd indien dit gerechtvaardigd wordt door de verschillen qua
aard en gebruik van de gebouwen.
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Incidentele herwaardering
Op basis van de wetsgeschiedenis (art. 2:384 BW) is onze interpretatie dat een incidentele
herwaardering of episodische herwaardering aanvaardbaar is, als er een sterke afwijking is tussen de
boekwaarde op basis van historische kosten en die op basis van actuele waarde. Bij de implementatie
van art. 33 lid 1 onder c van de 4e EEG-Richtlijn in de Nederlandse wet is expliciet voorgesteld om een
incidentele herwaardering verplicht te stellen. Art. 2:384 lid 5 BW (ontwerp) luidde: 'Indien de
boekwaarde van een actief in een niet te verwaarlozen mate lager is dan de actuele waarde, worden in
de toelichting aanvullende inlichtingen verschaft, welke het vormen van een verantwoord oordeel
omtrent het vermogen en het resultaat mogelijk maken. De instelling is verplicht tot herwaardering van
het actief tegen actuele waarde, indien het inzicht dat de jaarrekening ingevolge artikel 362 lid 1
behoort te geven, ook bij toepassing van de vorige zin in ernstige mate wordt geschaad door waardering
op een lagere dan de actuele waarde.' Uit het commentaar op het wetsvoorstel bleek dat sprake was
van 'een zeker misverstaan van de strekking', waarna is besloten om deze bepaling niet op te nemen. In
plaats daarvan is in art. 2:384 lid 1 BW een verwijzing naar art. 2:362 lid 1 BW opgenomen. Hiermee
werd hetzelfde effect beoogd als met de toenmalig voorgestelde tekst van art. 2:384 lid 5 BW, namelijk
dat een incidentele herwaardering wordt doorgevoerd wanneer het inzicht dat de jaarrekening ingevolge
art. 362 lid 1 BW behoort te geven in ernstige mate wordt geschaad door waardering op een lagere dan
de actuele waarde.
Het kenmerk van een incidentele herwaardering is dat de actuele waarde niet steeds per jaar wordt
gevolgd, maar dat ter wille van een getrouwe vermogenspresentatie slechts incidenteel een
herwaardering wordt doorgevoerd. Dat betekent dat niet een stelselmatige waardering op actuele
waarde plaatsvindt, zodat in formele zin geen sprake is van een stelselwijziging. Het stelsel blijft
waardering tegen historische kostprijs, zij het met verwerking van een incidentele herwaardering. Er
dient uiteraard te worden afgeschreven over de hogere actuele waarde. Tevens moeten de
toelichtingsvereisten van RJ 212.705 worden gevolgd, aangezien de materiële vaste activa na een
incidentele herwaardering feitelijk zijn gewaardeerd tegen (een vorm van) actuele waarde. Voor nadere
toelichtingsvereisten verwijzen wij naar paragraaf 4.3.5. Presentatie en toelichting.
Kostprijs
Indien na eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd tegen kostprijs dient het actief
gewaardeerd te worden tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen (RJ 212.402).
Actuele waarde
Onder de actuele waarde van een actief wordt verstaan de in geld uitgedrukte waarde van dat actief
gegeven de aard en de plaats van de activiteit waarvoor het actief is bestemd op het tijdstip van het
bepalen van die waarde. De bepaling van de actuele waarde dient voldoende regelmatig te worden
uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat de boekwaarde niet aanzienlijk verschilt van de actuele waarde op
de balansdatum (RJ 212.403). Voor de invulling van de actuele waarde van materiële vaste activa, niet
zijnde beleggingen, komen afhankelijk van de situatie in aanmerking de actuele kostprijs, de
bedrijfswaarde of de opbrengstwaarde (art. 7 Besluit actuele waarde (BAW)).
In het Besluit actuele waarde (BAW) is het begrip ‘vervangingswaarde’ vervangen door het begrip
‘actuele kostprijs’. Dit geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 (of over een eerder
boekjaar als de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening vervroegd wordt toegepast). Onder de actuele
kostprijs wordt verstaan de actuele inkoop- of vervaardigingsprijs van het betreffende actief in nieuwe
staat, verminderd met afschrijvingen. Volgens de Nota van toelichting bij dit besluit wijkt de actuele
kostprijs af van de vervangingswaarde. De actuele kostprijs kijkt naar het actief dat in bezit is van de
rechtspersoon. De vervangingswaarde kijkt daarentegen naar een vervangend actief dat een in
economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Als een vervangend actief afwijkt van het huidige actief,
moet bij de bepaling van de vervangingswaarde rekening gehouden worden met correcties, voor zover
de economische betekenis van het vervangende actief afwijkt van die van het huidige actief.
Bijvoorbeeld voor verschillen in capaciteit van machines. De overgang van vervangingswaarde naar
actuele kostprijs wordt beschouwd als een stelselwijziging die reprospectief moet worden verwerkt.
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Voorheen was in art. 7 BAW bepaald dat materiële vaste activa, niet zijnde beleggingen, bij toepassing
van actuele waarde werden gewaardeerd tegen vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde. Indien de
rechtspersoon besloten had de materiële vaste activa te verkopen werden zij bij toepassing van actuele
waarde gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde.
Ook deze bepalingen zijn gewijzigd, naast de wijziging van het begrip ‘vervangingswaarde’ door ‘actuele
kostprijs’. Volgens het gewijzigde art. 7 BAW worden materiële vaste activa, niet zijnde beleggingen, bij
toepassing van actuele waarde gewaardeerd tegen de laagste van (1) de actuele kostprijs en (2) de
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.
Actuele kostprijs
Onder de actuele kostprijs wordt verstaan de actuele verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd
met afschrijvingen (art. 2 BAW). In RJ-uiting 2016-11: ‘Actuele kostprijs’ zijn voorschriften opgenomen
hoe de actuele kostprijs kan worden bepaald. Dit moet ook worden toegelicht (art. 9 BAW). Uit de
regelgeving kan worden afgeleid dat de actuele kostprijs wordt bepaald op basis van marktconforme
gegevens, waarbij nieuwprijzen (inkoopprijzen) als startpunt kunnen worden gehanteerd (RJ 212.405 en
406). De actuele kostprijs van de activa wordt normaliter bepaald aan de hand van marktconforme
gegevens of via taxaties uitgevoerd door erkende taxateurs. Informatie omtrent inkoopprijzen is
gewoonlijk te ontlenen aan één of meer van de volgende bronnen (RJ 212.405):
•
aanbiedingen of inlichtingen van leveranciers;
•
recente transacties;
•
indexcijfers van bijvoorbeeld brancheorganisaties of statistische bureaus; of
•
taxaties door deskundigen.
De actuele kostprijs betreft de inkoopkant van de markt. Daarom is de actuele kostprijs te bepalen door
de nieuwwaarde te corrigeren voor afschrijvingen, conform de afschrijvingssystematiek op basis van
verwachte gebruiksduur van de rechtspersoon. De actuele kostprijs wordt dus bepaald op basis van de
specifiek door de rechtspersoon verwachte gebruiksduur.
Bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde (ook wel indirecte opbrengstwaarde genoemd) wordt verstaan de contante
waarde, ten tijde van de waardering, van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen
geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van de
bedrijfsactiviteiten (art. 3 BAW). De bedrijfswaarde wordt bepaald volgens de uitgangspunten van
RJ 121.3. Kort gezegd houdt dit in dat moet worden uitgegaan van de toekomstige kasstromen bij het
specifieke gebruik van het actief en van een disconteringsvoet die zowel de actuele marktrente
weergeeft, als de specifieke risico’s van het desbetreffende actief. De bedrijfswaarde wordt dus bepaald
op basis van het specifieke gebruik van het actief door de rechtspersoon.
Opbrengstwaarde
Onder de opbrengstwaarde (ook wel directe opbrengstwaarde genoemd) wordt verstaan het bedrag
waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten (art. 5
BAW).
Voorbeeld: Overgang naar actuele waarde
Onderwijsinstelling X is eigenaar van drie panden, waarbij elk pand een afzonderlijke faculteit vormt.
Eén van de panden (pand B) komt op zeer korte termijn in de verkoop, omdat de onderwijsactiviteiten
in een nieuw pand wordt gehuisvest. Het bestuur heeft besloten de panden A en C niet te vervangen,
waardoor deze bestemd blijven voor de huisvesting van twee faculteiten.
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De boekwaarden van de panden ultimo jaar 1 zijn als volgt:
•

Pand A

€

•

Pand B

€ 1.200.000

•

Pand C

€

Totaal

850.000

550.000

€ 2.600.000

Tot en met 31 december jaar 1 zijn de materiële vaste activa op historische kostprijs gewaardeerd.
Per 1 januari jaar 2 stapt onderwijsinstelling X over naar een waardering van actuele waarde.
Om de actuele kostprijs van de panden A en C in beeld te brengen heeft de instelling een taxateur
ingeschakeld. De taxateur heeft de opdracht om op basis van recente transacties, kennis van de markt
en deskundigheid vanuit zijn professie een schatting te maken van een reële actuele kostprijs van de
genoemde panden.
Voor de waardering van pand B heeft de instelling dezelfde taxateur ingeschakeld. Bij pand B gaat het
echter om de opbrengstwaarde. Dat betekent dat de reële verkoopwaarde minus de daarvoor
benodigde kosten in beeld wordt gebracht.
Uit het onderzoek naar de actuele kostprijs van panden A en C komt naar voren dat deze € 2.450.000
respectievelijk € 1.850.000 bedraagt. Uit de taxatie van pand B komt naar voren dat het pand in de
verkoop € 2.650.000 kan opbrengen, waarbij ongeveer € 50.000 aan kosten wordt gemaakt. Per saldo
betekent dat een opbrengstwaarde van € 2.600.000.
De uiteindelijke actuele waarde van de panden per 1 januari jaar 2 is als volgt:
•

Pand A

€ 2.450.000

op basis van actuele kostprijs

•

Pand B

€ 2.600.000

op basis van opbrengstwaarde

•

Pand C

€ 1.850.000

op basis van actuele kostprijs

Totaal

€ 6.900.000

De totale waardevermeerdering bedraagt € 4.300.000 (€ 6.900.000 - € 2.600.000). Per individuele
waardevermeerdering (per pand) zal een herwaarderingsreserve gevormd moeten worden.
Omdat de waardering van de materiële vaste activa is aangepast van historische kostprijs naar actuele
waarde is sprake van een stelselwijziging in jaar 2. Voor de verwerking van een stelselwijziging
verwijzen wij naar paragraaf 3.3.
Buitengebruikstelling
Buitengebruikstelling houdt in dat het materieel vast actief niet meer wordt ingezet in de
bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert via de
aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief, anders dan via de vervreemding van
het actief. Indien bijvoorbeeld huurinkomsten worden ontvangen door middel van verhuur van het actief
wordt dit niet aangemerkt als buitengebruikstelling.
Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld, dienen zij bij de grondslag waardering tegen
kostprijs te worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Ook kan gekozen
worden voor waardering tegen hogere opbrengstwaarde (door middel van een incidentele
herwaardering) (RJ 212.501). Een incidentele herwaardering wordt ten gunste van de
herwaarderingsreserve gebracht. Bij de realisatie van de waardestijging wordt de herwaardering als een
afzonderlijke post in de staat van baten en lasten verwerkt (art. 2:390 lid 4 BW, RJ 212.502).
Als waardering plaatsvindt tegen actuele waarde, vindt waardering van activa die buiten gebruik zijn
gesteld plaats tegen de actuele kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
De waardering van tijdelijk buiten gebruik gestelde activa wordt niet aangepast indien de activa weer in
gebruik zullen worden genomen, bijvoorbeeld activa die als reservecapaciteit worden aangehouden en
onderhouden (RJ 212.503).
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Bijzondere waardeverminderingen
Bij vaste activa kan een verlaging van de boekwaarde niet alleen het gevolg zijn van het op
systematische wijze verwerken van afschrijvingen, maar ook van bijzondere waardeverminderingen.
Op basis van art. 2:387 lid 4 BW moet rekening worden gehouden met een waardevermindering als die
naar verwachting duurzaam is. Door de Raad voor de Jaarverslaggeving worden bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa nader uitgewerkt in RJ 121. Een bijzonder
waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare waarde (de hoogste
van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde) overschrijdt (RJ 121.106).Omdat bij de berekening van de
bedrijfswaarde wordt uitgegaan van de toekomstige kasstromen over de resterende levensduur wordt
voldaan aan de eis dat de waardevermindering duurzaam is (RJ 121.104).
Indien materiële en immateriële vaste activa gewaardeerd worden tegen actuele waarde, zoals
uiteengezet in het Besluit actuele waarde, kan dit leiden tot een waardering tegen actuele kostprijs,
bedrijfswaarde of opbrengstwaarde (art. 7 BAW).Dit geldt ook indien de opbrengstwaarde hoger is dan
de bedrijfswaarde. Overigens zal in het algemeen in de situatie dat de opbrengstwaarde van een
materieel vast actief hoger is dan de bedrijfswaarde, een besluit worden genomen om het
desbetreffende actief te verkopen. Indien hiertoe wordt besloten is bij waardering tegen actuele waarde
de opbrengstwaarde van toepassing.
Materiële vaste activa, zoals schoolgebouwen en inventaris, kunnen aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig zijn. Op iedere balansdatum dient te worden beoordeeld of er externe
dan wel interne indicaties zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is.
RJ 121.203 geeft diverse indicaties die in ieder geval in de beoordeling dienen te worden betrokken.
Externe indicaties van een bijzondere waardevermindering
Voorbeelden externe indicaties bijzondere waardevermindering
RJ 121.203

Onderwijssector

Gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke
aanwijzingen dat de marktwaarde van een actief
beduidend meer is gedaald dan verwacht zou
mogen worden op basis van het verstrijken van
de tijd of het normale gebruik.

De marktwaarde van het onderwijsvastgoed is
door toenemende beschikbaarheid van
vergelijkbare, voor het onderwijs geschikte
panden, gedaald.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect
op de rechtspersoon hebben zich in de
verslagperiode voorgedaan of zullen zich in de
nabije toekomst voordoen op het terrein van
techniek, markt, economische of wettelijke
verplichtingen in de omgeving waarin de
rechtspersoon actief is dan wel in de markt
waaraan een actief dienstbaar is.

Wijzigingen in techniek (zoals ICT),
onderwijsmethodes en andere belangrijke
wijzigingen in de eisen die worden gesteld aan de
onderwijshuisvesting en ontwikkelingen op het
gebied van duurzaam huisvesten zorgen voor een
significante daling van de marktwaarde.

Wijziging in bekostigingsstructuur van
onderwijsinstellingen.

Wijzigingen in de marktomstandigheden van
onderwijsinstellingen. Factoren kunnen zijn:
•
•
•
•

lokale demografische ontwikkelingen;
ontwikkelingen in het onderwijsaanbod in de
regio;
veranderingen in het (lokale) overheidsbeleid.
Denk hierbij aan bezuinigingen; en
dalende prognoses in leerlingen- of
studentenaantallen.
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Marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op
investeringen zijn de afgelopen periode gestegen
en beïnvloeden naar verwachting de
disconteringsvoet en daarmee in belangrijke mate
de realiseerbare waarde.

Wijziging in de marktrente die de
disconteringsvoet naar verwachting beïnvloedt.
Aanleiding kan zijn:
•
•
•

het vervallen van rentevaste periodes van
leningen (oversluiten tegen hogere rente);
vervallen van garantieregelingen op leningen
(door Rijk of waarborgfonds);
verslechterde vermogensposities door
afwaardering vaste activa.

Indien marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen zijn gestegen, behoeft de rechtspersoon de
realiseerbare waarde van een actief niet te bepalen indien de disconteringsvoet naar verwachting niet
wordt beïnvloed door de stijging, of indien de disconteringsvoet naar verwachting wel wordt beïnvloed
door de stijging, maar een significante daling van de realiseerbare waarde niet wordt verwacht
(RJ 121.204).
Interne indicaties van een bijzondere waardevermindering
Voorbeelden interne indicaties bijzondere waardevermindering
RJ 121.203

Onderwijssector

Er zijn duidelijke aanwijzingen van economische
veroudering van of fysieke schade aan een actief.

Zichtbaar intensief gebruik door studenten
waardoor schade aan activa is ontstaan.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect
op de rechtspersoon hebben zich in de
verslagperiode voorgedaan of doen zich naar
verwachting in de nabije toekomst voor in de
mate waarin of de manier waarop een actief
wordt gebruikt of naar verwachting zal worden
gebruikt. Deze veranderingen omvatten plannen
tot beëindiging of herstructurering van de
activiteiten waartoe een actief behoort dan wel
het afstoten daarvan op een eerdere datum dan
verwacht.

Belangrijke veranderingen met een nadelig effect
op de onderwijsinstelling hebben zich in de
verslagperiode voorgedaan of doen zich naar
verwachting in de nabije toekomst voor in de
mate waarin of de manier waarop een actief
wordt gebruikt of naar verwachting zal worden
gebruikt. Deze veranderingen omvatten plannen
tot beëindiging of herstructurering van de
activiteiten, waartoe het onderwijsvastgoed
behoort dan wel het afstoten daarvan op een
eerdere datum dan verwacht.
U kunt daarbij denken aan verplaatsen van de
activiteiten op basis van een nieuw strategische
beleidsplan of een herijking van het
onderwijshuisvestingsplan.

Er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne
rapportages die aantonen dat de economische
prestaties van een actief beduidend minder zijn of
zullen zijn dan verwacht.

Duidelijke aanwijzingen vanuit interne
rapportages die aantonen dat de economische
prestaties van het onderwijsvastgoed beduidend
minder zijn of zullen zijn dan verwacht als gevolg
van daling in leerlingen- of studentenaantallen of
een verschuiving van activiteiten tussen locaties
(mismatch tussen benodigde en beschikbare
capaciteit per faculteit of BRIN-nummer).
Duidelijke aanwijzingen dat de resultaten van de
onderwijsinstelling de komende jaren minder
zullen zijn dan verwacht, bijvoorbeeld door
exploitatieverliezen.
Netto kasstromen of operationele resultaten zijn
(beduidend) lager dan gebudgetteerd.
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Voorbeeld: Indicatie bijzondere waardevermindering
Stichting ABC (een hogeschool) heeft verschillende locaties, verspreid over een drietal plaatsen. Op
locaties A en B gaf ABC lessen op het gebied van Techniek. Voor beide locaties is in jaar 1 in gelijke
omvang inventaris en apparatuur voor Techniek aangeschaft.
In jaar 4 heeft ABC een herindeling van de schoolgebouwen doorgevoerd naar campussen, waaronder
één campus voor techniek. De herindeling is duurzaam. Vanaf schooljaar jaar 4/jaar 5 gaan alle
leerlingen van Techniek voortaan naar campus A. Op campus B worden voortaan geen lessen Techniek
meer gegeven. Consequentie is dat de inventaris en apparatuur voor Techniek op campus B niet
langer nodig zijn voor de lessen.
Het bepalen en verantwoorden van een bijzondere waardevermindering van een individueel
actief
Indien de realiseerbare waarde van een actief lager is dan de boekwaarde, moet de boekwaarde worden
verlaagd tot de realiseerbare waarde (RJ 121.401). Deze verlaging is een bijzonder
waardeverminderingsverlies conform art. 2:387 lid 3 BW.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies dient conform art. 2:387 lid 4 BW direct als een last te
worden verantwoord in de staat van baten en lasten, behalve wanneer het actief is gewaardeerd tegen
actuele waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies van een geherwaardeerd actief wordt ten
laste van de herwaarderingsreserve gebracht, voor zover dit actief hieraan voorafgaande ten gunste van
de herwaarderingsreserve is opgewaardeerd (art. 2:390 lid 3 BW). Een bijzonder
waardeverminderingsverlies dient (conform de voorschriften van RJ 270) onder de overige
waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa in de staat van baten en lasten te
worden gepresenteerd. Indien het geschatte bedrag van het bijzonder waardeverminderingsverlies
hoger is dan de boekwaarde van het actief dient een rechtspersoon slechts een passiefpost op te nemen
indien dit vereist is op basis van RJ 252 inzake voorzieningen (RJ 121.403). Na de verantwoording van
een bijzondere waardevermindering dient de afschrijvingslast voor de toekomstige perioden te worden
herzien om de aangepaste boekwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde, stelselmatig over de
resterende (economische) levensduur te verdelen (RJ 121.404).
Het bepalen en verantwoorden van een bijzondere waardevermindering van een
kasstroomgenererende eenheid
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, dient de
rechtspersoon de realiseerbare waarde te bepalen van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort (RJ 121.501).
Het vaststellen van de kasstroomgenererende eenheid waartoe een actief behoort
De realiseerbare waarde van een individueel actief kan bijvoorbeeld niet worden bepaald indien het
actief kasontvangsten bij voortgezet gebruik genereert die in hoge mate afhankelijk zijn van andere
activa. In dergelijke gevallen kan de bedrijfswaarde en bijgevolg de realiseerbare waarde, alleen worden
bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort (RJ 121.502). Een
kasstroomgenererende eenheid is de kleinst identificeerbare groep van activa die kasstromen genereert
bij voortgezet gebruik die in grote mate onafhankelijk zijn van kasstromen van andere activa of groepen
van activa (RJ 121.106). Deze definitie heeft een aantal belangrijke elementen.
Kleinst identificeerbare groep van activa
Voor de kleinst mogelijke groep van activa waarvoor kan worden vastgesteld dat deze zelfstandig een
kasstroom genereert, dient te worden beoordeeld of er sprake is van een bijzondere
waardevermindering. De bedoeling hiervan is dat de bedoelde beoordeling zoveel mogelijk voor
individuele activa wordt uitgevoerd om te voorkomen dat bijzondere waardeverminderingen van
individuele activa onopgemerkt blijven indien een te grote groep van activa in zijn geheel wordt
beoordeeld. Een waardevermindering van een actief zal dan worden gecompenseerd door een
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waardestijging van een ander actief uit die groep. Dit doet geen recht aan de individuele waardering van
activa bij voortgezet gebruik. Kasontvangsten uit voortgezet gebruik zijn inkomsten van geldmiddelen
en equivalenten hiervan die uiteindelijk worden ontvangen van partijen buiten de rechtspersoon. Dit
kunnen evenwel ook kasontvangsten zijn die worden ontvangen van andere groepsmaatschappijen
(RJ 121.503). Als het gebruik van het actief niet wordt voortgezet, dient niet de bedrijfswaarde te
worden bepaald maar de opbrengstwaarde.
Onafhankelijk van kasstromen van andere activa of groepen van activa
Bij het bepalen of kasontvangsten in hoge mate onafhankelijk zijn van de kasontvangsten van andere
activa (of groepen van activa) dienen verschillende aspecten te worden beoordeeld inclusief de wijze
waarop de leiding van de rechtspersoon de activiteiten bewaakt (bijvoorbeeld via productlijnen,
activiteiten, individuele locaties, districten of gebieden), of hoe de leiding van de rechtspersoon
beslissingen neemt over het continueren of afstoten van de activa en activiteiten van de rechtspersoon
(RJ 121.503).
Concentrische opbouw van kasstroomgenererende eenheden
Indien wordt voldaan aan de hiervoor besproken criteria, dan kan een kasstroomgenererende eenheid
bijvoorbeeld zijn:
•
een enkel actief (bijvoorbeeld een machine);
•
een groep van activa (bijvoorbeeld een groep machines, een lopende band);
•
een enkele afdeling binnen een rechtspersoon (bijvoorbeeld productieafdeling A);
•
een groep van afdelingen binnen een rechtspersoon (bijvoorbeeld meerdere afdelingen die
deelnemen aan een productieproces);
•
een rechtspersoon binnen een groep. Deze rechtspersoon houdt zich bijvoorbeeld bezig met één
activiteit;
•
een groep rechtspersonen binnen een groep. Deze hebben bijvoorbeeld de deelactiviteiten zodanig
verdeeld over de rechtspersonen dat de groep van rechtspersonen verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de activiteit in zijn geheel; of
•
een groep als geheel.
Het verwerken van een herwaardering bij waardering op actuele waarde
Indien materiële vaste activa, niet zijnde (vastgoed)beleggingen, worden gewaardeerd tegen actuele
waarde moeten de waardevermeerderingen worden opgenomen in een herwaarderingsreserve
(art. 2:390 lid 1 BW). Herwaarderingsreserves worden gevormd en aangehouden per actief. Indien de
actuele waarde van een actief onder de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs (onder aftrek
van afschrijvingen) komt, zal de afwaardering ten laste komen van de staat van baten en lasten.
Saldering binnen de post van de jaarrekening is derhalve niet toegestaan. Als actief dient te worden
aangemerkt ieder te onderscheiden individueel actief. Dit betekent bijvoorbeeld dat per te
onderscheiden onderwijsgebouw de herwaarderingsreserve gevormd moet worden.
4.3.4 Afschrijving van de materiële vaste activa
Algemeen
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur dienen afzonderlijk te worden afgeschreven
(RJ 212.417). Indien belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden
zijn en verschillen in verwachte gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, dienen deze bestanddelen
afzonderlijk te worden afgeschreven (RJ 212.418). Het afzonderlijk afschrijven van belangrijke
bestanddelen van een materieel vast actief wordt aangemerkt als de componentenbenadering. In het
geval van een gebouw zullen het casco en de technische installaties afzonderlijk worden afgeschreven,
omdat deze bestanddelen een verschillende gebruiksduur hebben. De periodieke afschrijvingskosten
dienen verwerkt te worden in de staat van baten en lasten.
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Afschrijvingsmethode
De afschrijvingsmethode dient gebaseerd te zijn op het verwachte gebruikspatroon van het actief,
overeenkomstig de aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief (RJ 212.423).
Een belangrijke wijziging van het verwachte gebruikspatroon dient te leiden tot aanpassing van de
afschrijvingsmethode. Dit betreft een schattingswijziging (zie hoofdstuk 3). De Raad voor de
Jaarverslaggeving schrijft niet één bepaalde afschrijvingsmethode voor, maar noemt daarentegen
verschillende mogelijke systemen, zoals lineaire afschrijving, degressieve afschrijving of afschrijving op
basis van verbruikte eenheden. Lineaire afschrijving resulteert in een gelijkblijvende last gedurende de
gebruiksduur indien de restwaarde niet wijzigt. Bij degressieve afschrijving nemen de afschrijvingen
jaarlijks af. De afschrijvingsmethode op basis van verbruikte eenheden leidt tot een last die gebaseerd is
op het verwachte gebruik of de verwachte productie. Voor de keuze van de methode is slechts relevant
dat de vermindering van het verbruikte prestatievermogen van het actief zo goed mogelijk wordt
benaderd. Deze keuze dient daarom ook voor gelijksoortige activa eenduidig te zijn.
Aanvangen en beëindigen van afschrijven
Het afschrijven dient aan te vangen wanneer het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. De
afschrijving dient te worden beëindigd bij buitengebruikstelling of wanneer het actief is gedesinvesteerd
(RJ 212.427).
Afschrijving op actuele waarde
Indien op actuele waarde wordt gewaardeerd dient ook te worden afgeschreven op basis van deze
actuele waarde. Voor de verwerking van de gerealiseerde herwaardering wordt verwezen naar hetgeen
hierover in paragraaf 4.3.3 is opgenomen.
Wijziging gebruiksduur en restwaarde
Onder de gebruiksduur wordt verstaan (RJ 212.106):
•
de periode gedurende welke een actief naar verwachting beschikbaar is voor gebruik; of
•
het aantal productie- of vergelijkbare eenheden dat de rechtspersoon van het actief verwacht te
verkrijgen.
De restwaarde van een actief is het bedrag dat een onderwijsinstelling nu voor het actief zou ontvangen
bij vervreemding, na aftrek van de geschatte vervreemdingskosten, indien het actief reeds de verwachte
ouderdom zou hebben en in de staat zou verkeren die aan het einde van de gebruiksduur wordt
verwacht (RJ 212.106). De gebruiksduur en/of restwaarde van een actief dienen uitsluitend opnieuw te
worden beoordeeld indien zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen of nieuwe informatie
beschikbaar komt ten aanzien van de resterende gebruiksduur en/of de restwaarde (RJ 212.428). Bij het
bepalen van de gebruiksduur dient ook rekening te worden gehouden met factoren anders dan alleen
het gebruik (RJ 212.432). Bij de bepaling van de gebruiksduur van een actief worden de volgende
factoren in aanmerking genomen bij een onderwijsinstelling (RJ 212.433):
•
het verwachte gebruik van het actief;
•
de verwachte fysieke slijtage;
•
de technische of economische veroudering als gevolg van wijzigingen of verbeteringen in de
onderwijsactiviteiten, of van een wijziging in de vraag van onderwijs dat met het actief wordt
geleverd; en
•
juridische of soortgelijke beperkingen op het gebruik van het actief, zoals vervaldata van
gerelateerde leaseovereenkomsten.
Grond en gebouwen worden afzonderlijk verwerkt, aangezien het activa betreffen die kunnen worden
gescheiden, zelfs indien ze gezamenlijk zijn verworven. Op grond wordt in principe niet afgeschreven,
aangezien grond een onbeperkte gebruiksduur heeft. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld steengroeven en
locaties voor het storten van afval. Gebouwen hebben een beperkte gebruiksduur en zijn dus af te
schrijven activa. Dit geldt ook als de waarde van het gebouw is gestegen. Ook een waardestijging van
de grond waarop een gebouw staat, heeft geen invloed op de bepaling van het af te schrijven bedrag
van het gebouw.
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Indien de verwachte gebruiksduur en/of restwaarde ten aanzien van een materieel vast actief wijzigt is
sprake van een schattingswijziging. Deze mag niet retrospectief (ineens met terugwerkende kracht)
worden verwerkt, maar dient uitsluitend effect te hebben op de afschrijvingen van het lopende jaar en
de resterende gebruiksduur. Zie ook hoofdstuk 3 inzake de verwerking van schattingswijzigingen. Dit
geldt zowel bij gebruiksduurverlenging als bij -verkorting. Bij gebruiksduurverkorting mag niet ineens
een last worden verwerkt, tenzij uiteraard sprake is van een bijzondere waardevermindering.
4.3.5 Presentatie en toelichting
Presentatie
De
•
•
•
•
•

materiële vaste activa kunnen in de volgende posten worden gerubriceerd:
bedrijfsgebouwen en –terreinen;
inventaris en apparatuur;
andere vaste bedrijfsmiddelen;
in uitvoering en vooruitbetalingen; en
niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa.

In de brochure 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs - Toelichtende brochure' van OCW gepubliceerd d.d.
10 maart 2016 zijn geen verantwoordingsmodellen meer opgenomen die als voorbeelden kunnen
fungeren bij de inrichting van de jaarrekening. Zoals toegelicht in hoofdstuk 8 van de brochure wordt
voor de modellen verwezen naar de XBRL taxonomie.
Als uitgangspunt gelden de wettelijke voorschriften van art. 2:366 lid 1 BW.
Grondslagen
In de toelichting dient voor iedere categorie van materiële vaste activa de volgende informatie te
worden opgenomen (RJ 212.701):
•
de grondslagen van waardering voor de bepaling van de kostprijs en/of de actuele waarde;
•
de wijze van verwerken van kosten van groot onderhoud;
•
de wijze van verwerking van kosten van herstel;
•
de gebruikte afschrijvingsmethoden;
•
de gebruiksduur of toegepaste afschrijvingspercentages.
Mutatieoverzicht
Het verloop van elk der posten behorende tot de materiële vaste activa wordt in een sluitend overzicht
weergegeven (art. 2:368 lid 1 BW). Indien zich in het verslagjaar belangrijke mutaties hebben
voorgedaan dient dit uit het mutatieoverzicht te blijken. Voorts wordt voor elke post de volgende
informatie vermeld (art. 2:368 lid 2 BW en RJ 212.702):
•
de kostprijs respectievelijk actuele waarde aan het begin en het einde van de periode;
•
de som van afschrijvingen en waardeverminderingen aan het begin en einde van de periode; en
•
de som van herwaarderingen die betrekking hebben op activa die op balansdatum aanwezig zijn aan
het begin en einde van de periode.
Het mutatieoverzicht laat een aansluiting zien tussen de boekwaarde aan het begin en einde van de
periode, met afzonderlijke vermelding van (RJ 212.702):
•
investeringen;
•
desinvesteringen;
•
verwervingen via fusies en overnames (indien van toepassing);
•
herwaarderingen, indien waardering plaatsvindt tegen actuele waarde (indien van toepassing);
•
bijzondere waardeverminderingsverliezen (indien van toepassing);
•
terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen (indien van toepassing);
•
afschrijvingen;
•
verschillen uit omrekening vreemde valuta (indien van toepassing); en
•
overige mutaties (indien van toepassing).
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In het mutatieoverzicht behoeven geen vergelijkende cijfers van het voorgaand boekjaar te worden
opgenomen.
Overige toelichtingsvereisten
In de toelichting wordt de volgende informatie opgenomen (indien van toepassing):
•
het bestaan en aard van beperkingen op eigendom;
•
materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen;
•
de uitgaven die zijn verwerkt in de boekwaarde van materiële vaste activa in uitvoering;
•
het bedrag aan contractuele investeringsverplichtingen inzake materiële vaste activa;
•
de vergoedingen van derden voor materiële vaste activa die een bijzonder waardevermindering
hebben ondergaan, verloren zijn gegaan of zijn opgegeven die in de staat van baten en lasten zijn
verwerkt; en
•
het totaal te verwachten bedrag van de kosten van herstel, indien de kosten van herstel via de
opbouw van een voorziening worden verantwoord; en
•
gesegmenteerde informatie, indien vereist (zie hoofdstuk 2);
Indien materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, dient de volgende toelichting
te worden opgenomen (RJ 212.705):
•
het jaar van de meest recent toegepaste herwaarderingen;
•
de eventuele betrokkenheid van een onafhankelijke taxateur;
•
de methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn toegepast bij de schatting van de actuele
waarde;
•
de mate waarin de actuele waarde rechtstreeks is ontleend aan waarneembare prijzen op een
actieve markt of aan recente marktconforme transacties, of is geschat met behulp van andere
waarderingstechnieken; en
•
de wijze van verwerken van gerealiseerde herwaarderingen.
Indien materiële vaste activa tegen kostprijs worden gewaardeerd, dient overwogen te worden of de
informatie op basis van actuele waarde in de toelichting moet worden gegeven, indien dit noodzakelijk is
voor het geven van het inzicht in de jaarrekening (RJ 212.707).
De volgende informatie kan eveneens relevant zijn voor gebruikers van de jaarrekening en wordt door
de Raad voor de Jaarverslaggeving aanbevolen toe te lichten (RJ 212.707):
•
de boekwaarde van tijdelijk buiten gebruik zijnde materiële vaste activa;
•
de brutoboekwaarde van eventuele volledig afgeschreven materiële vaste activa die nog worden
gebruikt; en
•
de boekwaarde van materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld en voor vervreemding
worden aangehouden.
Toelichtingsvereisten incidentele herwaardering
Een incidentele herwaardering dient uitgebreid te worden toegelicht. Hierbij dient aansluiting te worden
gezocht bij de toelichtingsvereisten van een stelselwijziging. Tevens moeten de toelichtingsvereisten van
RJ 212.705 (zie hiervoor) worden gevolgd. Dit betekent onder meer dat de omvang van de nog niet
gerealiseerde herwaardering dient te worden toegelicht ter vaststelling van de boekwaarde die zou zijn
opgenomen indien geen incidentele herwaardering zou hebben plaatsgevonden (RJ 212.705 onder e ).
Ook dient de grondslag van verwerking van de gerealiseerde herwaardering (RJ 212.705 onder f) te
worden vermeld. Daarnaast moeten de grondslagen aangeven dat een incidentele herwaardering heeft
plaatsgevonden (art. 2:384 lid 5 BW).
Voorts moet naar onze mening worden vermeld om welke reden een incidentele herwaardering heeft
plaatsgevonden en dient de invloed hiervan op vermogen en resultaat te worden gegeven. Art. 2:362 lid
4 BW verlangt immers dat indien dat nodig is voor het vereiste inzicht, de rechtspersoon aanvullende
gegevens verstrekt. De gevolgen voor het eigen vermogen zullen doorgaans corresponderen met de
omvang van de nog aanwezige (ongerealiseerde) herwaardering die op grond van RJ 212.705 al dient te
worden toegelicht. Wat betreft de invloed op het resultaat zal naast vermelding van de grondslag van
verwerking van de gerealiseerde herwaardering (RJ 212.705 onder f) ook moeten worden vermeld wat
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de afschrijving zou zijn geweest indien geen incidentele herwaardering zou hebben plaatsgevonden.
Deze toelichtingen omtrent invloed op vermogen en resultaat moeten ook worden gegeven in de jaren
volgend op de incidentele herwaardering. De gevolgen van de hogere afschrijvingsbasis voor het
resultaat en het eigen vermogen worden zo zichtbaar gemaakt voor de gebruiker van de jaarrekening.

4.4 Financiële vaste activa
4.4.1 Deelnemingen
De post deelnemingen maakt onderdeel uit van de jaarrekeningpost financiële vaste activa.
Volgens art. 2:24c lid 1 BW heeft een rechtspersoon of vennootschap een deelneming in een
rechtspersoon, indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen
rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon
duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het
geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.
Van een deelneming is dus sprake wanneer aan twee criteria wordt voldaan, te weten:
•
kapitaalverschaffing;
•
duurzame verbondenheid ten behoeve van eigen werkzaamheid.
Het element kapitaalverschaffing is essentieel. Indien er geen sprake is van een deelname in het
geplaatst kapitaal van een rechtspersoon kan er ook geen sprake zijn van een deelneming in een
rechtspersoon. Voor de bepaling of er sprake is van kapitaalverschaffing worden certificaten van
aandelen met aandelen gelijkgesteld. Door de duurzame verbondenheid ten dienste van de eigen
werkzaamheid onderscheidt de deelneming zich van een belegging. Bij een deelneming gaat het dus niet
om rendement op korte termijn.
Wanneer een aandelenbezit aan bovengenoemde vereisten voldoet, is er sprake van een deelneming
ongeacht de omvang van het kapitaalbelang. In de wet is om doelmatigheidsredenen ook een
kwantitatief criterium gegeven voor de vaststelling of een kapitaalbelang als een deelneming kan worden
aangemerkt. Bepaald is namelijk dat wanneer een rechtspersoon alleen of samen met zijn
dochtermaatschappijen een kapitaaldeelname bezit van ten minste 20% in het geplaatst kapitaal van
een andere rechtspersoon er een wettelijk vermoeden bestaat dat deze kapitaaldeelname als een
deelneming moet worden aangemerkt. Daarbij tellen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen mee.
Ook met dergelijke aandelen wordt immers kapitaal verschaft. Het wettelijk vermoeden is overigens
weerlegbaar. Een kapitaaldeelname van meer dan 20% dat aantoonbaar niet voldoet aan de bedoelde
criteria is dus geen deelneming. Hierbij kan worden gedacht aan het aanhouden van een kapitaalbelang
van meer dan 20% uitsluitend als een beleggingsobject. Daartegenover wordt een kapitaaldeelname van
minder dan 20% dat aantoonbaar wel voldoet aan de criteria van deelneming, wel aangemerkt als een
deelneming (RJ 214.202). Op basis van de wettelijke definitie zijn deelnemingen van
dochtermaatschappijen ook deelnemingen van de moedermaatschappij.
4.4.2 Overige effecten
Kapitaalbelangen die niet kunnen worden aangemerkt als deelneming worden gerubriceerd onder de
effecten (RJ 214.203). Indien effecten niet bestemd zijn om duurzaam aan te houden, worden ze onder
de vlottende activa gerubriceerd.
Wanneer de onderwijsinstelling beslissende zeggenschap kan uitoefenen moet integrale consolidatie
plaatsvinden. Hierop gaan wij in hoofdstuk 5 nader in.
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Voorbeeld: Deelneming
Stichting Hogeschool Educatie bezit alle aandelen van Educatief BV en 10% van de aandelen van
Contractonderwijs BV. Contractonderwijs BV is duurzaam verbonden ten dienste van de eigen
werkzaamheid van Stichting Hogeschool Educatie. Daarnaast bestaat een Stichting Beheer Onroerende
Zaken. In de statuten van Stichting Beheer Onroerende Zaken is opgenomen dat Stichting Hogeschool
Educatie de bestuurder van de stichting kan benoemen en ontslaan.
Stichting Hogeschool Educatie bezit alle aandelen van Educatief BV en heeft dus een deelneming in
Educatief BV. Stichting Hogeschool Educatie bezit weliswaar minder dan 20% van de aandelen in
Contractonderwijs BV, maar vanwege het element van duurzame verbondenheid ten dienste van de
eigen werkzaamheid, heeft zij ook een deelneming in Contractonderwijs BV. In Stichting Beheer
Onroerende Zaken heeft Stichting Hogeschool Educatie geen deelneming. Een stichting heeft geen in
aandelen verdeeld kapitaal, zodat ook geen sprake kan zijn van een deelneming.

Een onderwijsinstelling kan geen deelneming hebben in een stichting of vereniging omdat een stichting
of vereniging geen aandelenkapitaal bezit.
4.4.3 Hoe worden deelnemingen gewaardeerd?
De wijze waarop deelnemingen moeten worden gewaardeerd is afhankelijk van de mate van
zeggenschap die kan worden uitgeoefend. Deelnemingen in maatschappijen waarin de
onderwijsinstelling invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, worden
verantwoord volgens de vermogensmutatiemethode (art. 2:389 lid 1 BW). Deelnemingen in
maatschappijen waarin de onderwijsinstelling geen invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en
financiële beleid, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW).
Voor de vaststelling of sprake is van een deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend, is
de feitelijke situatie bepalend. Zo kunnen bepaalde financiële instrumenten in bezit zijn van de
onderwijsinstelling of van derden welke instrumenten potentiële stemrechten bevatten. Financiële
instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze
daardoor de rechtspersoon meer of minder invloed verschaffen in een andere maatschappij, dienen
mede in aanmerking te worden genomen voor de vaststelling of sprake is van een deelneming waarin
invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend.
Bij de beoordeling of financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten meer of minder
invloed verschaffen, wordt met alle feiten en omstandigheden rekening gehouden. Deze feiten en
omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende (RJ 214.303):
•
(economische of andere) belemmeringen die de houder (of houders) van de potentiële stemrechten
ervan weerhouden ze uit te oefenen;
•
de mogelijkheid voor de rechthebbende partij (of partijen) voordeel te halen uit de uitoefening van
de rechten.
Het vermoeden van invloed van betekenis is aanwezig wanneer een onderwijsinstelling een vijfde of
meer van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitbrengen. Het bestaan
van invloed van betekenis kan worden aangetoond door één of meer van de volgende omstandigheden
(RJ 214.302):
•
vertegenwoordiging door de instelling in het bestuur van de deelneming of in een vergelijkbaar
gezaghebbend orgaan (bijvoorbeeld de raad van toezicht);
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•
•
•
•

betrokkenheid van de instelling bij de bepaling van het beleid van de deelneming;
materiële transacties tussen de instelling en de deelneming;
onderlinge uitwisseling van managers tussen de instelling en de deelneming;
het voorzien van essentiële technische informatie.

Waardering op grond van de vermogensmutatiemethode
Zoals hiervoor is aangegeven dient een deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend te
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Het kenmerk van de
vermogensmutatiemethode is dat niet het ontvangen of gedeclareerde dividend van de deelneming,
maar het aandeel van de deelnemende rechtspersoon in het resultaat van de deelneming in de staat van
baten en lasten wordt verantwoord. De reden voor toepassing van de vermogensmutatiemethode is dat
verantwoording van dividenduitkeringen van de deelneming als resultaat weinig informatie geeft over de
werkelijke resultaten van de deelneming. Indien de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis
uitoefent, is deze in staat het rendement van de deelneming te beïnvloeden. Verantwoording van het
aandeel in het resultaat van de deelneming geeft dan beter inzicht in het rendement uit de investering in
de deelneming.
De berekening van de waardering van de deelneming op balansdatum volgens deze methode vindt - in
beginsel - als volgt plaats:
Boekwaarde begin boekjaar

a

Bij: Aandeel in het resultaat van de deelneming

b

Af: Gedeclareerd dividend

c

Bij/af: Rechtstreekse vermogensmutaties (bijvoorbeeld herwaarderingen)

d

Boekwaarde ultimo boekjaar

a + b - c +/d

Bij toepassing van de vermogensmutatiemethode wordt als resultaat verantwoord het bedrag waarmee
de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het
door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit wordt toegerekend aan de deelnemende
rechtspersoon. Art. 2:389 BW onderscheidt twee varianten van de vermogensmutatiemethode die hierna
worden behandeld:
•
nettovermogenswaarde (lid 2);
•
zichtbaar eigen vermogen (lid 3).
Waardering tegen nettovermogenswaarde
Deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en
financiële beleid worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd (art. 2:389 lid 1 BW, RJ 214.323).
Volgens art. 2:389 lid 2 BW bepaalt de deelnemende rechtspersoon de nettovermogenswaarde van de
deelneming door de activa, voorzieningen en schulden van de deelneming te waarderen en haar
resultaat te berekenen op dezelfde grondslagen als zijn eigen activa, voorzieningen en schulden.
Moment van aanvang
De waardering tegen nettovermogenswaarde dient in het algemeen aan te vangen op het moment van
verwerving van de deelneming. Het verwervingsmoment is de datum waarop de rechtspersoon invloed
van betekenis verkrijgt op het zakelijke en financiële beleid van de deelneming. Deze datum kan
afwijken van de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten of van de datum waarop de
deelneming contractueel (al dan niet met terugwerkende kracht) geacht wordt voor rekening en risico
van de koper te zijn gehouden. Het verkrijgen van invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid zal veelal samenvallen met het daadwerkelijk voor rekening en risico gaan houden van de
deelneming, zoals dit bijvoorbeeld kan blijken uit afspraken over de transactieprijs.
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Bepaling nettovermogenswaarde
De deelnemende rechtspersoon bepaalt op het moment van aankoop de nettovermogenswaarde van de
deelneming door het berekenen van zijn aandeel in de reële waarden van de individuele activa en
verplichtingen van de deelneming. Deze waarden behoeven niet noodzakelijkerwijs gelijk te zijn aan de
waarden die de deelneming in haar balans heeft opgenomen. Wanneer het praktisch niet mogelijk is
bepaalde aanpassingen naar de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon aan te brengen, wordt
dit vermeld in de toelichting (RJ 214.307).
Voorbeeld: Verwerking van een 100% deelneming tegen nettovermogenswaarde (1)
Stichting Hogeschool Educatie bezit alle aandelen van Contractonderwijs BV. Het eigen vermogen van
Contractonderwijs BV primo en ultimo jaar 1 bedraagt € 200 respectievelijk € 220. Contractonderwijs
BV heeft in jaar 1 een winst na belastingen gerealiseerd van € 80. In jaar 1 heeft Contractonderwijs
BV een interim-dividend uitgekeerd van € 60.
Stichting Hogeschool Educatie neemt in haar balans ultimo jaar 1 een deelneming in Contractonderwijs
BV op voor een bedrag van € 220. Het mutatieoverzicht van de post deelnemingen in de toelichting
van de jaarrekening geeft het volgende beeld:
Jaar 1
Boekwaarde begin verslagjaar
Bij: aandeel in het resultaat van de
deelneming

€ 200
€ 80

Af: gedeclareerd dividend

€ (60)

Boekwaarde ultimo verslagjaar

€ 220

De waarderingsgrondslagen van de deelneming dienen gelijk te zijn aan de grondslagen van de
moeder.

Voorbeeld: Verwerking van een 40% deelneming tegen nettovermogenswaarde (2)
Stel nu dat Stichting Hogeschool Educatie niet alle aandelen, maar slechts 40% van de aandelen van
Contractonderwijs BV bezit. Het mutatieoverzicht van de post deelnemingen in de toelichting van de
jaarrekening van Stichting Hogeschool Educatie geeft dan het volgende beeld:
Jaar 1
Boekwaarde begin verslagjaar

€ 80

Bij: aandeel in het resultaat van de
deelneming

€ 32

Af: gedeclareerd dividend
Boekwaarde ultimo verslagjaar

€ (24)
€ 88

Waardering volgens zichtbaar eigen vermogen
Reden van toepassing
Het uitgangspunt van art. 2:389 BW is dat deelnemingen waarin de deelnemende rechtspersoon invloed
van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd tegen
nettovermogenswaarde, zoals hiervoor toegelicht. Soms kunnen zich evenwel omstandigheden voordoen
dat waardering tegen bedoelde nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden omdat de rechtspersoon
onvoldoende gegevens ter beschikking staan om de nettovermogenswaarde te bepalen of te benaderen
(art. 2:389 lid 3 BW). Dit kan zich voordoen indien de deelnemende rechtspersoon weliswaar invloed
van betekenis uitoefent, maar feitelijk geen beslissende zeggenschap kan uitoefenen. Het kan dan zijn
dat niet de beschikking kan worden verkregen over voldoende gegevens en dat de deelneming evenmin

77

4 Specifieke jaarrekeningposten

kan worden verplicht de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon toe te passen. In dat geval
wordt de grondslag waardering volgens het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming toegepast
(RJ 214.310, 311 en 324).
Verwerkingssysteem
Bij waardering volgens het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming wordt bij eerste toepassing het
eigen vermogen volgens de balans van de deelneming als uitgangspunt genomen voor de waardering in
de balans van de deelnemende rechtspersoon. Het verschil tussen de aankoopprijs en het aandeel in het
zichtbaar eigen vermogen van de deelneming wordt als goodwill aangemerkt. De wijzigingen in de
boekwaarde na het moment van eerste toepassing geschieden overeenkomstig de grondslagen van de
deelneming (RJ 214.311). De deelnemende rechtspersoon neemt in de staat van baten en lasten het
aandeel in het resultaat van de deelneming op. Van de deelneming ontvangen dividenden worden op de
boekwaarde van de deelneming in mindering gebracht (art. 2:389 lid 3 BW).
De wettelijke reserve deelnemingen
Volgens art. 2:389 lid 6 BW dient een rechtspersoon bij waardering van deelnemingen volgens de
vermogensmutatiemethode een wettelijke reserve (wettelijke reserve deelnemingen) aan te houden Op
het moment van de eerste waardering van de deelneming bedraagt deze wettelijke reserve dus nihil.
Rechtstreekse vermogensvermeerderingen die voortvloeien uit de financiële relatie van de rechtspersoon
met zijn deelneming als aandeelhouder (bijvoorbeeld een aanvullende agiostorting), vallen niet onder de
wettelijke reserve (RJ 240.229a).
De wettelijke reserve wordt verminderd met de uitkeringen waarop de rechtspersoon sedert de eerste
waardering tot het moment van het vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede met
uitkeringen die hij zonder beperking kan bewerkstelligen. Bedoelde beperkingen kunnen onder meer
voortvloeien uit een gebrek aan zeggenschap, uit belemmeringen in het buitenlands betalingsverkeer,
uit aan te houden wettelijke reserves bij de deelneming of indien de deelneming beperkt is in het doen
van uitkeringen omdat anders de continuïteit niet langer is gewaarborgd. Bij de bepaling van de hoogte
van de wettelijke reserve deelnemingen worden de deelnemingen, waarvan het cumulatief resultaat
sedert de eerste waardering niet positief is, niet in aanmerking genomen (art. 2:389 lid 6 BW). De
wettelijke reserve wordt derhalve niet voor het collectief van alle deelnemingen bepaald, maar per
individuele deelneming.
De hoogte van de wettelijke reserve deelnemingen wordt dus als volgt bepaald:
Aandeel in de positieve resultaten uit deelnemingen sedert de eerste waardering

000

Rechtstreekse vermogensvermeerderingen bij de deelneming sedert de eerste waardering

000

Rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming sedert de eerste waardering

(000)

Uitkeringen waarop de rechtspersoon sedert de eerste waardering tot het moment van het
vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen

(000)

Uitkeringen die de rechtspersoon zonder beperking kan bewerkstelligen

(000)

Wettelijke reserve deelnemingen

000

Met de vorming van deze wettelijke reserve wordt voorkomen dat de (deelnemende) rechtspersoon een
uitkering doet aan haar aandeelhouders ter zake van resultaten (uit de deelneming) waarover zij (nog)
niet kan beschikken.
Wettelijke reserve deelnemingen op individuele basis
Voor 2005 konden de wettelijke bepalingen zo worden geïnterpreteerd dat de wettelijke reserve
deelnemingen op collectieve basis kon worden bepaald. De in 2005 gewijzigde formulering van
art. 2:389 lid 6 BW maakt duidelijk dat deze wettelijke reserve deelnemingen met ingang van
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1 januari 2005 op individuele basis dient te worden bepaald. De vraag is hoe omgegaan dient te worden
met de eerste verwerking van deze bepaling in de jaarrekening 2005. De wetgever heeft geen
overgangsbepaling opgenomen. Het algemene uitgangspunt van wetswijzigingen is dat deze geen
terugwerkende kracht hebben. Vertaling van dit uitgangspunt naar het beginvermogen in 2005 (of 2004
ten behoeve van vergelijkende cijfers) zou betekenen dat geen aanpassingen worden verricht en dat
alleen rekening moet worden gehouden met vermogensvermeerderingen op individuele basis met ingang
van 2005. Echter, de eerste volzin van art. 2:389 lid 6 BW stelt dat de rechtspersoon een reserve ter
hoogte van zijn aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en in de rechtstreekse
vermogensvermeerderingen sedert de eerste waardering overeenkomstig lid 3 dient aan te houden. Op
grond van deze bepaling wordt door de Raad voor de Jaarverslaggeving geconcludeerd dat de wettelijke
reserve deelnemingen met terugwerkende kracht op individuele basis dient te worden bepaald
(RJ 240.232a).
Voorbeeld: Bepaling wettelijke reserve deelnemingen
Onderwijsinstelling A heeft twee 40%-belangen in B BV en C BV. Deze deelnemingen zijn door A in het
verleden opgericht waarbij A het geplaatste aandelenkapitaal van deze deelnemingen heeft volgestort.
De deelnemingen passen dezelfde grondslagen toe als A. Uit de jaarrekeningen van B en C blijken per
balansdatum de volgende gegevens:
Aandelenkapitaal

Cumulatief resultaat incl.
rechtstreekse
vermogensmutaties

B BV

100

€ 500

C BV

100

€ (200)

Onder de rechtstreekse vermogensmutaties zijn geen herwaarderingen van activa opgenomen. A dient
een wettelijke reserve deelnemingen aan te houden ter hoogte van € 200 (= 40% van € 500).
Deelneming C wordt bij het bepalen van de omvang van de wettelijke reserve deelnemingen dus niet
meegenomen, omdat het cumulatief resultaat incl. rechtstreekse vermogensmutaties sinds oprichting
negatief is.
Waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en het financiële
beleid worden gewaardeerd overeenkomstig art. 2:384 lid 1 BW. Als waarderingsgrondslag komen dan
in aanmerking de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Waardering van een deelneming tegen de
verkrijgingsprijs houdt in waardering tegen het bedrag dat bij aankoop van de deelneming aan derden is
betaald. Bij waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde komt goodwill niet afzonderlijk tot
uitdrukking, maar blijft dit element in de balans begrepen in de boekwaarde van de deelneming.
Meegekocht dividend
Dividenden die geacht worden begrepen te zijn geweest in de verkrijgingsprijs moeten niet als resultaat
worden verantwoord doch als meegekocht dividend op de verkrijgingsprijs in mindering worden gebracht
(RJ 214.504). Er kan sprake zijn van meegekocht dividend indien een onderneming een deelneming
koopt, die ten tijde van de overname reeds over winstreserves beschikte. Worden deze winstreserves
vrij snel na de overname als dividend uitgekeerd aan de overnemende onderneming, dan is dit
meegekocht dividend.
Bijzondere waardeverminderingen deelneming zonder invloed van betekenis
In het geval zich een bijzondere waardevermindering voordoet van deelnemingen waarop geen invloed
van betekenis wordt uitgeoefend, is RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ van toepassing (RJ 121.102). Dit
houdt in dat bepaald dient te worden of er sprake is van een lagere reële waarde van de deelneming op
grond waarvan een afwaardering ten laste van de staat van baten en lasten moet plaatsvinden.
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Bijzondere waardevermindering deelneming
Voor de vaststelling of er sprake is van een bijzondere waardevermindering is RJ 121 van toepassing.
Wanneer bij een deelneming sprake is van aanhoudende verliezen vormt dit een belangrijke aanwijzing
van een bijzondere waardevermindering (RJ 214.330). Bij de waardering van deelnemingen op basis van
de vermogensmutatiemethode wordt in principe reeds rekening gehouden met waardeverminderingen
bij de deelneming. Immers, de deelneming zal zelf bij de waardering van haar activa en verplichtingen
reeds rekening houden met bijzondere waardeverminderingen. Deze waardeverminderingen komen bij
toepassing van de vermogensmutatiemethode tot uitdrukking in de waarde van de deelneming op de
balans van de deelnemende rechtspersoon. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen waarin de
deelneming een bijzondere waardevermindering niet heeft verwerkt of niet zelf kan verwerken. In het
eerste geval kan worden gedacht aan de situatie waarin de deelneming de jaarrekening op een vroeger
tijdstip opstelt dan de deelnemende rechtspersoon. In de tussenliggende periode kan informatie bekend
worden die een bijzondere waardevermindering van de deelneming noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld het
bekend worden van een claim). In het tweede geval kan worden gedacht aan de situatie waarbij sprake
is van een stellig voornemen tot afstoting van een deelneming en de verwachte verkoopwaarde lager is
dan de boekwaarde volgens de vermogensmutatiemethode (RJ 214.331). Wanneer één van deze
situaties zich voordoet, is er sprake van een bijzondere waardevermindering van de deelneming die in
de jaarrekening van de deelnemende rechtspersoon tot uitdrukking moet komen. Dit houdt in dat een
afboeking van de waarde van de deelneming moet plaatsvinden ten laste van staat van baten en lasten
(art. 2:387 lid 4 BW).
Deelnemingen met negatief eigen vermogen
Wanneer de waardering van een deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden,
dient deze methode niet langer te worden toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde
omstandigheden op nihil gewaardeerd. Bij de waardering van een belang in een deelneming met een
negatief eigen vermogen dienen tevens de andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk
moeten worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering in aanmerking te worden
genomen (RJ 214.340). Zo is een post waarvan de afwikkeling niet in de nabije toekomst is gepland en
die in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal worden afgewikkeld, in wezen een verhoging van de
investering in de deelneming. Handelsvorderingen en handelsschulden zijn geen onderdeel van de nettoinvestering. Voor zover na de afboeking van de hiervoor bedoelde posten nog vorderingen openstaan op
de deelneming, dient beoordeling van verdere waardevermindering te geschieden op basis van RJ 290
‘Financiële instrumenten’.
Wanneer de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming
respectievelijk een feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, moet de deelnemende rechtspersoon voor het aandeel in eventuele verdere
verliezen van de deelneming een voorziening vormen (RJ 214.339). Deze voorziening wordt aan de
creditzijde van de balans opgenomen. De omvang van de voorziening is niet noodzakelijkerwijs gelijk
aan het negatieve eigen vermogen van de deelneming. Hierdoor kunnen er verschillen in eigen
vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voorkomen
(RJ 214.333a / RJ 252.425). Een daaropvolgend aandeel in de winst van de deelneming dient de
deelnemende rechtspersoon pas weer te verwerken, indien en voor zover het cumulatieve niet
verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen (RJ 214.339). In de toelichting dient het niet-verwerkte
aandeel in het verlies van deelnemingen te worden vermeld, zowel voor het aandeel dat betrekking
heeft op de verslagperiode als cumulatief (RJ 214.620).
Voorbeeld: Deelnemingen met een negatief eigen vermogen
Onderwijsinstelling A heeft zich op grond van art. 2:403 lid 1 BW aansprakelijk gesteld voor de uit
rechtshandelingen van haar 100%-deelnemingen B en C voortvloeiende schulden. A waardeert haar
deelnemingen tegen nettovermogenswaarde. B heeft een negatief eigen vermogen van € 500. A heeft
een lening verstrekt aan B van € 300. De nettovermogenswaarde van C bedraagt € 500.
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A dient haar deelneming in B op nihil te waarderen. Vervolgens zal A de waardering van haar
vordering op deelneming B moeten beoordelen om vast te stellen of een afboeking moet plaatsvinden.
Zeker in geval van verliessituatie bij B is de inbaarheid van de vordering door A onzeker. Doordat A
zich aansprakelijk heeft gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van B moet A
een voorziening onder de passiva opnemen ter grootte van de uit die aansprakelijkheid te verwachten
verliezen. Wanneer er een gerechtvaardigde verwachting is dat B haar schulden zelf kan voldoen,
dient geen voorziening te worden opgenomen.
Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening dient rekening te worden gehouden met een
eventueel reeds verwerkte waardevermindering van de vordering op B. In de praktijk wordt de
negatieve nettovermogenswaarde van B veelal zo veel als mogelijk in mindering gebracht op de
vordering die rechtspersoon A heeft op B. Indien de vordering van A op B feitelijk moet worden
aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering in B, dient bij de waardering van het belang in
B deze vordering te worden meegenomen. Dat betekent dat de vordering van A op B wordt
afgewaardeerd tot nihil. Na afboeking resteert een negatief bedrag ter hoogte van 200. Vervolgens
dient de omvang van de voorziening uit hoofde van de aansprakelijkheid te worden bepaald met
inachtneming van RJ 252.
Indien de vordering van A op B niet wordt aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering,
dient de inbaarheid van de vordering van A op B op eigen merites beoordeeld te worden, zoals dat ook
bij andere vorderingen dient te geschieden. Indien geen afwaardering van de vordering op B
plaatsvindt, zal rechtspersoon A een hogere voorziening onder de passiva opnemen dan in de situatie
dat rechtspersoon A de vordering op B wel afwaardeert.
Bij het bepalen van de omvang van de voorziening kan er aanleiding zijn rekening te houden met de
opbrengstwaarde van de activa van deelneming B. De opbrengstwaarde van activa kan namelijk
negatief of positief afwijken van de boekwaarden waarop de negatieve nettovermogenswaarde is
gebaseerd. De voorziening die A treft in verband met deelneming B zal dan ook niet altijd gelijk zijn
aan de omvang van de negatieve nettovermogenswaarde.
Tot slot wordt opgemerkt dat saldering van negatieve en positieve waarden van deelnemingen niet is
toegestaan. Het is derhalve niet toegestaan om de negatieve nettovermogenswaarde van B te
salderen met de positieve nettovermogenswaarde van C.

Voorbeeld: Verwerving deelneming met een negatief eigen vermogen
Indien een deelneming wordt verworven waarvan bij eerste verwerking de nettovermogenswaarde op
basis van de reële waarden van geïdentificeerde activa en passiva negatief is, is van belang of de
verkrijgende rechtspersoon zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de verkregen
rechtspersoon. Stel dat de deelneming is verkregen voor nihil. Indien de verkrijgende rechtspersoon
niet aansprakelijk is voor de schulden van de verkregen rechtspersoon wordt de deelneming in de
balans verwerkt tegen nihil. Indien de verkrijgende rechtspersoon wel aansprakelijk is voor de
schulden wordt de deelneming tegen nihil gewaardeerd en wordt tegelijkertijd een voorziening
opgenomen uit hoofde van de aansprakelijkheidstelling. Het verschil tussen nihil en het bedrag dat
opgenomen wordt in de voorziening uit hoofde van de aansprakelijkheid wordt dan verwerkt als
goodwill.
4.4.4 Verbonden partijen
Bij het kennisnemen van een jaarrekening van een onderwijsinstelling is het van belang te weten of de
onderwijsinstelling geheel zelfstandig is, dan wel dat deze in relatie staat tot bepaalde verbonden
partijen. In dat laatste geval moet in bepaalde gevallen in de jaarrekening melding worden gemaakt van
verbonden partijen en van transacties met verbonden partijen. Dit is geregeld in art. 2:381 lid 3 BW:
‘Vermeld wordt welke van betekenis zijnde transacties door de rechtspersoon niet onder normale
marktvoorwaarden met verbonden partijen zijn aangegaan, de omvang van die transacties, de aard
van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over die transacties die nodig
is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. Informatie over
individuele transacties kan overeenkomstig de aard ervan worden samengevoegd, tenzij gescheiden
informatie nodig is om inzicht te verschaffen in de gevolgen van transacties met verbonden partijen
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voor de financiële positie van de rechtspersoon. Vermelding van transacties tussen twee of meer leden
van een groep kan achterwege blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie
geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep.’
Begripsbepaling
Het begrip ‘verbonden partij’ is niet expliciet gedefinieerd in de wet. Hiervoor is aansluiting gezocht bij
IFRS. Volgens de wettekst moet worden uitgegaan van de definitie van verbonden partijen zoals bedoeld
in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie
goedgekeurde standaarden (RJ 330.102). Deze definitie is opgenomen in IAS 24.
Een transactie tussen verbonden partijen is een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen
tussen deze partijen, ongeacht of voor die overdracht een bedrag in rekening is gebracht (RJ 330.106).
Een transactie van betekenis is een transactie die de economische beslissingen die gebruikers op basis
van de jaarrekening nemen, kan beïnvloeden (RJ 330.106).
Een transactie onder normale marktvoorwaarden tussen verbonden partijen is een transactie die
plaatsvindt op basis van een marktconforme prijs en marktconforme condities, alsof er sprake is van
onafhankelijke partijen (RJ 330.106). Volgens de Memorie van Toelichting (kamerstuk 119783) moet de
term ‘van betekenis zijnde transacties’ worden gezien als transacties die ‘materieel’ zijn. Het
materialiteitsbegrip kent zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.
Bij de beoordeling van een praktijksituatie is niet de formele juridische relatie doorslaggevend maar de
economische realiteit. Zo zijn twee ondernemingen niet vanzelfsprekend verbonden partijen omdat de
directeur van de verslaggevende onderneming ook bij de andere partij als directeur fungeert. Het zijn
pas verbonden partijen indien het waarschijnlijk is dat de directeur ook invloed kan uitoefenen op het
beleid van beide maatschappijen bij hun onderlinge transacties. Ook individuele afnemers, leveranciers,
agenten, distributeurs etc. dienen niet als verbonden partij te worden aangemerkt louter op grond van
de economische afhankelijkheid die daaruit voortvloeit.
Transacties en toelichting op transacties
Allereerst is van belang te vermelden dat transacties van een rechtspersoon met bepaalde
groepsmaatschappijen niet toegelicht hoeven te worden. In de wettekst is daarover het volgende
opgenomen: ‘vermelding van transacties tussen twee of meer leden van een groep achterwege kan
blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie geheel in eigendom zijn van een of
meer leden van de groep’. Dit houdt in dat een rechtspersoon die groepshoofd is, alsmede een
rechtspersoon (dochtermaatschappij) waarvan 100% van de aandelen in handen is van andere
groepsmaatschappijen, een transactie niet hoeft toe te lichten als hij die is aangegaan met het
groepshoofd of met een groepsmaatschappij die eveneens 100% eigendom is van
groepsmaatschappijen. Transacties met niet-100% groepsmaatschappijen moeten derhalve wel vermeld
worden. Daarnaast kan een dochtermaatschappij die zelf niet voor 100% eigendom is van de groep geen
gebruik maken van deze vrijstelling. Voorts is van belang dat voor de toelichtingen inzake transacties
met verbonden partijen net als bij alle andere aspecten van de toelichting de algemene beginselen van
relevantie van toepassing zijn. Alleen transacties van betekenis behoeven vermelding. Dat betekend
onder meer dat niet-materiële transacties tussen verbonden partijen geen toelichting behoeven. Het
wettelijke vereiste inzicht staat hierbij centraal.
De wet schrijft voor dat uitsluitend transacties die niet onder normale marktvoorwaarden met verbonden
partijen zijn aangegaan worden toegelicht. De Raad voor de Jaarverslaggeving beveelt echter aan om
ook transacties van betekenis die onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, toe te lichten
(RJ 330.201). Toelichting van transacties met verbonden partijen geldt zowel voor de enkelvoudige als
voor de geconsolideerde jaarrekening van de rechtspersoon.
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Voorbeelden van transacties tussen verbonden partijen zijn:
•
in- en verkopen van goederen zoals grondstoffen, halffabricaten, gereed product en materiële vaste
activa;
•
dienstverlening (waaronder het optreden als agent);
•
managementcontracten;
•
overdrachten ingevolge financieringsovereenkomsten (inclusief leningen en inbreng van eigen
vermogen in geld of in natura);
•
leaseovereenkomsten;
•
overdrachten volgens licentieovereenkomsten;
•
afgeven van garanties of andere zekerheden;
•
vereffenen van schulden namens de rechtspersoon of door de rechtspersoon ten behoeve van een
andere partij; en
•
overdrachten van onderzoek en ontwikkeling en kennis.
Indien transacties van betekenis door de rechtspersoon met verbonden partijen zijn aangegaan en deze
transacties niet onder normale marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden, neemt de rechtspersoon
volgens de wet de volgende informatie op (RJ 330.201):
•
de omvang van die transacties;
•
de aard van de betrekking met de verbonden partij;
•
andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële
positie van de rechtspersoon.
Elementen van transacties
De elementen die in het kader van het inzicht in de jaarrekening van belang kunnen zijn, betreffen
(RJ 330.204):
•
een indicatie van de omvang van transacties, in de vorm van een bedrag of een percentage van het
bedrag waarin de transacties zijn begrepen;
•
bedragen of percentages inzake nog niet verrekende transacties; en
•
het gehanteerde prijsstellingsbeleid ter zake van de transacties die hebben plaatsgevonden.
Voorbeelden van prijsstellingbeleid tussen verbonden partijen zijn:
•
prijsbepaling op basis van marktprijzen;
•
verkoopprijsmin- of kostprijsplusmethode of gelijksoortige vuistregels;
•
prijs is nihil (ofwel er vindt geen doorberekening plaats).
Dit laatste kan het geval zijn bij transacties die soms moeilijk als zodanig zijn te onderkennen, zoals het
inlenen of beschikbaar stellen van management of personeel of het beschikbaar stellen van
(componenten van het) vermogen.
Gelijksoortige transacties mogen, indien het inzicht dit toelaat, samengevat worden toegelicht
(RJ 330.205).
4.4.5 Presentatie en toelichting
Presentatie
De
•
•
•
•
•
•
•

financiële vaste activa kunnen in de volgende posten worden gerubriceerd:
groepsmaatschappijen;
andere deelnemingen;
vorderingen op groepsmaatschappijen;
vorderingen op andere deelnemingen;
vorderingen op OCW;
overige effecten; en
overige vorderingen.
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In de brochure 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs - Toelichtende brochure' van OCW gepubliceerd d.d.
10 maart 2016 zijn geen verantwoordingsmodellen meer opgenomen die als voorbeelden kunnen
fungeren bij de inrichting van de jaarrekening. Zoals toegelicht in hoofdstuk 8 van de brochure wordt
voor de modellen verwezen naar de XBRL taxonomie.
Als uitgangspunt gelden de wettelijke voorschriften van art. 2:367 BW.
Grondslagen
Voor elke post van de financiële vaste activa moeten de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
uiteengezet worden (art. 2:384 lid 5 BW). De uiteenzetting kan voor posten, die op dezelfde wijze zijn
gewaardeerd, gecombineerd plaatsvinden.
Mutatieoverzicht
Van elk van de posten van de financiële vaste activa moet op grond van art. 2:368 lid 1 BW een
mutatieoverzicht worden opgenomen. Het vereiste inzicht kan met zich meebrengen dat mutaties nader
dienen te worden toegelicht (RJ 214.606). Eveneens moet voor elk van de tot de financiële vaste activa
behorende posten informatie worden verstrekt over de som van de herwaarderingen en de som van de
afschrijvingen en waardeverminderingen op balansdatum (art. 2:368 lid 2 BW).
Voor deelnemingen die gewaardeerd worden volgens de vermogensmutatiemethode dienen de
resultaten uit deze deelnemingen en het door deze deelnemingen gedeclareerd dividend afzonderlijk uit
het mutatieoverzicht van de post deelnemingen in groepsmaatschappijen en van de post andere
deelnemingen te blijken (RJ 214.607). In het mutatieoverzicht behoeven geen vergelijkende cijfers van
het voorgaand boekjaar te worden opgenomen.
In de toelichting van de jaarrekening moet van alle meerderheidsdeelnemingen de volgende informatie
worden verstrekt (Bijlage bij RJ 660 'Model E Verbonden partijen'):
•
naam, juridische vorm en statutaire zetel;
•
de aard van de activiteiten van de verbonden partijen (via de code activiteiten:
1=contractonderwijs, 2=contractonderzoek, 3=onroerende zaken en 4=overige);
•
eigen vermogen, exploitatiesaldo en omzet;
•
betrokkenheid in de consolidatie, omvang van het eventuele deelnemingspercentage; en
•
of een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403 BW is afgegeven.
Voor meerderheidsdeelnemingen of verbonden stichtingen en verenigingen moet tevens de
samenstelling van bestuur en directie worden vermeld.

4.5 Vordering op OCW bij VO-scholen
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze
vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op
kalenderjaarbasis plaatsvindt.
Bij de uitbetaling van de bekostiging aan de scholen is sprake van een betaalritmeverschil. Hiermee
bedoelen we dat de personele bekostiging aan scholen wordt betaald volgens het volgende betaalritme:
•
in de maanden augustus tot en met december wordt in totaal 32% betaald, dat wil zeggen 10%
minder dan 5/12 van de jaarlijkse personele bekostiging; en
•
in de maanden januari tot en met juli wordt in totaal 68% betaald, dat wil zeggen 10% meer dan
7/12 van de jaarlijkse personele bekostiging.
Dit betaalritmeverschil houdt verband met de bevoorschotting van het vakantiegeld en de opgebouwde
rechten van het personeel in verband met de tegemoetkoming ziektekosten. Op grond van dit
betaalritmeverschil werd jaarlijks in de balans een vordering op het ministerie van OCW opgenomen van
10% van de rijksvergoeding.
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Zoals hiervoor aangegeven is per 1 januari 2006 het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs
zodanig gewijzigd dat de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis
plaatsvindt. Het betalingsritme wijzigt niet. De vraag is nu of ultimo boekjaar in de balans nog een
vordering op het ministerie van OCW moet worden opgenomen.
In art. 5 van de ‘Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet
onderwijs’ is over een eventuele vordering op het ministerie van OCW het volgende opgenomen:
‘Maar artikel II van de Wet vereenvoudiging bekostiging VO bepaalt dat scholen voor de laatste vijf
maanden van 2005 aanspraak hebben op 32% van de personele bekostiging. Het opnemen van de
vordering zou daardoor niet meer toegestaan zijn. Dat levert normaal gesproken geen problemen op,
maar in de uitzonderlijke situatie dat een school op een ander moment wordt opgeheven (anders dan
bij een fusie) dan per 1 augustus, kan dat een financieel probleem opleveren, want op dat moment
moet aan het personeel nog vakantiegeld en tegemoetkomingen ziektekosten worden betaald en
moeten de sociale lasten van de voorafgaande kalendermaand worden voldaan. Het schoolbestuur
heeft daar mogelijk onvoldoende liquide middelen voor.
Deze ministeriële regeling bevat hiervoor een voorziening. Bevoegde gezagsorganen mogen toch de
vordering op OCW in de jaarrekening opnemen, als tegenboeking voor de ook na de vereenvoudiging
aan het eind van een kalenderjaar bestaande schuld aan het personeel. De vordering kan pas worden
geïnd op het moment dat een school wordt opgeheven (en er geen sprake is van een samenvoeging)
op een andere datum dan 1 augustus. Bovendien wordt de hoogte beperkt tot de hoogte van de
daadwerkelijke schuld aan het personeel op het opheffingsmoment.’
Uit de regeling blijkt dat onderwijsinstellingen in de jaarrekening een vordering mogen opnemen op het
ministerie van OCW. De tegemoetkoming ziektekosten is door de CAO-wijziging per 31 december 2005
komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een wijziging van artikel 4 van de Regeling ’Onvoorziene
gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (Staatscourant 2006, nr. 21
van 16 januari 2006). Het maximaal te verrekenen percentage is daarbij teruggebracht van 10% naar
7,5%.
Voor de verwerking geldt RJ 660.201:
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling
'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk:
WZJ-2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW.
De onderwijsinstelling heeft daarmee de keuze om een vordering op te nemen dan wel een niet in de
balans opgenomen actief. De onderwijsinstelling dient de omvang van de post en de wijze van
verwerking in de jaarrekening toe te lichten.

4.6 Contractactiviteiten
De begripsbepaling van onderhanden projecten is relevant voor de verwerkingswijze van
contractactiviteiten en onderhanden projecten in de jaarrekening. Onderhanden projecten in opdracht
van derden (onderhanden projecten) zijn projecten die zijn overeengekomen met een derde. Deze
projecten hebben betrekking op de constructie van een actief of combinatie van activa. De uitvoering
van dergelijke projecten strekt zich gewoonlijk uit over meer dan één verslagperiode (RJ 221.105).
Hierbij kan gedacht worden aan grote bouwwerken en infrastructurele werken. Contractonderwijs valt
niet onder deze definitie. De baten en lasten uit contractactiviteiten dienen via de staat van baten en
lasten te worden verantwoord overeenkomstig RJ 270. Eventuele vooruitontvangen termijnen dienen
onder de overlopende passiva te worden verantwoord.
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Voorbeeld: Contractgelden
Universiteit X geeft in de periode september jaar 1 tot en met april jaar 2 een bedrijfscursus in
opdracht van derden. De universiteit heeft de contractgelden ad € 360.000 in augustus jaar 1 volledig
in rekening gebracht bij de cursisten. De gerealiseerde lasten voor de bedrijfscursus bedragen tot en
met 31 december jaar 1 € 170.000. Een verlies wordt niet verwacht voor deze cursus.
De ontvangen contractgelden ad € 360.000 worden voor 50% als bate verantwoord in de staat van
baten en lasten (post 3.4 van ‘Model B: Staat van baten en lasten’ opgenomen als bijlage van RJ 660)
over jaar 1. De helft van de cursusperiode is immers gerealiseerd per 31 december jaar 1. De overige
50% ad € 180.000 wordt als vooruitontvangen bedrag verantwoord onder de overlopende passiva op
de balans. De gerealiseerde lasten voor de bedrijfscursus ad € 170.000 worden volledig verantwoord
in de staat van baten en lasten in jaar 1.
Vooruitontvangen bedragen per 31 december jaar 1: € 180.000 credit.
Effect op het resultaat in jaar 1: € 10.000 credit (baten € 180.000 minus lasten € 170.000).

4.7 Eigen vermogen
4.7.1 Begripsbepaling
Eigen vermogen is het overblijvende belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van het vreemd
vermogen (RJ 240.202). De omvang van het eigen vermogen blijkt uit de jaarrekening van de
onderwijsinstelling. Het eigen vermogen in de jaarrekening wordt als een soort ‘restpost’ beschouwd. De
definitie van het begrip eigen vermogen in de externe verslaggeving is daarom ook simpel, namelijk
alles wat geen vreemd vermogen is, is eigen vermogen. Ofwel: het overblijvend belang in de activa van
de rechtspersoon na aftrek van al het vreemd vermogen (RJ 240.202).
De omvang van het eigen vermogen is dus slechts indirect te bepalen, namelijk door het bepalen van de
omvang van de activa en de omvang van het vreemd vermogen.
Inzicht in grootte en samenstelling van het eigen vermogen
Met RJ 660 wordt meer transparantie verkregen over de samenstelling van het eigen vermogen. De
richtlijn stelt daartoe onder meer de volgende eisen:
•
een zodanige presentatie van het eigen vermogen, dat duidelijk is welk gedeelte vrij besteedbaar is
en welk gedeelte is vastgelegd;
•
een duidelijk onderscheid tussen het gedeelte van het eigen vermogen dat uit publieke middelen en
het gedeelte dat uit private bron is verkregen;
•
een zichtbaar onderscheid tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Segmentatie publiek en privaat eigen vermogen
Voor het onderscheid tussen publiek en privaat eigen vermogen vermeldt RJ 660.303 het volgende:
De onderwijsinstelling dient het eigen vermogen en daarin opgenomen delen te segmenteren naar
publieke en private middelen overeenkomstig model D. Tenzij de onderwijsinstelling de private
herkomst ervan kan aantonen, dient zij de afzonderlijke delen van het eigen vermogen als publieke
middelen te verantwoorden.
In beginsel geldt de veronderstelling dat het eigen vermogen publiek geld betreft, tenzij aantoonbaar
wordt gemaakt dat sprake is van private herkomst. Het private karakter van het eigen vermogen moet
worden aangetoond met bewijsstukken van de onderliggende transacties.
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Private middelen

alle gelden waarover een instelling beschikt, niet zijnde publieke middelen.
Voorbeelden: bijdragen boekenfonds, schenkingen, legaten, opbrengsten
gegenereerd uit contractactiviteiten voor derden.

Publieke middelen

gelden verkregen ten laste van de rijksbegroting of anderszins uit hoofde van
bij of krachtens de wet- en regelgeving verkregen gelden, alsmede de
opbrengsten daarvan, waarover een instelling de beschikking heeft gekregen
om haar (wettelijke) taak te verrichten.
Voorbeelden: Rijkssubsidies OCW, Europese subsidies, met overheidsgeld
gerealiseerde rentebaten.

Bron: Richtlijn 940 Begrippen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Leidend voor de bepaling of sprake is van privaat vermogen is de vraag of aantoonbaar sprake is van
gelden die niet afkomstig zijn van de Rijksbegroting (rijksgelden) of die niet met overheidsgelden zijn
gegenereerd.
In model D in de bijlage van RJ 660 is dit onderscheid aangebracht door de publieke- en private
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen afzonderlijk te benoemen. In de toelichting wordt van elk
bestemmingsreserve/bestemmingsfonds daarnaast het verloop en de aard vermeld, waarbij de herkomst
van de middelen een belangrijk element vormt.
Hierna is in een voorbeeld aangegeven hoe het onderscheid tussen publieke- en private
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen zichtbaar wordt gemaakt in de jaarrekening.
Voorbeeld: Verloopoverzicht onderwijsinstelling X
bedragen * € 1.000

Stand per
1-1-jaar 1

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per
31-12jaar 1

10.700

1.100

0

11.800

14.200

(300)

0

13.900

3.300

100

0

3.400

30

0

0

30

50

8

0

58

28.280

908

0

29.188

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve personeel
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve boekenfonds
2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)
Bestemmingsfonds Erfstellingen en legaten
Totaal
Bestemmingsfonds
Indien de organisatie een deel van het eigen vermogen heeft afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan en deze
beperking is door derden aangebracht, dient zij dit deel overeenkomstig RJ 640 'Organisaties-zonderwinststreven', alinea 315 aan te merken als bestemmingsfonds. In de toelichting worden het bedrag en
de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld, alsmede de reden van deze beperking en
alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld.
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Wanneer een derde geldverstrekker voorwaarden stelt aan de besteding van de door hem verstrekte
gelden, maar geen terugbetalingsverplichting van toepassing is, dienen de niet bestede gelden als
bestemmingsfonds te worden verantwoord als onderdeel van het eigen vermogen. Wanneer wel sprake
is van een terugbetalingsverplichting, dienen de niet bestede middelen als vooruitontvangen bedragen te
worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Bestemmingsreserves
Indien de organisatie een deel van het eigen vermogen heeft afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan en
deze beperking is door het bestuur aangebracht, dient zij dit deel overeenkomstig hoofdstuk 640
Organisaties-zonder-winststreven, alinea 313 aan te merken als bestemmingsreserve.
In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve
vermeld, alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht.
Bestemmingsreserves hebben in principe hetzelfde karakter als de algemene reserve. Het bestuur van
het bevoegd gezag staat vrij in de keuze tot het vormen en wijzigen van bestemmingsreserves, mits
deze mutaties plaatsvinden via de resultaatbestemming.
Het onderscheid tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen kan worden vastgesteld door de
onderdelen van het eigen vermogen te screenen op bestedingsvoorwaarden van geldverstrekkers.
4.7.2 Wettelijke en statutaire reserves
In Nederland gelden wettelijke voorschriften voor het opnemen van wettelijke reserves en het uitsplitsen
van het eigen vermogen, zodat duidelijk blijkt welk deel van dit eigen vermogen gebonden en welk deel
vrij uitkeerbaar is. Deze voorschriften gelden uitsluitend voor de enkelvoudige en niet voor de
geconsolideerde jaarrekening (art. 2:410 lid 1 en 411 lid 1 BW). Wettelijke reserves moeten op grond
van de wet worden aangehouden, hetgeen uit de balans moet blijken.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve. Een herwaarderingsreserve wordt op grond van
art. 2:390 lid 1 BW voorgeschreven voor activa die op actuele waarde worden gewaardeerd en waarvoor
de rechtspersoon een stelsel hanteert waarin de waardevermeerderingen niet onmiddellijk als resultaat
worden verantwoord.
De herwaardering wordt gerealiseerd naarmate de desbetreffende activa worden afgeschreven dan wel
verkocht. De wijze waarop de vermindering van de herwaarderingsreserve in voorkomende gevallen
wordt verwerkt, hangt af van het voor de jaarrekening gekozen stelsel voor balanswaardering en voor
winstbepaling (RJ 240.408). Indien een stelsel is gekozen van actuele waarde waarbij resultaatbepaling
volgens dit stelsel uitgangspunt is, komt het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve niet ten
gunste van het resultaat, doch komt dit ten gunste van de vrije reserves. Indien resultaatbepaling
plaatsvindt op basis van historische kostprijzen wordt het gerealiseerde deel van de
herwaarderingsreserve ten gunste van het resultaat gebracht.
Andere wettelijke reserves in het onderwijs
Naast de herwaarderingsreserve op grond van art. 2:390 BW komen de volgende wettelijke reserves in
het onderwijs voor:
•
reserve immateriële vaste activa, ontstaan bij activering van kosten van ontwikkeling
(art. 2:365 lid 2 BW);
•
reserve deelnemingen, betreffende niet-uitgekeerde resultaten en rechtstreekse
vermogensvermeerderingen van deelnemingen waarvan uitkering (door de deelnemende
rechtspersoon) niet zonder beperking kan worden bewerkstelligd (art. 2:389 lid 6 BW);
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•

reserve omrekeningsverschillen, betreffende de waardeveranderingen van deelnemingen wegens
omrekening van het daarin geïnvesteerde eigen vermogen en het resultaat vanuit de valuta van de
deelneming naar de valuta waarin de onderwijsinstelling zijn jaarrekening opmaakt
(art. 2:389 lid 8 BW).

Statutaire reserves
Statutaire reserves zijn reserves die op grond van de statuten aangehouden moeten worden. Dergelijke
statutaire reserves zijn, tot het moment waarop de statuten worden aangepast, niet uitkeerbaar. Bij een
dergelijke statutenwijziging verdwijnt de reden van vorming van de statutaire reserve.
4.7.3 Presentatie in balans en mutatieoverzicht eigen vermogen
Voor de toelichting op het eigen vermogen is volgens RJ 660.303 model D voorgeschreven. In de
toelichting van de jaarrekening moet een mutatieoverzicht eigen vermogen worden opgenomen waaruit
blijkt:
•
het bedrag van elke post aan het begin en aan het einde van het boekjaar; en
•
de toevoegingen en de verminderingen van elke post over het boekjaar, gesplitst naar hun aard,
resultaat en overige mutaties.

4.8 Voorzieningen
4.8.1 Algemeen kader
Begripsbepaling
Voorzieningen worden opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de
balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaande worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in
welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan (art. 2:374 lid 1 BW). Tevens kunnen voorzieningen
worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het
doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren (art. 2:374 lid 1 BW).
Verwerking in de balans
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in art. 2:372 lid 1, eerste volzin BW dient
uitsluitend te worden opgenomen indien op balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan
(RJ 252.201):
•
de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
•
het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
•
er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Indien aan een van de voorwaarden niet voldaan wordt, is sprake van een voorwaardelijke verplichting
of een niet-verwerkte verplichting.
Voor toekomstige verliezen uit bedrijfsactiviteiten dienen geen voorzieningen te worden getroffen
(RJ 252.402). Er is namelijk niet sprake van een verplichting (in de zin van RJ 252.201).
In rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
De eerste voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat er sprake moet zijn van een
verplichting. Twee soorten verplichtingen kunnen worden onderscheiden:
•
een in rechte afdwingbare verplichting; of
•
een feitelijke verplichting.
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Een in rechte afdwingbare verplichting is een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst of uit de
wet (RJ 252.110). Een feitelijke verplichting is een verplichting die voortvloeit uit handelingen van de
rechtspersoon,
waarbij (RJ 252.110):
•
de rechtspersoon aan andere betrokkenen door een in het verleden gevolgde gedragslijn,
gepubliceerde beleidsregels of een voldoende specifieke, actuele uitspraak heeft aangegeven zekere
verantwoordelijkheden te aanvaarden; en
•
als gevolg daarvan, de rechtspersoon bij deze betrokkenen de gerechtvaardigde verwachting heeft
gewekt dat hij die verantwoordelijkheden zal nakomen.
Waarschijnlijke uitstroom van middelen
De tweede voorwaarde waaraan voldaan moet worden alvorens een voorziening wordt opgenomen is dat
voor de afwikkeling van de verplichting waarschijnlijk een uitstroom van middelen noodzakelijk is. Een
uitstroom van middelen is waarschijnlijk als de kans van optreden groter is dan de kans van niet
optreden (in feite dus een kans van meer dan 50%).
Betrouwbare schatting
De derde voorwaarde betreft het kunnen maken van een betrouwbare schatting van de omvang van de
verplichting. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal geen betrouwbare schatting kunnen worden
gemaakt van de omvang van de verplichting (RJ 252.201). Het gebruikmaken van schattingen is een
essentieel element bij het opstellen van een jaarrekening en ondermijnt niet de betrouwbaarheid van de
jaarrekening. Vooral bij voorzieningen, die naar hun aard meer onzeker zijn dan de meeste andere
balansposten, zullen schattingen moeten worden gemaakt. Indien een verplichting die voortkomt uit een
gebeurtenis in het verleden, geheel of gedeeltelijk niet wordt voorzien omdat het bedrag ervan niet met
voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, dient dit feit in de toelichting te worden vermeld
(RJ 252.508).
In bijlage 1 bij dit hoofdstuk is een schematisch overzicht opgenomen voor de verwerking van
voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Het schatten van de omvang
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan voor het vormen van een voorziening, is de volgende stap het
bepalen van het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen. Dit bedrag dient de beste schatting te
zijn van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Bij het komen tot deze beste schatting dient rekening te worden gehouden
met de risico's en onzekerheden die onvermijdelijk samenhangen met vele gebeurtenissen en
omstandigheden (RJ 252.301). De beste schatting is het bedrag dat een rationeel handelende
rechtspersoon zou betalen om de desbetreffende verplichtingen en verliezen af te wikkelen of om die
aan een derde over te dragen (RJ 252.302). Hierbij wordt opgemerkt dat het oordeel van het bestuur
van de onderwijsinstelling bepalend is voor de schatting van het bedrag van de voorziening. Het bestuur
zal haar oordeel baseren op ervaringen bij soortgelijke transacties en, in sommige gevallen, op
rapporten van onafhankelijke deskundigen. Ook gebeurtenissen na balansdatum worden in aanmerking
genomen bij het maken van de schatting (RJ 252.303).
Toekomstige gebeurtenissen
Bij het bepalen van het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen moet rekening gehouden worden
met toekomstige gebeurtenissen die van betekenis kunnen zijn voor het bedrag dat nodig is om
verplichtingen en verliezen af te wikkelen, indien er voldoende objectieve aanwijzingen zijn dat die
gebeurtenissen zullen plaatsvinden (RJ 252.308). Een voorbeeld hiervan betreft de situatie waarin een
onderwijsinstelling bij het bepalen van de hoogte van de voorziening voor het opruimen van aanwezige
milieuvervuiling rekening houdt met een verwachte daling van de kosten hiervan als gevolg van
toekomstige technologische ontwikkelingen. Uiteraard dienen er voldoende objectieve aanwijzingen
aanwezig te zijn voor deze toekomstige technologische ontwikkelingen.
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Verwachte overdracht van activa
Bij het bepalen van het bedrag van de voorziening mag echter geen rekening worden gehouden met
baten uit hoofde van de verwachte overdracht van activa (RJ 252.309). Dit geldt zelfs indien de
verwachte overdracht van activa nauw verbonden is aan de gebeurtenis die leidt tot het treffen van de
voorziening (RJ 252.310). Als voorbeeld kan genoemd worden de situatie waarbij een onderwijsinstelling
een reorganisatievoorziening treft voor de kosten die samenhangen met de beëindiging van een
bedrijfsactiviteit. In dat geval mag geen rekening worden gehouden met de verwachte
verkoopopbrengst van de activa die voor deze bedrijfsactiviteit gebruikt worden. Deze verkoopopbrengst
mag pas verantwoord worden, indien aan de voorwaarden voor opbrengstverantwoording wordt
voldaan.
Vergoeding door een derde
In sommige gevallen kan de rechtspersoon de uitgaven voor de afwikkeling van een voorziening geheel
of gedeeltelijk bij een derde verhalen, bijvoorbeeld op basis van een verzekeringscontract, een
schadeloosstelling of garanties. In een dergelijke situatie dient deze vergoeding door een derde
uitsluitend dan door de rechtspersoon te worden verwerkt, indien het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij afwikkeling van de verplichtingen en verliezen.
Als het waarschijnlijk is dat een vergoeding van een derde zal worden ontvangen bij afwikkeling van de
verplichtingen en verliezen, blijft de rechtspersoon toch aansprakelijk voor het gehele bedrag als deze
derde om welke reden dan ook niet betaalt. Daarom dient een voorziening te worden opgenomen voor
het gehele bedrag van de verplichtingen en verliezen, en wordt een afzonderlijk actief opgenomen ter
grootte van de verwachte vergoeding (RJ 252.312). Er moet dan wel zijn voldaan aan de
activeringscriteria. Het bedrag dat als vergoeding wordt opgenomen, mag niet groter zijn dan het
bedrag van de voorziening. Het is wel toegestaan de last uit hoofde van het treffen van de voorziening
en de bate uit hoofde van de te ontvangen vergoeding gesaldeerd te presenteren in de staat van baten
en lasten (RJ 252.313).
Waardering van voorzieningen
Twee mogelijke methoden voor de waardering van voorzieningen zijn toegestaan (RJ 252.306):
•
de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en
verliezen af te wikkelen; of
•
de contante waarde van die uitgaven.
De gekozen waarderingswijze dient duidelijk te worden uiteengezet (RJ 252.503).
Nominale waarde
Waardering van voorzieningen tegen de nominale waarde van de verwachte uitgaven is echter verplicht,
indien de momenten van het doen van de uitgaven niet op betrouwbare wijze kunnen worden
vastgesteld. De contante waarde van deze uitgaven kan dan niet op betrouwbare wijze worden bepaald
(RJ 252.307).
Contante waarde
De disconteringsvoet voor het contant maken van de verwachte uitgaven dient de actuele marktrente
weer te geven. Risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is
gehouden, dienen niet nogmaals in de hoogte van de disconteringsvoet te worden betrokken
(RJ 252.306).
De meest geëigende invulling van de actuele marktrente is de marktrente per balansdatum van
hoogwaardige ondernemingsobligaties. Bij het ontbreken van een liquide markt voor
ondernemingsobligaties zal het rendement op staatsleningen gelden als meest geëigende invulling
(RJ 252.306).
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De toename van de boekwaarde van de voorziening gedurende iedere periode bij waardering tegen
contante waarde kan worden gepresenteerd als een interestlast of als een dotatie aan de voorziening.
De gekozen verwerkingswijze dient duidelijk uiteengezet te worden (RJ 252.317).
Mutaties in voorzieningen
Op iedere balansdatum dienen voorzieningen opnieuw te worden beoordelen en aangepast teneinde de
beste actuele schatting van de hoogte ervan weer te geven. Als het niet langer waarschijnlijk is dat een
uitstroom van geldmiddelen noodzakelijk zal zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, dient
een voorziening vrij te vallen (RJ 252.314).
Toevoegingen aan voorzieningen dienen ten laste van de staat van baten en lasten te komen, tenzij
rechtstreekse boeking ten laste van het eigen vermogen is toegestaan. Op dezelfde manier dienen uit
voorzieningen vrijvallende bedragen ten gunste van de staat van baten en lasten te komen, tenzij
rechtstreekse boeking ten gunste van het eigen vermogen is toegestaan.
Toevoegingen aan en vrijvallende bedragen uit voorzieningen dienen ten laste respectievelijk ten gunste
van de winst-en-verliesrekening te komen, tenzij hoofdstuk 240 Eigen vermogen rechtstreekse boeking
ten laste of ten gunste van het eigen vermogen voorschrijft of toestaat (RJ 252.315).
Een voorziening mag uitsluitend worden gebruikt voor die uitgaven waarvoor de voorziening
oorspronkelijk was gevormd (RJ 252.318). Dit betekent dat het niet is toegestaan uitgaven ten laste van
de staat van baten en lasten te verwerken, als voor deze lasten een voorziening is gevormd. Ook is het
niet toegestaan uitgaven ten laste van de voorziening te boeken, wanneer de voorziening voor een
ander doel gevormd was (RJ 252.319). Zou dit wel gebeuren, dan zouden de gevolgen van twee
verschillende gebeurtenissen niet afzonderlijk worden gepresenteerd, hetgeen geen juist beeld geeft van
de werkelijkheid.
Presentatie en toelichting
In de toelichting dient de aard van een voorziening zodanig te worden uiteengezet dat daaruit duidelijk
blijkt om welke verplichtingen het gaat (RJ 252.501). In ieder geval worden de volgende voorzieningen
onderscheiden (indien aanwezig):
•
voorziening pensioenverplichtingen;
•
voorziening belastingverplichtingen;
•
voorziening verlieslatende contracten;
•
voorziening voor groot onderhoud;
•
voorziening voor claims, geschillen en rechtszaken;
•
reorganisatievoorziening;
•
personeelsvoorziening;
•
overige voorzieningen.
Personeelsbeloningen, zoals ambtsjubilea, overige uitgestelde personeelsbeloningen en duurzame
inzetbaarheid, worden afzonderlijk behandeld. Daar gelden de specifieke regels van RJ 271 en de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs voor.
De gekozen waarderingswijze wordt in de toelichting vermeld. Tevens wordt in de toelichting
aangegeven welk deel van de voorzieningen langlopend is. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt
tussen kort- en langlopend.
Voor iedere categorie voorzieningen wordt in de toelichting een verloopoverzicht opgenomen. In het
mutatieoverzicht hoeven geen vergelijkende cijfers van het voorafgaand verslagjaar te worden
verstrekt.
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4.8.2 Voorziening voor groot onderhoud
Wat is groot onderhoud?
Bij groot onderhoud gaat het om kosten die ongelijkmatig verdeeld in de tijd worden uitgegeven, terwijl
de kosten veroorzaakt zijn door de activiteiten van het betreffende jaar. Voorbeelden van groot
onderhoud zijn revisie van liften en buitenschilderwerk aan een schoolgebouw.
Het onderscheid tussen enerzijds groot onderhoud en anderzijds regulier onderhoud en
vervangingsinvesteringen is niet altijd duidelijk. Groot onderhoud onderscheidt zich van klein of regulier
onderhoud door de regelmaat waarmee het onderhoud plaatsvindt, de tijdspanne die verloopt tussen
twee onderhoudsbeurten en de relatieve omvang van de kosten van het onderhoud. Uitgaven in verband
met klein of regulier onderhoud worden rechtstreeks ten laste van het resultaat geboekt.
Verwerkingswijzen van groot onderhoud
Er bestaan verschillende verwerkingswijzen voor de uitgaven van groot onderhoud:
•
het activeren van het groot onderhoud als een afzonderlijk samenstellend deel van het actief
(de componentenmethode);
•
de vorming van een voorziening voor groot onderhoud, waarbij jaarlijks toevoeging aan de
voorziening plaatsvindt op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode
die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt;
•
het in één keer ten laste van het resultaat brengen van de kosten groot onderhoud op het moment
van verrichten van het groot onderhoud.
In paragraaf 4.3.2 zijn deze drie mogelijkheden nader uitgewerkt. Voor meer informatie over de drie
mogelijke verwerkingswijzen kunt u de genoemde paragraaf raadplegen.
Een belangrijk aandachtspunt bij de vorming van een voorziening groot onderhoud is dat deze op een
actueel lange termijn onderhoudsplan moet zijn gebaseerd.
4.8.3 Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening dient te worden getroffen, indien per balansdatum aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan (RJ 252.413):
•
de rechtspersoon heeft een gedetailleerd plan voor de reorganisatie geformaliseerd; en
•
de rechtspersoon heeft de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie
gevolgen zal hebben dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de
hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.
In het gedetailleerde reorganisatieplan moeten ten minste de volgende elementen zijn opgenomen
(RJ 252.413):
•
de betrokken (delen van de) activiteiten;
•
de belangrijkste locaties;
•
de locatie, functie en het verwachte aantal werknemers dat voor het beëindigen van zijn
werkzaamheden een vergoeding zal ontvangen;
•
de uitgaven die hiermee zijn gemoeid; en
•
wanneer het plan zal worden uitgevoerd.
Voor het vormen van een reorganisatievoorziening is het derhalve niet voldoende dat vóór balansdatum
een bestuursbesluit tot reorganisatie is genomen. Er mag slechts een reorganisatievoorziening worden
getroffen als een onderwijsinstelling vóór de balansdatum is gestart met de implementatie van het
reorganisatieplan of als de hoofdlijnen van het reorganisatieplan op een zodanig gedetailleerde wijze
uiteengezet zijn aan hen voor wie het gevolgen zal hebben, dat de gerechtvaardigde verwachting is
gewekt dat de instelling de reorganisatie zal uitvoeren (RJ 252.414).
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Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (1)
Onderwijsinstelling X heeft in december jaar 1 een reorganisatie aangekondigd. Het reorganisatieplan
heeft tot grote koppen in alle landelijke dagbladen geleid. In het reorganisatieplan is de FTE-reductie
voor de desbetreffende afdelingen opgenomen. Tevens is een sociaal plan opgesteld, met daarin een
voorstel voor de ontslagvergoeding. De OR heeft een positief advies gegeven over deze reorganisatie.
Met de vakbonden is per balansdatum echter nog geen overeenstemming bereikt. Ook de individuele
werknemers zijn per balansdatum nog niet op de hoogte gesteld van hun ontslag.
Voor de vraag of een reorganisatievoorziening per balansdatum dient te worden opgenomen zijn de
volgende overwegingen van belang. Per balansdatum heeft de instelling een gedetailleerd
reorganisatieplan geformaliseerd. Voorts heeft onderwijsinstelling X de gerechtvaardigde verwachting
gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de reorganisatie uitgevoerd zal
worden door de hoofdlijnen ervan bekend te maken. Dit is onder andere gebeurd door het informeren
van de OR als vertegenwoordiger van de werknemers, maar ook door het publiekelijk bekendmaken
van deze reorganisatieplannen via de pers. Het feit dat de individuele werknemers per balansdatum
nog niet op de hoogte zijn gebracht van hun ontslag is hierbij niet van belang. Aan alle voorwaarden
van RJ 252.413 is derhalve voldaan, zodat per 31 december jaar 1 een reorganisatievoorziening dient
te worden opgenomen.
Indien een onderwijsinstelling per balansdatum heeft voldaan aan de voorwaarde dat een gedetailleerd
plan voor de reorganisatie is geformaliseerd, maar pas ná de balansdatum, maar wel vóór het opmaken
van de jaarrekening, voldoet aan het wekken van de gerechtvaardigde verwachting dat de reorganisatie
zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen
voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dan mag een reorganisatievoorziening in de balans
worden opgenomen (RJ 252.416). Dit is echter niet verplicht. Het is in die situatie ook toegestaan geen
voorziening op te nemen, maar informatie over deze gebeurtenis na balansdatum te verstrekken in
overeenstemming met de hiervoor geldende regelgeving. Een eenmaal gekozen verwerkingswijze dient
wel stelselmatig te worden toegepast.
In bijlage 2 bij dit hoofdstuk is een schematisch overzicht opgenomen voor het bepalen of een
reorganisatievoorziening vereist is.
Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (2)
Bij onderwijsinstelling X is sprake van een voorgenomen reorganisatie. Een reorganisatieplan met
bijbehorende begroting is aanwezig. De onderhandelingen met de OR en vakbonden zijn op
balansdatum 31 december jaar 1 nog niet afgerond. Voor de datum van het opstellen van de
jaarrekening, doch na de balansdatum wordt met OR en vakbonden definitief akkoord over de
reorganisatie bereikt en gecommuniceerd aan de buitenwacht.
Voor de vraag of een reorganisatievoorziening per balansdatum moet worden opgenomen zijn de
volgende overwegingen van belang. Onderwijsinstelling X heeft op balansdatum een reorganisatieplan
geformaliseerd, alsmede na balansdatum, maar vóór het opmaken van de jaarrekening de
gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de
reorganisatie uitgevoerd zal worden door de hoofdlijnen ervan bekend te maken. Hiermee wordt
voldaan aan de voorwaarden van RJ 252.416, zodat een reorganisatievoorziening mag worden
opgenomen per 31 december jaar 1. Het is echter ook mogelijk geen reorganisatievoorziening te
treffen, maar de reorganisatie te behandelen als gebeurtenis na balansdatum met bijbehorende
toelichting onder de Overige gegevens.
In een reorganisatievoorziening dienen slechts die kosten te worden opgenomen die direct met de
reorganisatie te maken hebben, dus die als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk zijn en die niet in
verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderwijsinstelling (RJ 252.417). Voorbeelden van
kosten die niet in een reorganisatievoorziening mogen worden opgenomen zijn:
•
marketingkosten;
•
investeringen in nieuwe systemen en distributienetwerken;
•
andere uitgaven die samenhangen met toekomstige activiteiten van de rechtspersoon; en
•
verliezen uit hoofde van de exploitatie tijdens de afbouwperiode.
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Ook verhuiskosten als gevolg van de reorganisatie en scholingskosten die samenhangen met nieuwe
activiteiten van de onderwijsinstelling mogen niet in de reorganisatievoorziening worden opgenomen
(RJ 252.417).
Voorbeeld: Reorganisatievoorziening (3)
In het voorgaande voorbeeld worden bij de reorganisatie een aantal afdelingen samengevoegd.
Hierdoor moeten kosten worden gemaakt om de systemen van deze afdelingen op elkaar af te
stemmen. In een reorganisatievoorziening mogen geen kosten worden opgenomen die in verband
staan met doorlopende activiteiten van de onderwijsinstelling. De kosten voor het op elkaar
afstemmen van de systemen mogen daarom niet in de reorganisatievoorziening worden opgenomen.
Indien als gevolg van een reorganisatie een contract een verlieslatend contract wordt, dient hiervoor een
voorziening te worden opgenomen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een voorziening in
verband met (RJ 252.418):
•
de bezoldiging van personeelsleden met wie de dienstbetrekking is verbroken, gedurende de
resterende looptijd van het arbeidscontract, voor zover zij daarin geen normale arbeidsprestatie
meer kunnen leveren;
•
periodieke uitkeringen al dan niet in aanvulling op uitkeringen van sociale-verzekeringsinstellingen,
ter zake van het tijdelijk op non-actief stellen van personeel (waaronder begrepen
werktijdverkorting).
4.8.4 Voorziening voor wachtgeldverplichtingen
Voortgezet onderwijs
Per 1 januari 2007 is het voortgezet onderwijs uit het Participatiefonds getreden. Het Participatiefonds
betaalde de werkloosheidsuitkeringen voor zover sprake was van onvermijdbaar ontslag, dat wil zeggen
dat het ontslag niet aan de onderwijsinstelling was te wijten. Indien een ontslag onvermijdbaar was,
kwamen de kosten van werkloosheidsuitkering ten laste van het Participatiefonds. De
werkloosheidsuitkeringen voortvloeiende uit vermijdbare ontslagen kwamen voor rekening van het
schoolbestuur. Vóór 1 januari 2007 ontstane onvermijdbare verplichtingen worden nog volledig
gedragen door het Participatiefonds.
Nieuwe procedures worden vanaf 1 januari 2007 niet meer door het Participatiefonds in behandeling
genomen. Hierdoor zijn schoolbesturen deels eigen risicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen,
omdat 75% van de werkloosheidsuitkeringen zal worden verevend tussen de schoolbesturen. Het
vereveningsmodel houdt een zekere mate van risicospreiding in. Voor de overige 25% dragen de
schoolbesturen overigens volledig eigen risico. De schoolbesturen blijven wel een vergoeding ontvangen
voor werkloosheidsuitkeringen als onderdeel van de personele rijksvergoeding. Deze vergoeding wordt
niet meer doorbetaald als premie aan het Participatiefonds. De vergoeding dient nu ter dekking van de
eigen risico’s van de school. Voor na 31 december 2006 ontstane verplichtingen dient in de
jaarrekeningen over de jaren vanaf 2007 een voorziening te worden getroffen.
Een belangrijke onzekerheid bij de vaststelling van de omvang van de voorziening is veelal de
inschatting van de ‘verdiencapaciteit’ van de uitkeringsgerechtigde, met andere woorden hoe courant is
deze op de arbeidsmarkt en wat is het salaris dat betrokkene kan gaan verdienen. Dit laatste is van
belang in verband met een eventuele suppletie die aanvullend op grond van de regeling moet worden
verstrekt.
Voor de voorziening werkloosheidsuitkeringen moet de instelling overzichten verkrijgen van de
uitkeringsinstantie om de voorziening per balansdatum te bepalen. In deze overzichten is zichtbaar
welke personen, voor welk bedrag en voor welke maximale looptijd een uitkering wordt betaald. De
onderwijsinstelling verkrijgt betaaloverzichten van de uitkeringsinstantie met daarin inzichtelijk de
werkelijke betalingen om vast te stellen of deze persoon (deels) weer werk heeft gevonden. Ook kan
mogelijk uit historische informatie worden ingeschat en worden onderbouwd waarom geen rekening
wordt gehouden met de maximale uitkeringsverplichting. De inschatting is zoals hiervoor beschreven
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dus sterk persoonsgebonden. In zeer incidentele gevallen kan geen betrouwbare schatting worden
gemaakt. Dan moet de verplichting worden vermeld onder de post niet in de balans opgenomen
verplichtingen.
Primair onderwijs
Het primair onderwijs is aangesloten bij het Participatiefonds. Dat wil zeggen dat het Participatiefonds de
wachtgelduitkeringen betaalt tenzij sprake is van vermijdbaar ontslag. Vermijdbaar ontslag is ontslag
dat aan de onderwijsinstelling zelf is te wijten. Primair onderwijsinstellingen moeten in hun jaarrekening
een voorziening voor wachtgeldverplichtingen opnemen voor zover de wachtgeldverplichting niet wordt
voldaan door het Participatiefonds. Voorwaarde is dat de omvang van de voorziening betrouwbaar kan
worden geschat (zie hetgeen hierover is vermeld bij voortgezet onderwijs).
Hoger onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie
Het hoger onderwijs en de beroep- en volwasseneneducatie is niet aangesloten bij het Participatiefonds.
Wanneer zij te maken hebben met wachtgelders, dragen zij de hieruit voortvloeiende lasten zelf. Zij
moeten in hun jaarrekening een voorziening voor wachtgeldverplichtingen opnemen, voor zover de
omvang van de voorziening betrouwbaar kan worden geschat.
4.8.5 Voorziening voor uitgestelde personele beloningen
Voor personeelsbeloningen geldt RJ 271. De richtlijn onderscheidt vier groepen personeelsbeloningen,
die ieder voor zich op een andere wijze in de jaarrekening worden verwerkt, namelijk:
Groep

Omschrijving

Verwerking in de
jaarrekening

Beloningen tijdens het
dienstverband zonder opbouw
van rechten.

Dit betreft salarissen,
vakantiegeld,
onkostenvergoedingen en de
BAPO.

Deze beloningen worden in de
periode waarin de
arbeidsprestatie is verricht ten
laste van het resultaat gebracht.

Beloningen tijdens het
dienstverband met opbouw van
rechten.

Onder meer
jubileumgratificaties en
verplichtingen uit nonactiviteitsregelingen.

Gedurende het dienstverband
bouwt het personeel rechten op
voor deze beloningen. Deze
rechten worden volgens de
richtlijn, rekening houdend met
de verwachting van de mate
waarin deze tot uitkering komen
(blijfkans en optering voor het
recht), op consistente wijze aan
de arbeidsprestaties
toegerekend.

Beloningen na afloop van het
dienstverband.

Pensioenen en andere
uitgestelde beloningen na afloop
van het dienstverband.

Bij een toegezegdpensioenregeling (defined
benefit plan) vormt de
onderwijsinstelling een
pensioenvoorziening. Dit betreft
een pensioenregeling waarbij de
onderwijsinstelling zelf het
actuariële risico, inclusief het
beleggingsrisico draagt. Een
dergelijke voorziening wordt
actuarieel berekend.
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Groep

Omschrijving

Verwerking in de
jaarrekening

Beloningen in de vorm van
ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn naar
hun aard meestal als
voorziening aan te merken, daar
in de meeste gevallen nog
(enige) onzekerheid bestaat
omtrent de omvang van de
verplichting zoals vermeld in
hoofdstuk 252. Voorzieningen,
niet in de balans opgenomen
verplichtingen en niet in de
balans opgenomen activa.
Indien de verplichting geheel
vaststaat dient deze onder de
schulden te worden opgenomen.

Ten aanzien van de derde groep, de beloningen na afloop van het dienstverband, geldt dat
onderwijsinstellingen slechts bij wijze van uitzondering regelingen moeten verwerken als toegezegd
pensioenregeling. De normale pensioenregelingen zijn doorgaans immers bij het ABP ondergebracht.
Verwerkingswijze uitgestelde personeelsbeloningen met opbouw van rechten
Voor uitgestelde personeelsbeloningen met opbouw van rechten, anders dan pensioenen, moet in de
jaarrekening een schuld of voorziening worden opgenomen, afhankelijk van de aard van de verplichting
(RJ 271.105). Dit zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar na balansdatum) onder
voorwaarde van voortduring van het dienstverband. Voorbeelden zijn beloningen die zijn gekoppeld aan
een langjarig dienstverband, zoals jubileumuitkeringen.
De verplichting wordt berekend als zijnde de contante waarde van de toekomstige uitkeringen of
aanspraken over de tot en met de balansdatum verstreken dienstjaren, rekening houdend met de
specifieke inhoud van de regeling. Om de toekomstige uitkeringen of aanspraken te kunnen vaststellen
zal een redelijke schatting gemaakt moeten worden, die jaarlijks moet worden geëvalueerd.
De elementen in deze schatting zijn:
•
de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is, rekening houdend met de geschatte
geldigheidsduur van de regeling;
•
het uitkeringspercentage van het salaris;
•
het salaris en de verwachte salarisstijging;
•
de opgebouwde jaren;
•
de blijfkans (al dan niet rekening houdend met de kans van overlijden; een actuariële berekening is
niet verplicht);
•
de disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde.
Jubileumuitkeringen
Jubileumuitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten daarvoor worden
opgebouwd. Voor een jubileumuitkering bij 25-jarig dienstverband wordt gedurende de periode tot het
jubileum jaarlijks 1/25e deel van de contante waarde van de verwachte kosten ten laste van het
resultaat een voorziening gevormd.
Indien de betrokkene voorafgaand aan het dienstverband bij een andere overheidsinstelling heeft
gewerkt of in Nederlandse militaire dienst heeft gediend, wordt het aantal jaren dat deze bij die vorige
werkgever heeft gewerkt meegeteld bij de berekening van het aantal jaren in het dienstverband mits de
werknemer deze ‘oude’ diensttijd bij de werkgever heeft gemeld. Verder wordt bij de berekening van het
verwachte bedrag bij jubileumgratificaties rekening gehouden met de blijfkans.
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De verwerking van Bapo en SOP als periodelasten
De voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (Bapo) in het primair, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs en de voorziening Seniorenregeling onderwijspersoneel (SOP) in het hoger onderwijs
zijn met ingang van verslagjaar 2010 niet meer toegestaan.
In aanvulling op RJ 271 ‘Personeelsbeloningen’ worden de lasten op basis van de Bapo en de SOP,
overeenkomstig paragraaf 2, alinea 204, van RJ 271, in de staat van baten en lasten verantwoord als
periodelasten (artikel 4 lid 1a Rjo). Door de Bapo- en de SOP-lasten te verwerken als periodelasten is
het vormen van een voorziening niet toegestaan. Dit geldt dus ook voor de voorziening spaarbapo. Het
is wel mogelijk om een bestemmingsreserve te vormen. Het is daarnaast mogelijk om de toekomstige
Bapo-verplichtingen en de dekking daarvan toe te lichten onder de niet uit de balans blijkende
verplichtingen. Als onderwijsinstellingen deze toelichting willen behouden, is het van belang dat de
grondslagen van de berekening duidelijk uiteen worden gezet in de jaarrekening.
Duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren
Als gevolg van cao-afspraken inzake duurzame inzetbaarheid (waaronder werktijdvermindering
senioren) en Levensfasebewust personeelsbeleid is de Rjo aangepast (Staatscourant, nr. 6416
d.d. 10 maart 015) en komen op termijn de Bapo- en de SOP-regeling te vervallen. Daarmee wordt ook
het voorschrift ex artikel 4, eerste lid onder a, uit de Regeling op termijn overbodig.
De cao-afspraken bieden in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om een spaartegoed op te
bouwen dat later tot opname van (doorbetaald) verlof dan wel tot verzilvering (uitbetaling) zal leiden. In
dat geval is het inrichten van een voorziening (bij aanwezigheid schattingselement) dan wel het
opnemen van een schuld (indien de omvang van het bedrag vaststaat) noodzakelijk, conform de
bepalingen van RJ 271.203 en RJ 252.
Het Ministerie van OCW heeft op 17 maart 2016 de notitie ‘Onderwijs cao’s en effect op jaarrekening
regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren’ gepubliceerd. In deze notitie wordt
voor de verschillende onderwijssectoren en regelingen achtereenvolgens ingegaan op:
•
een algemene uiteenzetting per regeling;
•
het recht op en opname van de uren;
•
de verwerking van de effecten per regeling met daarbij aandachtspunten voor berekening van de
verplichting c.q. voorziening per balansdatum.
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze notitie.
Voor zover en voor zolang de vigerende afspraken in het kader van Bapo en SOP gelden, blijven ook de
huidige verantwoordingsvoorschriften op dat punt ongewijzigd van kracht. Dit betekent dat reeds
gespaarde verlofuren in het kader van Bapo of SOP (evenals de opbouw van rechten) als periodelast
worden opgenomen in het jaar van verzilvering.
Ontslagvergoedingen
Begripsbepaling
Ontslagvergoedingen betreffen vergoedingen die aan een werknemer worden toegekend in ruil voor de
beëindiging van het dienstverband. Ontslagvergoedingen moeten worden onderscheiden van beloningen
in ruil voor arbeidsprestaties. Zo is een vergoeding die wordt toegekend vanwege het ontslag, op
voorwaarde dat de werknemer nog een bepaalde periode in dienst blijft, geen ontslagvergoeding maar
een vergoeding voor de arbeidsprestaties gedurende de resterende diensttijd.
Voorbeeld: Vergoeding voor resterende diensttijd
Instelling A heeft besloten een werknemer te ontslaan in verband met een reorganisatie. Bedoeling is
wel dat de werknemer nog een aantal lopende zaken zal afhandelen. A biedt de werknemer een
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vergoeding aan van 12.000 die betaald zal worden bij het ontslag, op voorwaarde dat de werknemer
nog een half jaar in dienst blijft.
De vergoeding van 12.000 betreft een vergoeding voor de arbeidsprestaties gedurende de resterende
zes maanden diensttijd. A brengt dit bedrag gedurende die periode ten laste van de staat van baten
en lasten (2.000 per maand).
Voorbeelden van ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die (RJ 271.502a):
•
in een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband worden toegekend en die
tevens niet afhankelijk zijn gesteld van het voortduren van het dienstverband;
•
worden toegekend in overeenstemming met de geldende arbeidsvoorwaarden, als gevolg van de
beslissing van de rechtspersoon (werkgever) om het dienstverband te beëindigen en tevens niet
afhankelijk zijn gesteld van het voortduren van het dienstverband;
•
betrekking hebben op salaris tot het einde van een opzegperiode als de werknemer geen verdere
arbeidsprestaties verricht;
•
zijn verschuldigd op grond van de Wet werk en zekerheid (transitievergoedingen) bij beëindiging
van een dienstverband voor onbepaalde tijd (RJ 271.502a).
Voorbeelden van vergoedingen in ruil voor arbeidsprestaties zijn vergoedingen (RJ 271.502a):
•
die worden toegekend vanwege de beëindiging van het dienstverband op voorwaarde dat de
werknemer nog een bepaalde periode in dienst blijft;
•
waarop de werknemer op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden bij vrijwillig ontslag aanspraak
kan maken;
•
die zijn verschuldigd op grond van de Wet werk en zekerheid (transitievergoedingen) bij het niet
verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst als al bij het aangaan van die overeenkomst het
zeer waarschijnlijk is dat deze niet zal worden verlengd (RJ 271.502a).
Verantwoording
Voor ontslagvergoedingen wordt een verplichting ten laste van de staat van baten en lasten opgenomen
op het moment dat een instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een
ontslagvergoeding te betalen. Dit is onder meer het geval als de instelling een onherroepelijk aanbod
aan een werknemer heeft gedaan, ongeacht of de werknemer het aanbod al of niet heeft aanvaard
(RJ 271.503). Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, dient een instelling de kosten van een
ontslagvergoeding op te nemen in een reorganisatievoorziening. Dit kan ertoe leiden dat een
verplichting wordt opgenomen terwijl pas na balansdatum een onvoorwaardelijke verplichting ontstaat
(zie paragraaf 4.8.3).
Bij de waardering van de verplichting moet rekening worden gehouden met de kans dat een werknemer
het aanbod niet aanvaardt. Verplichtingen vanwege ontslagvergoedingen moeten namelijk gewaardeerd
worden tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen (RJ 271.504). Indien materieel moet de verplichting worden opgenomen tegen contante
waarde. Deze grondslagen zijn dezelfde als bij de waardering van verplichtingen in geval van opbouw
van rechten.
Presentatie
De verplichting per balansdatum is een voorziening als er nog (enige) onzekerheid bestaat over de
omvang van de verplichting. Zo niet, dan wordt de verplichting opgenomen onder de schulden
(RJ 271.507).

4.9 Overlopende passiva
4.9.1 Verwerking doelsubsidies
Het Ministerie van OCW, SZW en VWS verstrekken met ingang van 1 april 2016 volgens de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (verder: Kaderregeling) subsidies (Staatscourant nr. 7388,
10 februari 2016). Deze uniformering van subsidieverstrekking heeft tot gevolg dat de Regeling OCW-
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subsidies (ROS), de Algemene regeling SZW-subsidies en de Kaderregeling VWS-subsidies zijn
ingetrokken. De hoofdlijn zoals uiteenzet in hoofdstuk 11 van de Kaderregeling is dat de voorliggende
regelingen van toepassing blijven op subsidieverstrekkingen waarvan de aanvraag dan wel verlening dan
wel vaststelling voor 1 april 2016 geschiedde.
In verdergaande uitwerkingen worden alleen de OCW gerelateerde zaken opgenomen.
De Kaderregeling heeft als doel algemene regels te geven die bij subsidieverstrekking op grond van de
Wet overige OCW-subsidies (WOOS) alsmede bij verstrekking van aanvullende middelen op grond van
bepaalde onderwijswetten van toepassing zijn.
De ROS en de Kaderregeling gaan uit van drie vormen van subsidieverstrekking voor bekostigde
onderwijsinstellingen:
Volledig vrij besteedbaar: de subsidie mag in plaats van aan de omschreven activiteiten ook
worden besteed aan activiteiten van de instelling waarvoor reguliere lumpsumbekostiging wordt
verstrekt.
Overschot vrij besteedbaar: de subsidie moet worden besteed aan de omschreven activiteiten,
maar na het volledig verrichten daarvan mag een eventueel overschot worden besteed aan andere
activiteiten van de instelling waarvoor reguliere lumpsumbekostiging wordt verstrekt. Er wordt dus
niet teruggevorderd als de omschreven activiteiten zijn verricht voor een lager bedrag dan was
verstrekt en het overschot ook rechtmatig is besteed.
Volledig verplicht te besteden: de subsidie mag uitsluitend worden besteed aan de omschreven
activiteiten. Gebeurt dat niet dan wordt de subsidie door OCW bij de instelling teruggevorderd.
In principe geldt alleen voor variant 3 een verrekeningsclausule. In alle varianten kan sprake zijn van
exploitatiesubsidies en investeringssubsidies. In paragraaf 4.9.3 gaan wij nader in op de verwerking van
investeringssubsidies OCW.
Ad 1. Volledig vrij besteedbaar zonder verrekeningsclausule
Als uitgangspunt geldt dat niet-geoormerkte subsidies OCW in het jaar waarop de toekenning betrekking
heeft volledig als bate worden verwerkt in de staat van baten en lasten. Het ministerie van OCW heeft in
haar Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs, nummer 7, d.d. 26 april 2013 aangegeven dat:
‘een doelsubsidie waarbij een causaal verband bestaat tussen de beschikbaar gestelde subsidie, de
besteding op grond van RJ 640 en RJ 274.108 ook als exploitatiesubsidie kan worden aangemerkt.
Voorwaarde is dat de door de instellingen te leveren prestatie nauwkeurig is omschreven, hoewel van
oormerking geen sprake is. Naar rato van de voortgang van de activiteiten (matching) kan de subsidie
dan worden verwerkt in de staat van baten en lasten. Nog niet bestede gelden worden in dit geval per
balansdatum verantwoord onder de overlopende passiva (vooruitontvangen subsidies). Matching met
de lasten is alleen toegestaan als de te leveren prestaties nauwkeurig zijn omschreven door de
instelling in een door de instelling opgesteld bestedingsplan dan wel in de subsidievoorwaarden.
Daarmee wordt het mogelijk matching toe te passen en een deel van de subsidie als vooruitontvangen
bedrag op de balans te verantwoorden, indien er nog geen prestaties/kosten zijn verricht/gemaakt. Dit
principe van matching is eveneens aan de orde bij (geoormerkte) doelsubsidies met
verrekeningsclausule.’
Ad 2. Overschot vrij besteedbaar zonder verrekeningsclausule
De financiële verwerking van de subsidies OCW uit variant 2 vindt plaats door de subsidie naar rato van
de voortgang van de activiteiten te verwerken in de staat van baten en lasten. De subsidies waar nog
geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruitontvangen
subsidies OCW.
Voorts geldt dat de verantwoording van de subsidies uit variant 2 in onderdeel G1 van model G dient
plaats te vinden (zie paragraaf 4.9.2).
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Ad 3. Volledig verplicht te besteden met verrekeningsclausule
De financiële verwerking van de subsidies OCW met verrekeningsclausule (variant 3) vindt plaats door
de aan het verslagjaar toe te rekenen uitgaven te verwerken in de staat van baten en lasten onder de
betreffende kostencategorie. Voor zover de doelsubsidies toereikend zijn, wordt tegelijkertijd hetzelfde
bedrag vanuit de overlopende passiva OCW ten gunste van de geoormerkte OCW subsidies
(onderdeel 3.1.2 in de toelichting) in de staat van baten en lasten) gebracht.
De subsidies die aflopen per balansdatum, maar nog niet zijn besteed, worden als schuld aan het
ministerie van OCW opgenomen onder de kortlopende schulden. De geoormerkte subsidies waar nog
geen kosten zijn gemaakt per balansdatum blijven verantwoord onder de vooruitontvangen subsidies
OCW geoormerkt. Dit zijn uitsluitend geoormerkte subsidies waarvan de looptijd nog niet is verstreken.
Voor de toelichting van (meerjarig) subsidies met verrekeningsclausule dient model G, onderdeel G2
gehanteerd te worden (zie paragraaf 4.9.2).
4.9.2 Model G voor verantwoording doelsubsidies van OCW
De onderwijsinstelling specificeert de door de Minister van OCW en de Minister van EZ verstrekte overige
subsidies op grond van de Regeling OCW-subsidies (ROS, art. 18 en 19 ) tot 1 april 2016
overeenkomstig model G. De onderwijsinstelling verantwoordt subsidies die op grond van artikel 13 lid 2
a ROS worden verstrekt volgens model G onderdeel G1. Subsidies die op grond van ROS artikel 13 lid 2
b worden verstrekt worden verantwoord volgens model G onderdeel G2.
Indien subsidie wordt verstrekt tot een bedrag van € 25.000 vindt geen afzonderlijke verantwoording
plaats volgens model G.
Indien subsidie van meer dan € 25.000 is verkregen waarbij:
•
het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, op grond van de toepasselijke Ministeriële
regeling of beschikking kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt
verstrekt (mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd); en
•
is bepaald dat een prestatieverklaring moet worden afgegeven geschiedt de verantwoording volgens
model G onderdeel G1.
Indien de verkregen subsidie € 125.000 of meer bedraagt en deze wordt verstrekt voor activiteiten
waarbij de subsidie uitsluitend mag worden aangewend voor die activiteiten, geschiedt de
verantwoording in onderdeel G2 van model G, waarbij tevens de eventueel te verrekenen bedragen
worden vermeld. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in dat geval in de jaarrekening van
het laatste jaar van besteding.
De door de Minister van EZ bekostigde instellingen voor onderwijs nemen alle van de Minister van EZ
ontvangen gelden in aanvulling op de normatieve rijksbijdrage (lump sum) op in model G (RJ 660.403).
Op basis van de ROS, de Kaderregeling en RJ 660.403 dient model G gehanteerd te worden voor de
verantwoording van doelsubsidies van OCW. Dit model maakt onderscheid tussen subsidies met en
zonder verrekeningsclausule. Voor subsidies met verrekeningsclausule maakt het model verder nader
onderscheid tussen subsidies die ultimo verslagjaar aflopend zijn en subsidies die doorlopen tot in een
volgend verslagjaar.
De verantwoording van de subsidies uit de varianten zijn als volgt in de ROS en Kaderregeling
opgenomen:
Regeling OCW-subsidies artikel 13 lid 2 en de Kaderregeling artikel 9.1 lid 3 luiden als volgt:
“Bij de verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen:
a.

subsidie waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig
zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt,
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b.
c.

subsidie die uitsluitend mag worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, en
subsidie die ook kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt
verstrekt.”

In de praktijk blijken nog regelmatig vragen over het gebruik van model G, dat bestemd is voor de
verantwoording van overige OCW/EZ subsidies, naast de lump sum (RJ 660.403). De basis voor de
verantwoording vormt het Uniforme SubsidieKader (USK), de ROS en de Kaderregeling.
Het Ministerie van OCW heeft in haar Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs, Nummer 18,
24 april 2015 een nadere toelichting opgenomen:
Bij een beschikking waarbij aan een onderwijsinstelling < € 25.000 wordt verstrekt, mag geen
prestatieverklaring worden gevraagd. Verantwoording in Model G is dus niet aan de orde. Uiteraard
wordt de subsidie wel als onderdeel van de relevante posten in de staat van baten en lasten
verwerkt. Dat is ook zo als sprake is van een subsidieregeling die kan leiden tot een verschillende
omvang van de subsidie. In dat geval moet de regeling voorzien in toepassing van de verschillende
arrangementen (of moet één lasten-armer arrangement worden gekozen als de risicoanalyse dat
toelaat). Het USK is immers ook van toepassing op aanvullende subsidie/bekostiging. Het is
mogelijk dat dit nog niet altijd correct in regelingen is uitgewerkt.
Volgens de toelichting bij Aanwijzing 7 moet het bedrag van € 25.000 worden gerelateerd aan de
subsidiebeschikking. Als een beschikking € 80.000 betreft en voorziet in vier jaarlijkse betalingen
van € 20.000, dan zijn de regels die gelden voor beschikkingen < € 25.000, niet van toepassing. Bij
vier jaarlijkse beschikkingen van € 20.000 is dat wel het geval.
Het voorgaande geldt ook als sprake is van één regeling. Als een instelling vier beschikkingen van
telkens € 20.000 zou ontvangen voor vier leraren, dan zijn de regels die gelden voor beschikkingen
< € 25.000, van toepassing en hoeft er dus niet extra verantwoord te worden in Model G. Het gaat
weliswaar om dezelfde ontvanger en dezelfde regeling maar er is sprake van vier beschikkingen < €
25.000.
Soms zijn er (zeldzame) uitzonderingen, maar die worden helder in de betreffende
subsidieregeling/beschikking aangegeven. Een voorbeeld daarvan is de zogeheten 'lerarenbeurs'. In de
regeling voor de lerarenbeurs is bepaald dat die subsidies (hoewel het om subsidies < € 25.000 gaat)
verantwoord moeten worden in Model G, en dat niet bestede middelen worden teruggevorderd. Daarom
moeten in dat geval bij wijze van hoge uitzondering deze toewijzingen dus worden vermeld in Model G.
4.9.3 Verwerking investeringssubsidies OCW
Omdat RJ 660 geen specifieke bepalingen bevat ten aanzien van investeringssubsidies is RJ 274
Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun van toepassing. RJ 274.112 onderscheidt
twee mogelijke wijzen van verwerking:
Investeringssubsidies worden bij aanwending in mindering gebracht op het bedrag van de
investering (zogenoemde ‘nettomethode’).
Van de investeringssubsidies – die als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva
worden opgenomen – valt jaarlijks een gedeelte vrij ten gunste van het bedrijfsresultaat
(zogenoemde: ‘brutomethode’). Dit gedeelte wordt systematisch berekend met inachtneming van de
wijze waarop de besteding waarvoor de subsidie is verleend zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.
Het effect van beide methoden op het resultaat en op de balansposten illustreren wij aan de hand van
het volgende voorbeeld.
Voorbeeld: Investeringssubsidie
De voortgezet onderwijsinstelling STU heeft een investering gedaan in computerapparatuur ad
€ 15.000. De instelling heeft hiervoor een investeringsbijdrage van OCW ontvangen ad € 12.000. De
computerapparatuur wordt in drie jaar afgeschreven.
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De boekingswijze van beide methoden ziet er als volgt uit:
Verwerking
investeringssubsidies

Methode 1: Netto
Bedragen * € 1.000

Boeking ontvangst
subsidie

Liquide middelen

Methode 2: Bruto
Bedragen * € 1.000
1
2

A/Overlopende passiva
OCW
Boeking aanschaf
computer
apparatuur

Materiële vaste activa

12
1
5

A/Liquide middelen
Boeking eenmalig in
mindering brengen
op activa

Overlopende passiva OCW

1
2

Afschrijvingen

n.v.t.

12
15

A/Liquide middelen

15

n.v.t.

–

Afschrijvingen

5

12
1

A/Materiële vaste activa
Boeking jaarlijkse
vrijval
vooruitontvangen
investeringssubsidie
s

12

A/Overlopende passiva
OCW
Materiële vaste activa

15

A/Materiële vaste activa
Boeking jaarlijkse
afschrijvingen

Liquide middelen

1
–

A/Materiële vaste activa
Overlopende passiva OCW

A/Overige
Overheidsbijdragen en
subsidies

5
4

4

4.10 Financiële specificatie rijkssubsidies (FSR-overzicht)
De verantwoording over de van het Rijk ontvangen subsidies bij hogescholen en universiteiten vindt
plaats via model G (zie paragraaf 4.9.2) en via het FSR-overzicht. Het model G maakt onderdeel uit van
de jaarrekening van de instelling, terwijl het FSR-overzicht een afzonderlijke verantwoording buiten de
jaarrekening en het bestuursverslag vormt. Met het FSR-overzicht geeft het ministerie een nadere
invulling aan de vraag naar lastenverlichting voor hogescholen en universiteiten, zoals die in de
gemeentebranche al eerder is doorgevoerd onder de naam Single information, Single audit (SiSa). Het
FSR-overzicht wordt door de accountant van een afzonderlijke controleverklaring voorzien en wordt ook
afzonderlijk aan OCW aangeboden.
In artikel 3 onder i van de Rjo is opgenomen:
‘specificeren de onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, de door het Rijk verstrekte subsidies waarbij zulks in regelgeving of bij
de subsidieverstrekking is aangegeven, eveneens in een tabel overeenkomstig het model dat als
bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd en dragen zij er zorg voor dat deze tabel is voorzien van een
accountantsverklaring als bedoeld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek’.
Deze aanpassing geeft aan dat het gebruik van het FSR-overzicht zich beperkt tot de
subsidieverstrekkingen, waarbij het gebruik van het FSR-overzicht nadrukkelijk is voorgeschreven in de
betreffende subsidieregelgeving of subsidiebeschikking.
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4.11 Schrappen langlopende schuld en langlopende vordering op OCW
(hogescholen)
Op de balans van de hogescholen wordt nog vaak een langlopende schuld op OCW en daarnaast een
langlopende vordering op OCW aangetroffen. De langlopende schuld betreft het in de negentiger jaren
verstrekte liquiditeitsvoorschot vanwege de gespreide inning van de collegegelden. De langlopende
vordering betreft het niet afgerekende deel bij de overgang van declaratiestelsel naar lump sum in 1988.
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat dit niet tot in lengte van jaren kan blijven bestaan
(Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs Jaargang 2014, Nummer 11, 23 april 2014). Daarom heeft de
beleidsdirectie besloten dat beide zaken uit de balans kunnen worden geschrapt. Uiteraard zal niet in
ieder geval de vordering precies de schuld dekken, maar zij mogen in alle gevallen geheel tegen elkaar
worden geschrapt. Het kan zijn dat een hogeschool al eerder wel de vordering heeft afgeboekt, maar
niet de schuld, maar dan geldt hetzelfde. In dat geval mag ook de schuld worden geschrapt. Ook
scholen die een of beide posten hebben opgenomen onder de rubriek 'niet uit de balans blijkende
vorderingen en schulden' kunnen beide posten laten vervallen.
Dit speelt niet bij universiteiten. Die hebben de langlopende schuld jaren geleden al eerder verrekend
met openstaande posten in het kader van de zogeheten kasschuif. Bij de andere sectoren is dit evenmin
aan de orde.

4.12 Financiële instrumenten
4.12.1 Inleiding
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de regels voor de verslaggeving van financiële instrumenten
opgenomen in RJ 290 'Financiële instrumenten'. Hierin wordt de verwerking, de waardering, de
resultaatbepaling en de toelichting van financiële instrumenten behandeld. Ook zijn in RJ 290 richtlijnen
opgenomen voor het bepalen van het onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. RJ 290
is een nadere uitwerking en toelichting op de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW inzake
financiële instrumenten.
Financiële instrumenten omvatten zowel primaire instrumenten zoals vorderingen, schulden en
aandelen, als afgeleide instrumenten (ook wel derivaten genaamd) zoals financiële opties, renteswaps
en valutatermijncontracten. Derivaten kunnen worden gebruikt om bepaalde risico's af te dekken of te
verminderen. Met een renteswap kan bijvoorbeeld de variabele rente van een langlopende lening worden
omgezet in een vaste rente, waardoor het renterisico wordt afgedekt. Ingeval van afdekkingstransacties
(ook wel hedgetransacties genoemd) kan onder bepaalde voorwaarden hedge accounting worden
toegepast. Dit kan nodig zijn om mismatches in waardering of verwerking te voorkomen.
In dit handboek worden slechts de hoofdlijnen van RJ 290 behandeld.
4.12.2 Begripsbepaling
In deze paragraaf worden belangrijke begrippen besproken voor de verslaggeving van financiële
instrumenten. Deze begrippen zijn mede van belang om vast te stellen wanneer er sprake is van een
financieel instrument.
Financiële instrumenten
Een financieel instrument is een overeenkomst die leidt tot een financieel actief van de ene partij en een
financiële verplichting of eigenvermogensinstrument van een andere partij. Uit de definitie blijkt dat een
actief of een verplichting die niet voortkomt uit een overeenkomst geen financieel instrument is. Er moet
dus sprake zijn van een rechtshandeling tussen twee partijen. Zo is een belastingschuld geen financieel
instrument, omdat deze niet ontstaat uit een overeenkomst maar rechtstreeks uit de wetgeving
voortvloeit.
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Financiële activa
Een financieel actief is elk actief dat (RJ 940):
•
een liquide middel is;
•
een eigenvermogensinstrument van een andere partij is;
•
een contractueel recht is op:
liquide middelen of een ander financieel actie te ontvangen van een andere partij (bijvoorbeeld
een debiteur of een verstrekte lening); of
financiële activa of financiële verplichtingen te ruilen met een andere partij onder voorwaarden
die potentieel voordelig zijn voor de rechtspersoon (bijvoorbeeld een gekochte optie met een
positieve waarde); of
•
een contract is dat in eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon zal of kan worden
afgewikkeld en dat:
een niet-derivaat is waarbij de rechtspersoon verplicht is of kan worden, om een variabel aantal
van de eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon te ontvangen; of
een derivaat is dat zal of kan worden afgewikkeld op een andere wijze dan door de ruil van een
vast bedrag aan liquide middelen of een ander financieel actief voor een vast aantal van de
eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon.
Financiële verplichtingen
Een financiële verplichting is elke verplichting die (RJ 940):
•
een contractuele verplichting is om:
liquide middelen of een ander financieel actief aan een andere partij te leveren (bijvoorbeeld
crediteuren of een ontvangen lening);
financiële activa of financiële verplichtingen te ruilen met een andere partij onder voorwaarden
die potentieel nadelig zijn voor de rechtspersoon (bijvoorbeeld een geschreven optie met een
negatieve waarde); of
•
een contract is dat in eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon zal of kan worden
afgewikkeld en dat:
een niet-derivaat is waarbij de rechtspersoon verplicht is of kan worden, om een variabel aantal
van de eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon te leveren; of
een derivaat is dat zal of kan worden afgewikkeld op een andere wijze dan door de ruil van een
vast bedrag aan liquide middelen of een ander financieel actief voor een vast aantal van de
eigenvermogensinstrumenten van de rechtspersoon.
Eigenvermogensinstrumenten
Een eigenvermogensinstrument is elk contract dat het overblijvende ('residual') belang omvat in de
activa van een partij, na aftrek van alle verplichtingen. In de meeste gevallen kwalificeren gewone
aandelen als eigenvermogensinstrument.
Derivaten
Een derivaat is een financieel instrument dat de volgende drie kenmerken bezit (RJ 940):
•
de waarde verandert als gevolg van veranderingen van marktfactoren als een bepaalde rentevoet,
prijs van een financieel instrument, goederenprijs, valutakoers, prijsindex, kredietwaardigheid, of
andere variabele (soms 'de onderliggende waarde' genoemd);
•
er is geen of slechts een geringe netto aanvangsinvestering benodigd in verhouding tot andere
soorten contracten die op vergelijkbare wijze reageren op veranderingen in marktomstandigheden;
en
•
het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.
Derivaten zijn dus financiële instrumenten die zijn afgeleid van een ‘onderliggende waarde’. Daarom
worden derivaten ook wel aangeduid als ‘afgeleide financiële instrumenten’.
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Embedded derivaten
Een embedded derivaat is een component van een samengesteld (hybride) financieel instrument dat
(RJ 290.825):
•
voldoet aan de definitie van een derivaat; en
•
als contractuele voorwaarde of groep van contractuele voorwaarden is besloten in een basiscontract
('host contract').
Het gevolg van het bestaan van een derivaat in een basiscontract is dat sommige kasstromen die deel
uitmaken van het samengestelde financiële instrument op dezelfde wijze veranderen als die van een
losstaand derivaat (RJ 290.825).
Reële waarde
Een belangrijke waarderingsgrondslag bij de verslaggeving van financiële instrumenten is de reële
waarde (marktwaarde). De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie
bereid en onafhankelijk van elkaar zijn (art. 4 BAW).
Als een financieel instrument wordt verhandeld op een actieve markt is de genoteerde marktprijs de
beste aanwijzing voor de reële waarde (RJ 290.526). Soms is de genoteerde marktprijs geen goede
indicatie van de reële waarde. Dit kan onder meer het geval zijn indien er geen sprake is van een
actieve markt, de markt niet goed ontwikkeld is of er geringe volumes worden verhandeld in verhouding
tot het aantal te waarderen financiële instrumenten (RJ 290.527).
Geamortiseerde kostprijs
Een andere veel voorkomende waarderingsgrondslag voor financiële instrumenten is de geamortiseerde
kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is de boekwaarde van het financiële instrument bij de eerste
verwerking in de balans, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met
de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen het bedrag
dat bij de eerste verwerking is opgenomen en het aflossingsbedrag (RJ 940). Bovendien wordt rekening
gehouden met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens
bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. Overigens wordt als alternatief toegestaan lineaire
amortisatie toe te passen bij het bepalen van de geamortiseerde kostprijs in plaats van het toepassen
van de effectieve-rentemethode, indien lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten
opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode (RJ 940 onder definitie geamortiseerde
kostprijs).
Voorbeeld: Geamortiseerde kostprijs en effectieve-rentemethode
Op 1 januari jaar 1 koopt onderwijsinstelling X een obligatie voor een bedrag van € 90, hieraan is een
bedrag van € 5 transactiekosten verbonden. Een rentebate van € 4 (3,64% over € 110) wordt jaarlijks
ontvangen voor de komende 5 jaar (31 december jaar 1 tot en met 31 december jaar 5). De obligatie
heeft een verplichte aflossing van € 110 op 31 december jaar 5.
(in €)

Geamortiseerde
kostprijs 1/1

Renteopbrengst

Kasstroom

Geamortiseerde

Jaar 1

95,00

6,61

4

97,61

Jaar 2

97,61

6,79

4

100,40

Jaar 3

100,40

6,99

4

103,39

Jaar 4

103,39

7,19

4

106,58

Jaar 5

106,85

7,42

114

0

Kostprijs 31/12
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De effectieve rente ter hoogte van 6,96 is het percentage dat de verwachte kasstromen op de obligatie
contant maakt naar de geamortiseerde kostprijs ter hoogte van € 95
(= 4/1,0696 + 4/1,0696^2 + 4/1,0696^3 + 4/1,0696^4 + 114/1,0696^5). De geamortiseerde
kostprijs is dus feitelijk de contante waarde van de nog te ontvangen kasstromen op basis van de
effectieve rente.
Toepassing van lineaire amortisatie leidt tot de volgende renteopbrengsten en geamortiseerde
kostprijzen:
(in €)

Geamortiseerde
kostprijs (1/1)

Renteopbrengst

Kasstroom

Geamortiseerde

Jaar 1

95

7

4

98

Jaar 2

98

7

4

101

Jaar 3

101

7

4

104

Jaar 4

104

7

4

107

Jaar 5

107

7

114

0

kostprijs (31/12)

In dit eenvoudige voorbeeld lijkt toepassing van lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen te
leiden ten opzichte van toepassing van amortisatie op basis van de effectieve-rentemethode.
Vanzelfsprekend is de vraag of in dit voorbeeld toepassing van lineaire amortisatie ten opzichte van
toepassing van de effectieve-rentemethode tot belangrijke verschillen leidt niet te beantwoorden. Voor
het beantwoorden van die vraag dient het effect van het toepassen van lineaire amortisatie te worden
beoordeeld in de context van de gehele jaarrekening.
4.12.3 Waardering en resultaatbepaling
4.12.3.1 Inleiding
Belangrijk is dat in RJ 290 diverse categorieën financiële instrumenten worden onderscheiden. De
waardering en resultaatbepaling hangt af van tot welke categorie een financieel instrument behoort.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat hedge accounting wordt toegepast. Het toepassen van hedge
accounting heeft tot gevolg dat er wordt afgeweken van de basisregels. Doel van hedge accounting is
om de resultaten van het hedge-instrument en de afgedekte positie gelijktijdig in de staat van baten en
lasten te verwerken. Op die wijze kan de afdekking van risico's in de verslaggeving tot uitdrukking
worden gebracht.
4.12.3.2 Wettelijke bepalingen
Wettelijke bepalingen over de waardering van financiële instrumenten zijn opgenomen in 2:384 BW en
art. 10 BAW. De wet staat toe financiële instrumenten tegen actuele waarde te waarderen, tenzij art. 10
BAW dit niet toestaat. De wet staat echter ook toe om financiële instrumenten tegen kostprijs te
waarderen (art. 2:384 lid 1 BW). Waardering van financiële instrumenten tegen actuele waarde is dus
wettelijk geenszins verplicht. Dit geldt niet alleen voor primaire financiële instrumenten, maar ook voor
derivaten. Aangezien de kostprijs van bepaalde derivaten, die veelal dienen voor afdekking van
financiële risico's, vaak gering of nihil is, betekent dit dat bij een waardering tegen kostprijs deze
derivaten in feite niet in de balans worden opgenomen. Alle waardeveranderingen worden zogezegd 'off
balance' gehouden. Alleen dalingen van de waarde tot onder de kostprijs moeten wel verwerkt worden.
Dit in tegenstelling tot waardering van derivaten tegen actuele waarde, waarbij alle
waardeveranderingen in de balans worden verwerkt.
Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in
aanmerking de reële waarde (marktwaarde genoemd door het BAW). Waardeveranderingen van
primaire financiële instrumenten, die tegen reële waarde worden gewaardeerd, kunnen onmiddellijk in
het resultaat worden verwerkt (art. 2:384 lid 7 BW). De directe verwerking in het resultaat van
waardeveranderingen van primaire financiële instrumenten is dus niet voorgeschreven. Verwerking
rechtstreeks in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) is wettelijk ook toegestaan.
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Als derivaten tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden de waardeveranderingen onmiddellijk
ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht (art. 2:384 lid 7 BW). Hier bestaat dus geen
keuzemogelijkheid ten aanzien van de wijze van verwerking van waardeveranderingen, zoals bij
primaire financiële instrumenten. Van deze bepaling wordt afgeweken bij toepassing van
kasstroomhedge-accounting.
De waardering tegen actuele waarde is niet toegestaan voor (art. 10 lid 3 BAW):
•
tot de vervaldag aangehouden primaire financiële instrumenten (bijvoorbeeld obligaties) behoudens
beleggingen van verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in art. 2:442 BW;
•
door de rechtspersoon verstrekte leningen of te innen vorderingen (bijvoorbeeld debiteuren), tenzij
deze deel uitmaken van de handelsportefeuille of van de beleggingen van
verzekeringsmaatschappijen, bedoeld in art. 2:442 BW; en
•
belangen in dochtermaatschappijen, in deelnemingen als bedoeld in art. 2:389 lid 1 BW en in
rechtspersonen waarin wordt deelgenomen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, door
de rechtspersoon uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, overeenkomsten die een eventuele
inbreng in het kader van een samenwerking tussen ondernemingen behelzen, en andere financiële
instrumenten met zodanig specifieke kenmerken dat verslaggeving over deze instrumenten volgens
de algemeen aanvaarde praktijk niet tegen de actuele waarde dient te geschieden.
Verplichtingen kunnen slechts tegen de reële waarde gewaardeerd worden indien zij (art. 10 lid 2 BAW):
•
financiële instrumenten zijn die deel uitmaken van de handelsportefeuille;
•
afgeleide financiële instrumenten zijn; of
•
verzekeringsverplichtingen of pensioenverplichtingen zijn.
Indien niet direct een betrouwbare reële waarde voor de financiële instrumenten is aan te wijzen, wordt
de reële waarde benaderd door deze (art. 10 lid 1 BAW):
•
af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of van een soortgelijk instrument indien voor
de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare markt is aan te
wijzen; of
•
te benaderen met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.
Indien het niet mogelijk is om door middel van de hiervoor genoemde benaderingswijzen een
betrouwbare reële waarde vast te stellen voor financiële instrumenten, worden zij tegen de
verkrijgingsprijs gewaardeerd (art. 10 lid 3 BAW).
4.12.3.3 Waardering bij eerste verwerking
De waardering bij eerste verwerking van financiële activa en financiële verplichtingen dient altijd tegen
reële waarde plaats te vinden (RJ 290.501). Daarbij is alleen de vraag hoe de transactiekosten verwerkt
moeten worden.
De verwerking daarvan hangt samen met de gekozen waardering na de eerste verwerking (de
vervolgwaardering).
Dit kan als volgt worden samengevat (RJ 290.501):
Vervolgwaardering

Verwerken transactiekosten

Reële waarde met waardeveranderingen via de
staat van baten en lasten

In eerste periode van waardering in de staat van
baten en lasten

Reële waarde met waardeveranderingen
rechtstreeks in eigen vermogen

In waardering bij eerste verwerking. Bij
overdracht aan derden of door toepassing
effectieve rentemethode in de staat van baten en
lasten

Geamortiseerde kostprijs

In waardering bij eerste verwerking. Door
toepassing effectieve-rentemethode in de staat
van baten en lasten

108

4 Specifieke jaarrekeningposten

Hieruit blijkt dat bij een vervolgwaardering tegen reële waarde met de waardeveranderingen via de staat
van baten en lasten de transactiekosten geheel drukken op de staat van baten en lasten waarin de
verwerving plaatsvindt. Dit is bij een vervolgwaardering tegen reële waarde met waardeveranderingen
rechtstreeks in het eigen vermogen en bij een vervolgwaardering tegen geamortiseerde kostprijs niet
het geval. Bij deze vervolgwaarderingen worden de transactiekosten geleidelijk als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.
4.12.3.4 Waardering na eerste verwerking
4.12.3.4.1 Algemeen
Categorieën financiële activa
RJ 290 staat voor de meeste financiële instrumenten, in navolging van de wet, waardering en
resultaatbepaling op basis van zowel kostprijs als reële waarde toe. Voor het bepalen van de waardering
na eerste verwerking en resultaatbepaling van financiële activa worden de volgende vijf categorieën
onderscheiden (RJ 290.4):
•
financiële activa deel uitmakend van de handelsportefeuille;
•
derivaten, voor zover geen deel uitmakend van de handelsportefeuille;
•
gekochte leningen en obligaties, voor zover geen deel uitmakend van de handelsportefeuille;
•
verstrekte leningen en overige vorderingen, voor zover geen deel uitmakend van de
handelsportefeuille; en
•
investeringen in eigenvermogensinstrumenten, voor zover geen deel uitmakend van de
handelsportefeuille.
Waardering van financiële activa
Uitsluitend in de volgende gevallen wordt waardering tegen reële waarde waarbij de
waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden verwerkt voorgeschreven:
•
financiële instrumenten (financiële activa en financiële verplichtingen) die behoren tot de
handelsportefeuille; en
•
derivaten met beursgenoteerde aandelen als onderliggende waarde.
Waardering tegen reële waarde waarbij een keuze kan worden gemaakt voor verwerking van de
waardeveranderingen via de staat van baten en lasten dan wel via het eigen vermogen
(herwaarderingsreserve) is alleen voorgeschreven voor investeringen in beursgenoteerde
eigenvermogensinstrumenten die niet tot de handelsportefeuille behoren.
Waardering tegen (geamortiseerde) kostprijs is voorgeschreven voor gekochte leningen en obligaties die
tot het einde van de looptijd worden aangehouden alsmede voor verstrekte leningen en overige
vorderingen. Voor de overige financiële activa is een keuze aanwezig deze te waarderen tegen
(geamortiseerde) kostprijs of reële waarde.
Beursgenoteerde obligaties en derivaten met beursgenoteerde obligaties als onderliggende waarde
kunnen gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde (RJ 290.504).
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De meeste van de categorieën financiële activa zijn in het kader van de vervolgwaardering weer onder
te verdelen in subcategorieën. Deze te onderscheiden categorieën en subcategorieën worden in het
volgende schema weergegeven:

Categorieën financiële verplichtingen
Voor de vervolgwaardering en resultaatbepaling van financiële verplichtingen worden de volgende drie
categorieën onderscheiden afhankelijk van het gebruik door de rechtspersoon (RJ 290.4):
financiële verplichtingen deel uitmakend van de handelsportefeuille;
derivaten, voor zover geen deel uitmakend van de handelsportefeuille; en
overige financiële verplichtingen.
Waardering van financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die deel uitmaken van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële
waarde waarbij waardeveranderingen via het resultaat worden verwerkt. Dit geldt ook voor derivaten die
geen deel uitmaken van de handelsportefeuille maar met beursgenoteerde aandelen als onderliggende
waarde. Voor andere derivaten is een keuze aanwezig tussen kostprijs en reële waarde. Overige
financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Classificatie individueel of op portefeuillebasis
Financiële activa en financiële verplichtingen dienen individueel of op portefeuillebasis te worden
toegedeeld naar (sub)categorieën. Per (sub)categorie dient één grondslag voor waardering en
resultaatbepaling te worden toegepast (RJ 290.502). De vervolgwaardering en de resultaatbepaling
hangen direct samen met de categorieën financiële activa en financiële verplichtingen. Daarom is het
van belang te weten hoe de afbakening van die categorieën is. Daarvoor zijn geen bijzondere regels
opgenomen anders dan dat de categorieën zijn gedefinieerd (RJ 290.4). Er dient dus te worden getoetst
aan de hand van de in RJ 290.4 opgenomen definities.
4.12.3.4.2 Overzicht waardering en resultaatbepaling na eerste verwerking
De vervolgwaardering en resultaatbepaling hangen af van de (sub)categorieën financiële activa c.q. de
(sub)categorieën financiële verplichtingen. Bij de verschillende categorieën zijn de volgende combinaties
van vervolgwaardering en resultaatbepaling mogelijk (schema ontleend aan RJ 290.504):
Categorie/Type
financieel
instrument

Subcategorie

Waardering
na eerste
verwerking

Verwerking van
waardeveranderingen

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.

Reële waarde

Volgens de hedge accountingmodellen.

Kostprijs

Samen met de afgedekte positie in de
staat van baten en lasten. Indien de
afgedekte positie tegen reële waarde
wordt verantwoord, verwerkt de
rechtspersoon ook de waardemutatie
van het derivaat en past hij reëlewaarde- of kasstroomhedgeaccounting toe. Dit betekent echter
niet dat de waardemutatie van het
derivaat die betrekking heeft op de
periode voor toepassing van hedge
accounting alsnog in de balans wordt
verwerkt.

Overig - met
beursgenoteerde
aandelen als
onderliggende waarde

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.

Overig - met een
andere onderliggende
waarde dan
beursgenoteerde
aandelen

Kostprijs

In de staat van baten en lasten bij
overdracht aan een derde of bij een
bijzondere waardevermindering.

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.

Handelsportefeuill
e (financiële
activa/financiële
verplichtingen)
Derivaten (activa
en passiva)

Hedging

(geen onderdeel
handelsportefeuill
e)

111

4 Specifieke jaarrekeningposten

Categorie/Type
financieel
instrument

Subcategorie

Waardering
na eerste
verwerking

Verwerking van
waardeveranderingen

Gekochte leningen
en obligaties

Tot het einde van de
looptijd aangehouden

Geamortiseer
de kostprijs

Effectieve rente in staat van baten en
lasten

(geen onderdeel
handelsportefeuill
e)

Bijzondere waardevermindering direct
in de staat van baten en lasten.
Overig

Geamortiseer
de kostprijs

Effectieve rente in de staat van baten
en lasten.
In staat van baten en lasten bij
overdracht aan een derde of bij een
bijzondere waardevermindering.

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.
Eerst rechtstreeks in eigen vermogen
(herwaarderingsreserve), bij realisatie
in de staat van baten en lasten.
Effectieve rente in de staat van baten
en lasten.
Waardeverminderingen onder de
(geamortiseerde) kostprijs direct in de
staat van baten en lasten.

Verstrekte
leningen en
overige
vorderingen

Geamortiseer
de kostprijs

In de staat van baten en lasten bij
overdracht aan een derde of bij een
bijzondere waardevermindering.

(geen onderdeel
handelsportefeuill
e)
Investeringen
eigenvermogensin
strumenten

Effectieve rente in de staat van baten
en lasten.

Geen onderdeel van
een handelsportefeuille
- Beursgenoteerd

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.
Eerst rechtstreeks in eigen vermogen
(herwaarderingsreserve), bij realisatie
in de staat van baten en lasten.

(geen onderdeel
handelsportefeuill
e)

Waardeverminderingen onder de
kostprijs direct in de staat van baten
en lasten.
Geen onderdeel van
een handelsportefeuille
- Niet-beursgenoteerd

Kostprijs

In de staat van baten en lasten bij
overdracht aan een derde of bij een
bijzondere waardevermindering.

Reële waarde

Direct in de staat van baten en lasten.
Eerst rechtstreeks in eigen vermogen
(herwaarderingsreserve), bij realisatie
in de staat van baten en lasten.
Waardeverminderingen onder de
kostprijs direct in de staat van baten
en lasten.

Overige financiële
verplichtingen

Geen onderdeel van
een handelsportefeuille

Geamortiseer
de kostprijs

Effectieve rente in de staat van baten
en lasten.
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Financiële activa en financiële verplichtingen die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Onder de categorie 'Financiële activa en financiële verplichtingen die deel uitmaken van een
handelsportefeuille' vallen alle financiële instrumenten die (RJ 290.408):
•
hoofdzakelijk zijn verworven of aangegaan met het doel deze weer op korte termijn te verkopen; of
•
deel uitmaken van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en
waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte
termijn.
Deze activa zijn dus verworven of worden aangehouden met het doel winst te behalen uit
prijsschommelingen op korte termijn (of uit handelsmarge). Bijvoorbeeld een tijdelijke omzetting van
overtollig privaat kasgeld in aandelen met als doel het behalen van resultaat op korte termijn. Deze
categorie is dus niet voorbehouden aan financiële instellingen, maar kan ook relevant zijn bij
onderwijsinstellingen.
Derivaten aangehouden voor hedgedoeleinden
Blijkens het schema kunnen derivaten die worden aangehouden voor hedgedoeleinden na de eerste
verwerking worden gewaardeerd tegen reële waarde of tegen kostprijs. De keuze voor een
waarderingsgrondslag mag worden gemaakt per type hedgerelatie (RJ 290.511). Bijvoorbeeld:
•
waardering tegen reële waarde van derivaten die valutarisico's inzake voorraden afdekken; en
•
waardering tegen kostprijs van derivaten die het renterisico afdekken op leningen met een variabele
rente.
Derivaten met andere onderliggende waarde dan beursgenoteerde aandelen
Uit dit schema blijkt dat derivaten waarvan de onderliggende waarde een andere is dan beursgenoteerde
aandelen (bijvoorbeeld valutatermijncontracten en renteswaps), tegen kostprijs kunnen worden
gewaardeerd. De mogelijkheid om tegen kostprijs te waarderen is in overeenstemming met de hiervoor
behandelde wettelijke voorschriften voor de waardering van financiële instrumenten.
Als er voor wordt gekozen om deze (sub)categorie derivaten niet te waarderen tegen kostprijs, maar
tegen reële waarde, dan dienen de baten en lasten die voortvloeien uit de verandering van de reële
waarde te worden verwerkt in de staat van baten lasten. Bij waardering tegen kostprijs dienen de
gerealiseerde baten en lasten die voortvloeien uit deze derivaten te worden toegerekend aan de
opeenvolgende verslagperioden (RJ 290.513). Uiteraard moet daarbij eveneens rekening worden
gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.
Voorbeeld: Toerekening baten en lasten uit derivaten
Onderwijsinstelling A heeft een lening afgesloten met een variabele rente. Om zich in te dekken tegen
een stijging van de rentelasten heeft A voor een bedrag van € 144.000 een rentecap gekocht met een
looptijd van 5 jaar. Door de rentecap wordt over een nominaal bedrag van € 10 miljoen aan A het
verschil vergoed tussen 5% en LIBOR wanneer LIBOR boven 5% uitkomt. A waardeert derivaten tegen
kostprijs en past geen hedge accounting toe. A verwerkt in haar resultaat:
•
•
•

als bate de periodieke renteontvangst die uit de swap volgt indien LIBOR boven 5% uitkomt;
als last gedurende 5 jaar een bedrag van € 28.800 (€ 144.000 / 5) bij lineaire toerekening van de
betaalde kostprijs; en
als last een eventuele bijzondere waardevermindering. Het bedrag daarvan zal uiteraard in
mindering komen op de nog aan toekomstige perioden toe te rekenen kostprijs.

Lagere reële waarde van tegen kostprijs gewaardeerde derivaten of reële waarde negatief
Een rechtspersoon kan een derivaat (bijvoorbeeld een renteswap) waarderen tegen kostprijs. Als de
reële waarde van het derivaat echter negatief wordt, is sprake van een verlies. Dat betekent dat een
verplichting moet worden opgenomen uit hoofde van het derivaat. Die verplichting moet worden
opgenomen tegen het bedrag van de negatieve reële waarde. RJ 290.541 bepaalt namelijk dat op
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kostprijs gewaardeerde derivaten ten laste van de staat van baten en lasten moeten worden
afgewaardeerd naar de lagere reële waarde per balansdatum.
Voorbeeld: Reële waarde negatief
Onderwijsinstelling A heeft een lening afgesloten met een variabele rente. Om zich in te dekken tegen
het risico van variabele kasstromen heeft A een renteswap afgesloten met een looptijd van 5 jaar. De
kostprijs van de renteswap is nihil. Uit hoofde van de renteswap ontvangt A een variabele rente ter
hoogte van LIBOR over een nominaal bedrag van € 10 miljoen en betaalt A een vaste rente van 5%
over het nominale bedrag van € 10 miljoen. A waardeert derivaten tegen kostprijs en past geen hedge
accounting toe. Bij het aangaan van de swap wordt de swap bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde, derhalve nihil. Doordat LIBOR is gedaald moet A per saldo het verschil tussen
5% en LIBOR betalen. Per balansdatum 31 december heeft de swap een voor A negatieve reële
waarde van € 150.000. Op grond van RJ 290.541 moet A een verlies verwerken van € 150.000 en
wordt het derivaat gewaardeerd tegen de negatieve reële waarde van € 150.000.
De lagere reële waarde moet worden vastgesteld op een wijze die de lopende rente buiten beschouwing
laat. Voor valutatermijncontracten is het aanvaardbaar om de lagere reële waarde te bepalen door
omrekening tegen de koers per balansdatum (RJ 290.541).
Bij toepassing van kostprijshedge-accounting wordt voor het effectieve deel geen verlies verantwoord.
In paragraaf 4.12.4 wordt nader ingegaan op kostprijshedge-accounting.
Gekochte leningen en obligaties
Onder de categorie 'Gekochte leningen en obligaties' vallen financiële activa met vaste of bepaalbare
betalingen die van derden zijn verkregen. Dus ook van derden gekochte vorderingen vallen hieronder. In
deze categorie wordt een subcategorie onderscheiden 'tot het einde van de looptijd aangehouden'. Deze
subcategorie wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Een belangrijk argument voor de
waardering tegen de geamortiseerde kostprijs voor de categorieën 'Leningen en vorderingen' en 'Tot het
einde van de looptijd aangehouden', is dat de houder gezien zijn intentie niet ontvankelijk is voor
wijzigingen in de reële waarde gedurende de looptijd. Informatie over wijzigingen van de waarde levert
dan voor de houder van deze instrumenten geen nuttige informatie op.
RJ 290 gaat nauwelijks in op de afbakening van de subcategorie 'tot einde van de looptijd
aangehouden'. Er is slechts gedefinieerd dat deze subcategorie aan de orde is als de rechtspersoon
stellig voornemens is en zowel contractueel als economisch in staat is deze financiële activa aan te
houden tot het einde van de looptijd (RJ 290.410).
4.12.3.4.3 Herclassificaties tussen (sub)categorieën
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in RJ-Uiting 2008-4 benadrukt dat het op basis van gegronde
redenen is toegestaan om herclassificaties van financiële instrumenten door te voeren. Directe
aanleiding daarvoor was de kredietcrisis in 2008. De Raad voor de Jaarverslaggeving was van mening
dat de kredietcrisis in 2008 als een gegronde reden kwalificeerde.
Als financiële instrumenten worden geherclassificeerd van de ene (sub)categorie naar de andere
(sub)categorie geldt dat dit niet kan leiden tot het verwerken van baten of lasten op het moment van de
herclassificatie (RJ 290.532).
Te onderscheiden zijn:
•
een herclassificatie van een kostprijscategorie naar een reëlewaardecategorie: in dat geval wordt de
herwaardering rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt en pas is in de staat van baten en
lasten verwerkt op het moment dat het financiële instrument niet meer in de balans wordt verwerkt;
•
een herclassificatie van een reëlewaardecategorie naar een kostprijscategorie: in dat geval wordt de
reële waarde op het moment van de herclassificatie opgenomen als eerste kostprijs (veronderstelde
kostprijs, ofwel 'deemed cost').
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4.12.4 Hedge accounting
4.12.4.1 Inleiding
Hedge accounting heeft in beginsel betrekking op financiële instrumenten die worden gebruikt ter
afdekking of vermindering van de financiële risico's van andere activa of passiva, veelal eveneens
financiële instrumenten. Bij hedge accounting worden dus onderscheiden enerzijds het hedge-instrument
dat dient ter afdekking van een bepaald financieel risico en anderzijds de afgedekte positie; een positie
waardoor de onderwijsinstelling een bepaald financieel risico loopt. Bij toepassing van de normale regels
voor waardering en resultaatbepaling voor de afgedekte positie en het hedge-instrument kan er een
mismatch ontstaan in de toerekening aan de staat van baten en lasten. Dit kan het gevolg zijn van het
toepassen van verschillende grondslagen van waardering voor de afgedekte positie en het hedgeinstrument (mismatch in waardering). Een andere oorzaak kan het verschil in moment van verwerken
zijn van de afgedekte positie en het hedge-instrument (mismatch in verwerking). Een zeer
waarschijnlijke in de toekomst verwachte transactie wordt nog niet in de balans verwerkt, terwijl het
hedge-instrument wel dient te worden verwerkt.
Bij het toepassen van hedge accounting worden de normale regels voor waardering en de wijze van
verwerken van de waarderingsverschillen zodanig aangepast dat de waardeveranderingen van de
afgedekte positie en die van het hedge-instrument gelijktijdig in de staat van baten en lasten worden
verwerkt, om op die wijze de afdekking van het risico ook in de verslaggeving op juiste wijze tot
uitdrukking te brengen. De wijze waarop deze aanpassing van de normale regels plaatsvindt, hangt af
van de het model van hedge accounting dat wordt toegepast (zie hierna). Hedge accounting is dus een
specifieke wijze van verwerking, waardering en resultaatbepaling voor situaties waarin risico's zijn
afgedekt.
4.12.4.2 Modellen en toepassen van hedge accounting
RJ 290 onderscheidt vier modellen van hedge accounting:
•
reëlewaardehedge-accounting. Dit is de wijze van verslaggeving die kan worden toegepast als door
middel van een hedge-instrument het risico van een verandering van de reële waarde van een
afgedekte positie wordt afgedekt (mismatch in waardering);
•
kasstroomhedge-accounting. Dit is de wijze van verslaggeving die kan worden toegepast als door
middel van een hedge-instrument het risico samenhangend met de variabiliteit van toekomstige
kasstromen wordt afgedekt (mismatch in verwerking);
•
kostprijshedge-accounting. Dit is de wijze van verslaggeving die kan worden toegepast als het
hedge-instrument tegen kostprijs wordt gewaardeerd en als door middel van het hedge-instrument
het risico van een verandering van de reële waarde van een afgedekte positie, of het risico
samenhangend met de variabiliteit van toekomstige kasstromen wordt afgedekt (mismatch in
waardering en verwerking); en
•
afdekking van een netto-investering in een buitenlandse eenheid. Dit is de wijze van verslaggeving
die kan worden toegepast indien het risico van een waardeverandering van een netto-investering in
een buitenlandse eenheid wordt afgedekt (mismatch in verwerking).
Reëlewaardehedge-accounting en kasstroomhedge-accounting worden toegepast bij waardering van
derivaten tegen reële waarde. Volgens Titel 9 Boek 2 BW en RJ 290 is het echter niet verplicht om
derivaten tegen reële waarde op de balans te waarderen. Ook waardering tegen kostprijs is toegestaan.
Bij die waarderingsgrondslag kan kostprijshedge-accounting toegepast worden.
Toepassen hedge accounting
Het toepassen van hedge accounting is in beginsel facultatief. Het is dus niet verplicht om hedge
accounting toe te passen, ook niet als er mismatches in de toerekening van resultaten ontstaan met
betrekking tot enerzijds de onderliggende positie en anderzijds het hedge-instrument. Indien een
instelling hedge accounting wenst toe te passen zijn twee mogelijkheden aanwezig:
•
toepassen van hedge accounting op basis van generieke documentatie; of
•
toepassen van hedge accounting op basis van documentatie per individuele hedgerelatie.

115

4 Specifieke jaarrekeningposten

Indien een instelling heeft gekozen voor het toepassen van hedge accounting op basis van generieke
documentatie, dient de instelling bepaalde afgedekte risico's wel consistent (in de tijd en naar soort van
hedgerelatie) volgens de regels van hedge accounting te verwerken en daarmee af te wijken van de
algemene regels voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling (RJ 290.614). De keuze van de
instelling om hedge accounting toe te passen voor een bepaalde hedgerelatie blijkt uit de generieke
documentatie.
Voor het toepassen van hedge accounting op basis van generieke documentatie gelden de volgende
voorwaarden (RJ 290.614):
•
de rechtspersoon beschrijft de algemene hedgestrategie en documenteert daarbij hoe de
hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de
effectiviteit van deze hedgerelaties (dat is de mogelijkheid van het bereiken van compensatie van
aan het afgedekte risico toe te rekenen veranderingen in reële waarden of kasstromen);
•
de rechtspersoon beschrijft de in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte
posities die voldoen aan de voorwaarden voor toepassen van hedge accounting;
•
de ineffectiviteit dient in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.
Het toepassen van hedge accounting op basis van documentatie per individuele hedgerelatie biedt een
rechtspersoon meer flexibiliteit dan bij generieke documentatie. In dat geval kan namelijk per
individuele hedgerelatie (vooraf) worden gekozen of hedge accounting wordt toegepast. Er kan dan
bijvoorbeeld voor elke swap die renterisico’s afdekt, afzonderlijk worden gekozen of hedge accounting
wordt toegepast. Bij toepassing van hedge accounting op basis van generieke documentatie moeten
bepaalde afgedekte risico’s consistent (in de tijd en naar soort hedgerelatie) volgens de regels van
hedge accounting worden verwerkt. Er moet dan bijvoorbeeld hedge accounting worden toegepast op
alle swaps die renterisico’s afdekken. Tegenover het voordeel van flexibiliteit staat dat de
administratieve lasten hoger zullen zijn als gevolg van de verplichting om per individuele hedgerelatie
documentatie op te moeten stellen.
Voor het toepassen van hedge accounting op basis van documentatie per individuele hedgerelatie gelden
de volgende voorwaarden (RJ 290.615):
•
de rechtspersoon documenteert hoe de individuele hedgerelatie past in de doelstellingen van
risicobeheer en beschrijft de hedgestrategie, waaronder de verwachting aangaande de effectiviteit
van de hedgerelatie;
•
de rechtspersoon beschrijft het in de individuele hedgerelatie betrokken hedge-instrument en de
afgedekte positie die voldoen aan de voorwaarden voor toepassen van hedge accounting; en
•
de ineffectiviteit uit hoofde van de individuele hedgerelatie dient in de winst-en-verliesrekening te
worden verwerkt.
Toegestane afgedekte posities
De
•
•
•
•
•
•

volgende afgedekte posities kunnen onderdeel zijn van hedge accounting (RJ 290.611):
een actief of homogene groep van activa;
een verplichting of homogene groep van verplichtingen;
een bindende overeenkomst of homogene groep van bindende overeenkomsten;
een zeer waarschijnlijke in de toekomst verwachte transactie (of homogene groep van dergelijke
transacties);
een netto-investering in buitenlandse eenheid; of
een gedeelte van de omvang, looptijd of het risico van hiervoor vermelde posities.

Om in aanmerking te komen voor toepassing van hedge accounting dient de afgedekte positie van
invloed te kunnen zijn op de staat van baten en lasten. Een voorbeeld van een afgedekte positie
waarvoor geen hedge accounting kan worden toegepast is de situatie van een rechtspersoon met de
euro als functionele valuta die het valutarisico van een lening in euro’s swapt naar USD. Deze lening kan
niet als afgedekte positie gelden voor toepassing van hedge accounting inzake het valutarisico. Immers,
deze lening heeft geen valutarisico dat van invloed kan zijn op de staat van baten en lasten. Voor deze
lening is er dan ook geen reden een uitzondering te maken op de normale regels voor waardering en
resultaatbepaling.
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Een gedeelte van de omvang, de looptijd of het risico van bovenvermelde posities kan als afgedekte
positie gelden, mits dit gedeelte afzonderlijk te identificeren en te meten is en de effectiviteit van de
hedge te bepalen is. Het valutarisico en het renterisico kunnen bijvoorbeeld afzonderlijk worden
aangewezen voor hedge accounting. Voorbeelden zijn (RJ 290.611):
•
het renterisico van een rentedragend actief of een rentedragende verplichting dat voortvloeit uit de
risicovrije rentevoet of referentierente (dus exclusief de opslag voor het kredietrisico) van een
afgedekte positie; en
•
het goederenprijsrisico verbonden aan de standaard goederenprijs van een commodity die op een
beurs voor goederentermijncontracten tot stand komt.
Indien vergelijkbare activa of vergelijkbare verplichtingen samengevoegd en als groep afgedekt worden,
zullen de afzonderlijke activa of verplichtingen in de groep het risico delen waarvoor zij als afgedekt zijn
aangemerkt ('macro hedging'). Verder wordt de verandering in de reële waarde die is toe te rekenen
aan het afgedekte risico voor elke afzonderlijke positie in de groep geacht ongeveer evenredig te zijn
aan de totale verandering in de reële waarde die is toe te rekenen aan het afgedekte risico van de
groep.
Omdat de effectiviteit van de afdekking moet worden beoordeeld door vergelijking van de verandering in
de waarde of kasstroom van een hedge-instrument (of een groep vergelijkbare hedge-instrumenten) en
van een afgedekte positie (of groep vergelijkbare afgedekte posities), voldoet vergelijking van een
hedge-instrument met een totale nettopositie in plaats van met een specifieke afgedekte positie niet aan
de gestelde voorwaarden voor hedge accounting (bijvoorbeeld het nettosaldo van alle vastrentende
activa en vastrentende verplichtingen met gelijke looptijden). Dit is conform de vereisten voor hedge
accounting volgens IAS 39. Vrijwel hetzelfde effect dat hedge accounting bij dit soort hedgerelaties heeft
op het nettoresultaat kan echter worden bereikt door een deel van de onderliggende posities aan te
wijzen als de afgedekte positie.
Toegestane hedge-instrumenten
Als hedge-instrument kunnen slechts worden aangewezen:
•
alle derivaten met uitzondering van (per saldo) geschreven opties (deze mitigeren immers geen
risico's);
•
een financieel actief of financiële verplichting, niet zijnde een derivaat, uitsluitend en alleen bij
aanwijzing voor hedging van valutarisico's; deze posten worden immers op iedere balansdatum
geherwaardeerd naar slotkoers.
Alleen instrumenten afgesloten met een derde partij kunnen als hedge-instrument worden aangewezen
(RJ 290.608). Voor de geconsolideerde jaarrekening is bijvoorbeeld een geconsolideerde
werkmaatschappij geen derde partij. Er kan dan alleen hedge accounting worden toegepast indien een
van de geconsolideerde maatschappijen een overeenkomst met een derde, bijvoorbeeld een externe
bank heeft afgesloten. De overeenkomsten tussen geconsolideerde maatschappijen worden immers
geëlimineerd. Voor de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening kunnen overeenkomsten tussen
groepsmaatschappijen wel worden aangewezen voor hedge accounting.
Effectiviteit van de hedge
RJ 290 stelt geen specifieke eisen aan de (minimale) effectiviteit van een hedge. RJ 290 stelt alleen dat
het ineffectieve deel van de hedge via de staat van baten en lasten dient te worden verwerkt. Dit is
vanzelfsprekend, omdat voor het ineffectieve deel een mismatch in de toerekening aan de staat van
baten en lasten ontstaat en die mismatch ook niet kan worden opgelost door hedge accounting toe te
passen. RJ 290 stelt tevens geen strikte regels ten aanzien van de wijze van meting van de effectiviteit,
maar geeft voorbeelden op welke wijze die effectiviteit kan worden gemeten (RJ 290.616):
•
door vergelijking van de verandering in de reële waarde van het hedge-instrument en van de
afgedekte positie in een bepaalde periode of sinds het aangaan van de hedgerelatie;
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•

•

door het vergelijken van de kritische kenmerken van een hedge-instrument en van een afgedekte
positie. De mate van gelijk zijn van de kritische kenmerken in beide elementen van een hedgerelatie
kan de indicatie zijn van de effectiviteit; of
door het uitvoeren van regressieanalyse op de veranderingen in de reële waarde van een hedgeinstrument en de afgedekte positie.

4.12.5 Verwerkingswijzen van de verschillende soorten hedge accounting
4.12.5.1 Inleiding
Wij verwachten dat onderwijsinstellingen hoofdzakelijk gebruik maken van rentederivaten in combinatie
met kostprijshedge-accounting. Om die reden worden in dit handboek alleen het model van
kostprijshedge-accounting geïllustreerd. In dit hoofdstuk is een voorbeeld opgenomen van
kostprijshedge-accounting bij het afdekken van renterisico's door middel van een renteswap. Daarnaast
wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de voorwaarden voor het toepassen van kostprijshedgeaccounting met een renteswap.
4.12.5.2 Kostprijshedge-accounting
Onder NL GAAP is het toegestaan om bepaalde derivaten tegen kostprijs te waarderen. Dit is een
belangrijk verschil met IAS 39. Onder IAS 39 worden alle derivaten gewaardeerd tegen reële waarde.
Als derivaten tegen kostprijs op de balans worden gewaardeerd kan er een mismatch ontstaan. Deze
mismatch betreft de toerekening van resultaten aan de staat van baten en lasten van enerzijds de
onderliggende afgedekte positie en anderzijds het derivaat (hedge-instrument). De waardewijzigingen
van het derivaat worden immers bij waardering tegen kostprijs niet verwerkt, tenzij sprake is van een
verlieslatend contract. Door toepassing van kostprijshedge-accounting kan een instelling zorgen dat
deze mismatch niet ontstaat.
Bij kostprijshedge-accounting worden zowel het hedge-instrument als de afgedekte positie tegen
kostprijs gewaardeerd. Derivaten met beursgenoteerde aandelen als onderliggende waarde en die niet
als hedge-instrument worden aangemerkt, worden volgens de basisregels tegen reële waarde
gewaardeerd met waardeveranderingen in de staat van baten en lasten. Door dit derivaat aan te wijzen
voor kostprijshedge-accounting kan worden afgeweken van deze basisregels en toch op kostprijs worden
gewaardeerd. Ook kan kostprijshedge-accounting worden toegepast voor derivaten met een andere
onderliggende waarde dan beursgenoteerde aandelen. Dergelijke derivaten kunnen ook zonder
toepassing van kostprijshedge-accounting tegen kostprijs worden gewaardeerd. Probleem is echter dat
in geval de reële waarde lager is dan de kostprijs, volgens de basisregels een verlies verantwoord moet
worden (bijzondere waardevermindering en/of verlies uit hoofde van een verlieslatend contract). Als een
dergelijk derivaat onderdeel uitmaakt van een effectieve hedgerelatie kan echter kostprijshedgeaccounting worden toegepast. Door dit derivaat aan te wijzen voor kostprijshedge-accounting, kan
worden afgeweken van de basisregels en kan toch op kostprijs worden gewaardeerd als de reële waarde
lager is dan de kostprijs. In dat geval wordt geen verlies verantwoord (voor zover de hedgerelatie
effectief is).
Als de afgedekte positie tegen reële waarde wordt gewaardeerd, dient het hedge-instrument ook tegen
reële waarde te worden gewaardeerd en kan geen kostprijshedge-accounting worden toegepast, maar
dient reëlewaardehedge-accounting, dan wel kasstroomhedge-accounting te worden toegepast,
afhankelijk van de situatie.
Bepalen en meten van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting
De effectiviteit van een hedgerelatie betreft de mate waarin de waardeveranderingen van het hedgeinstrument de waardeveranderingen van de afgedekte positie compenseren. De ineffectiviteit is de mate
waarin die twee waardeveranderingen elkaar niet compenseren. In RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ is
bepaald dat een onderneming op iedere balansdatum de volgende stappen moet uitvoeren:
vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-instrument en de afgedekte positie;
indien uit stap 1 volgt dat de kritische kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn, uitvoeren van een
kwantitatieve ineffectiviteitsmeting.
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Ad 1. Vergelijken van de kritische kenmerken
De kritische kenmerken in een hedgerelatie zijn die kenmerken die bepalen in hoeverre het
desbetreffende risico daadwerkelijk is afgedekt of verminderd. Het zijn dus de kenmerken die voor de
bepaling van de mate van effectiviteit van belang zijn. Dit betreft onder meer de omvang, de looptijd,
het afgedekte risico en de wijze van afrekening van het hedge-instrument en van de afgedekte positie.
Zijn de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie gelijk, dan kan de
hedgerelatie als volledig effectief worden aangemerkt. Er is dan geen sprake van ineffectiviteit en een
kwantitatieve ineffectiviteitsmeting hoeft niet te worden uitgevoerd.
Ad 2. Kwantitatieve ineffectiviteitsmeting
Indien de kritische kenmerken van het hedge-instrument en van de afgedekte positie niet aan elkaar
gelijk zijn, is dit een indicatie dat de hedgerelatie een ineffectief deel bevat. In dat geval moet de
omvang van het ineffectieve deel bepaald worden door middel van een kwantitatieve
ineffectiviteitsmeting.
Verwerken ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting
Als kostprijshedge-accounting wordt toegepast moet de ineffectiviteit worden verwerkt in de staat van
baten en lasten (RJ 290.614 en 615). Dat is echter alleen het geval voor zover ook zonder toepassing
van kostprijshedge-accounting waardeveranderingen van het hedge-instrument in de staat van baten en
lasten worden verwerkt. Bij kostprijshedge-accounting wordt de ineffectiviteit dus alleen in de staat van
baten en lasten verwerkt indien en voor zover dit cumulatief een verlies betreft. Cumulatieve winsten
worden bij kostprijswaardering immers pas bij verkoop in de staat van baten en lasten verwerkt.
Dit betekent dat indien het hedge-instrument een negatieve waardeontwikkeling ten opzichte van de
kostprijs heeft, de rechtspersoon de ineffectiviteit verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover
de cumulatieve negatieve reële-waardeverandering van het hedge-instrument in absolute termen groter
is dan de tegenovergestelde reële-waardeverandering van de afgedekte positie.
Indien deze cumulatieve ineffectiviteit op een latere balansdatum is afgenomen, wordt een bate geboekt
ter grootte van het (gedeeltelijk) afnemen van de ineffectiviteit. Omdat ineffectiviteit slechts wordt
verwerkt indien en voor zover deze per balansdatum op cumulatieve basis in een verlies resulteert, leidt
dit er niet toe dat op cumulatieve basis een winst wordt verantwoord uit hoofde van ineffectiviteit.
4.12.6 Aanvangen van hedge accounting na aanschaf hedge-instrument
Het toepassen van hedge accounting is facultatief en dus niet verplicht. De keuze om hedge accounting
aan te vangen hoeft niet per se al bij het aangaan van de afdekking (dus bij de aanschaf van het hedgeinstrument) te worden gemaakt. Een instelling heeft dus de mogelijkheid om in eerste instantie te
kiezen om geen hedge accounting toe te passen, maar kan op een later moment besluiten om alsnog
aan te vangen met hedge accounting. Uiteraard moet op dat moment wel worden voldaan aan alle
voorwaarden die gelden voor het toepassen van hedge accounting. Hedge accounting kan dan vanaf dat
moment (prospectief) worden toegepast.
Voorbeeld: Aanvangen van hedge accounting na aanschaf hedge-instrument
Instelling A heeft in jaar 1 een lening afgesloten ter financiering van de aanschaf van een pand tegen
een vaste rente. De bank verstrekt een lening tegen een variabele rente met daarbij een tweede
contract (een swapcontract) om de variabele rente om te zetten naar een vaste rente. Dit
swapcontract heeft dezelfde looptijd en overige kritische kenmerken als de leningsovereenkomst. De
bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van de leningsovereenkomst worden zelfstandig afgerekend,
alsook de bedragen uit het swapcontract. Als waarderingsgrondslag hanteert de instelling voor zowel
de lening als voor het swapcontract (geamortiseerde) kostprijs. De instelling past geen hedge
accounting toe. In de loop van het jaar daalt de variabele rente en krijgt de renteswap een negatieve
reële waarde. Derhalve is het derivaat in de balans ultimo jaar 1 ten laste van de staat van baten en
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lasten afgewaardeerd naar de lagere reële waarde (RJ 290.541). A vraagt zich af of met ingang van
jaar 2 alsnog kostprijshedge-accounting kan worden toegepast.
Het is toegestaan om met ingang van jaar 2 hedge accounting toe te passen, mits (alsnog) aan de
documentatieverplichting is voldaan. Bij kostprijshedge-accounting houdt dit in dat met ingang van
jaar 2 de verplichting (de negatieve waarde van de renteswap) naar rato van de looptijd van de lening
vrijvalt. Die vrijval is in feite een correctie in de staat van baten en lasten op de rentebedragen die
worden afgerekend uit hoofde van de renteswap vanwege de reeds in jaar 1 verwerkte negatieve
waarde. Nu de lening (waarvan de rentekasstromen de afgedekte positie vormen) wordt gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs waarbij de effectieve-rentemethode moet worden toegepast, ligt het
voor de hand dat ook de vrijval van de verplichting plaatsvindt volgens de effectieve-rentemethode.
Als alternatief is naar onze mening lineaire amortisatie mogelijk.
4.12.7 Het beëindigen van hedge accounting
Hedge-accounting moet worden beëindigd indien sprake is van:
•
afloop, verkoop, beëindiging of uitoefening van het hedge-instrument; hierbij wordt vervangen of
telkens vernieuwen (roll-over) van een hedge-instrument in een ander hedge-instrument niet
beschouwd als expiratie of beëindiging indien deze vervanging of vernieuwing deel uitmaakt van de
gedocumenteerde hedgestrategie;
•
het niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting (zie hiervoor); of
•
het niet langer kiezen voor toepassing van hedge accounting op basis van het gedocumenteerde en
consistent toegepaste beleid of een verandering daarvan. In feite betreft dit het vrijwillig beëindigen
van hedge accounting, hetgeen moet blijken uit c.q. moet worden aangepast in de
hedgedocumentatie.
Verwerking beëindiging van kostprijshedge-accounting
Indien kostprijshedge-accounting wordt beëindigd door afloop, verkoop, beëindiging of uitoefening van
het hedge-instrument wordt het cumulatieve gerealiseerde resultaat op het hedge-instrument dat nog
niet in de staat van baten en lasten was verwerkt (dit betreft de periode dat sprake was van een
effectieve hedge) als overlopende post in de balans verwerkt tot het moment dat de afgedekte
transactie plaatsvindt. Het voormalige hedge-instrument wordt gewaardeerd volgens de basisregels voor
waardering en resultaatbepaling. Dit geldt eveneens als kostprijshedge-accounting vrijwillig wordt
beëindigd. Dat kan als op basis van het gedocumenteerde en consistent toegepaste beleid of een
verandering daarin, niet langer wordt gekozen voor toepassing van hedge accounting.
Voorts moet kostprijshedge-accounting worden beëindigd als de toekomstige transactie niet meer zeer
waarschijnlijk is. Indien de toekomstige transactie niet meer zeer waarschijnlijk is, maar naar
verwachting nog plaatsvindt wordt hedge accounting stopgezet en blijft het cumulatieve niet verwerkte
bedrag afhankelijk van de situatie 'off-balance' (bijvoorbeeld bij hedge van een toekomstige
kasstromen) of op de balans (bijvoorbeeld bij balansposities in vreemde valuta). Afwikkeling vindt
conform de normale afwikkeling van een kasstroomhedge plaats. Indien de toekomstige transactie naar
verwachting niet meer plaatsvindt, dient het cumulatieve bedrag dat buiten de staat van baten en lasten
ofwel 'off-balance' is gehouden te worden overgebracht naar de staat van baten en lasten.
4.12.8 Toelichting
4.12.8.1 Toelichtingsvereisten op grond van RJ 290
Algemeen
Het doel van het verstrekken van informatie over financiële instrumenten is tweeledig. Enerzijds moet
informatie worden verstrekt om inzicht te geven in het belang van financiële instrumenten voor de
financiële positie, het resultaat en de kasstromen van de instellingen. Anderzijds om inzicht te geven in
de bedragen, de tijdstippen en de mate van zekerheid van de toekomstige kasstromen van financiële
instrumenten (RJ 290.901).
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Het bepalen van de mate van detail van de toelichtingen over bepaalde financiële instrumenten vereist
een beoordeling waarbij rekening dient te worden gehouden met het relatieve belang van deze
instrumenten (RJ 290.904). Een goed evenwicht zal moeten worden gezocht om enerzijds te voorkomen
dat de jaarrekening wordt overladen met detailinformatie en anderzijds te voorkomen dat er sprake is
van een te hoge mate van aggregatie.
In RJ 290 zijn in aanvulling op de wettelijke toelichtingsvereisten nadere toelichtingsvereisten
opgenomen. Vermelding van additionele informatie kan nodig zijn om te voldoen aan het door de wet
vereiste inzicht. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de hiervoor genoemde
doelstelling van het verstrekken van informatie over financiële instrumenten en de bijbehorende risico's.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De volgende gegevens inzake waardering en resultaatbepaling dienen te worden vermeld:
•
informatie over de aard en omvang van de financiële instrumenten, inclusief belangrijke
contractuele bepalingen die invloed kunnen hebben op zowel bedrag en tijdstip als mate van
zekerheid van de toekomstige kasstromen (RJ 290.906 onder a);
•
de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, inclusief de criteria voor opname van
financiële instrumenten in de balans en de toegepaste waarderingsmethoden (RJ 290.906 onder b);
•
de methoden en veronderstellingen die gehanteerd zijn bij de bepaling van de reële waarde van de
financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen reële waarde, separaat voor significante
groepen van financiële activa (RJ 290.912 onder a);
•
of baten en lasten voortvloeiend uit veranderingen in de reële waarde van die financiële activa welke
na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd, anders dan die welke voor
handelsdoeleinden worden aangehouden, in het nettoresultaat over de periode worden opgenomen
of direct in het eigen vermogen worden verwerkt tot vervreemding van het financieel actief
(RJ 290.912 onder b);
•
of aankopen en verkopen van financiële activa in geval standaard marktconventies gelden, worden
verantwoord op de transactiedatum of op de afwikkelingsdatum (RJ 290.912 onder c).
Contractuele bepalingen
De contractuele bepalingen van een financieel instrument kunnen een belangrijke invloed hebben op de
omvang, het tijdstip en de mate van zekerheid van toekomstige kasstromen bij de partijen betrokken bij
een financieel instrument. Als de financiële instrumenten belangrijk zijn in verhouding tot de huidige
financiële positie of de toekomstige operationele resultaten van de instelling - hetzij individueel hetzij als
categorie - wordt informatie gegeven over de contractuele bepalingen daarvan. Dit geldt voor zowel de
in de balans opgenomen als voor de niet in de balans opgenomen instrumenten (RJ 290.907).
Zo worden derivaten veelal aangegaan onder de standaarddocumentatie zoals opgesteld door de
International Swaps and Derivatives Association (ISDA). ISDA heeft een tweetal raamovereenkomsten
opgesteld, te weten de ISDA Master Agreement 1992 en de ISDA Master Agreement 2002. Deze
raamovereenkomsten bevatten een groot aantal standaardbepalingen die partijen al dan niet van
toepassing kunnen verklaren op de door hen onder deze raamovereenkomst te sluiten
derivatencontracten. Als partijen met elkaar afspreken onder bepaalde voorwaarden onderpand aan
elkaar te verstrekken, dan worden dergelijke afspraken vastgelegd in een Credit Support Annex (CSA).
Indien de reële waarde van een derivaat aanzienlijk wijzigt als gevolg van renteontwikkelingen, kan dit
betekenen dat een potentiële vordering op de tegenpartij onder het derivaat dermate stijgt dat één van
de partijen het risico gaat lopen dat de ander per saldo zijn verplichtingen onder het derivaat niet meer
kan voldoen. Om dit risico te ondervangen kan in een CSA worden afgesproken dat, indien de reële
waarde van een derivaat onder een bepaald niveau daalt, de onderneming een bedrag aan onderpand in
depot moet storten (dan wel een andere vorm van zekerheid moet stellen), ten behoeve van de provider
van een derivaat.
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Voorbeeld: Contractuele bepalingen
Stel dat een instelling een renteswap heeft afgesloten waarbij de instelling een vaste rente betaalt en
een variabele rente ontvangt. Als de reële waarde van dit derivaat onder een bepaald niveau daalt,
moet de instelling een bedrag aan onderpand in depot storten. Deze stortingen worden 'margin calls'
genoemd en bieden de provider van de renteswap enige zekerheid dat de wederpartij aan zijn
verplichtingen jegens hem onder de renteswap zal kunnen blijven voldoen. 'Margin calls' werken ook
de andere kant op. In geval van een positieve reële waarde dient de provider van de renteswap een
borgstelling te doen en gelden bij de wederpartij te storten. Op deze wijze zijn beide partijen
verzekerd tegen de gevolgen van grote renteschommelingen. Indien de renteswap gepaard gaat met
een 'margin call', leidt dat over het algemeen tot een lagere te betalen vaste rente voor de instelling
die de renteswap afsluit, dan wanneer geen 'margin call' wordt opgenomen. Ook vergroot het in de
regel de mogelijkheid om renteswaps met langere looptijden en met hogere onderliggende waarden
aan te gaan. Bij 'margin calls' kunnen additionele voorwaarden worden overeengekomen. Zo kan
worden afgesproken dat boven een bepaalde reële waarde geen 'margin calls' worden ingeroepen.
Deze drempels worden 'thresholds' genoemd.
Het risico dat 'margin calls' plaatsvinden, kan tot een liquiditeitsprobleem leiden bij een instelling.
Indien de 'margin calls' een belangrijk deel van de liquiditeit blokkeren, kan een instelling onvoldoende
liquiditeit overhouden om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen. Let wel: de gelden die onder de
'margin calls' gesepareerd moeten worden, worden niet aan de provider van de renteswap
overgedragen en leveren dus geen verlies op. Zij kunnen alleen niet meer aangewend worden voor
investeringen of om aan verplichtingen te voldoen.
Indien financiële instrumenten die worden gehouden dan wel zijn uitgegeven door de rechtspersoon individueel dan wel als categorie - in aanzienlijke mate blootstaan aan risico's, kan het dus noodzakelijk
zijn contractuele bepalingen toe te lichten. Het gaat daarbij met name om het blootstaan aan
kasstroomrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, marktrisico, prijsrisico, renterisico of valutarisico. Toe te
lichten contractuele bepalingen kunnen zijn (RJ 290.908):
de hoofdsom, het nominale of een ander vergelijkbaar bedrag dat voor bepaalde afgeleide financiële
instrumenten, zoals de renteswap, het bedrag kan zijn waarop toekomstige betalingen zijn
gebaseerd (aangeduid als 'notional' bedrag);
de datum van aflossing, expiratie of uitoefening;
opties tot vervroegde afwikkeling gehouden door één van beide partijen van het instrument,
inclusief de periode waarin, of de datum waarop, de opties uitgeoefend kunnen worden en de
uitoefenprijs of de bandbreedte van mogelijke uitoefenprijzen;
opties gehouden door één van beide partijen om het instrument te converteren in, of te verruilen
voor een ander financieel instrument of een ander actief of andere verplichting, inclusief de periode
waarin, of de datum waarop de opties uitgeoefend kunnen worden alsmede de conversie of
ruilverhouding(en);
de bedragen en tijdstippen van verwachte toekomstige ontvangsten of betalingen van de hoofdsom
van het financiële instrument, inclusief afbetalingstermijnen en bepaalde 'sinking fund' of
vergelijkbare bepalingen;
het overeengekomen percentage of bedrag aan rente, dividend of andere periodieke vergoedingen
op de hoofdsom en de tijdstippen van de betalingen;
de verkregen zekerheden in geval van een financieel actief, of de verstrekte zekerheden in geval
van een financiële verplichting;
in het geval van een instrument waarvan de kasstromen een valuta-eenheid hebben die afwijkt van
de presentatievaluta, de valuta-eenheid waarin de ontvangsten of betalingen plaatsvinden, bij
voorkeur weergegeven in de vorm van een geaggregeerd overzicht van de posities per vreemde
valuta;
indien het instrument een ruil inhoudt, informatie zoals hiervoor beschreven bij de letters a. tot en
met h. voor het instrument dat verkregen wordt met de ruil; en
elke voorwaarde van een instrument of een daaraan verbonden bepaling die, indien deze in werking
treedt, leidt tot een belangrijke verandering van één van de andere bepalingen (bijvoorbeeld een
bepaling inzake een minimale solvabiliteitsratio in een schuldovereenkomst, die indien de ratio wordt
overschreden leidt tot een directe, verplichte aflossing van de gehele lening).
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Rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico
Voor elke categorie financiële activa en financiële verplichtingen, zowel in de balans opgenomen als niet
in de balans opgenomen, dient de rechtspersoon informatie te geven over de mate waarin de
rechtspersoon blootstaat aan rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico, waarbij ten minste de contractuele
renteherzienings- of aflossingsdata (voor zover de laatstgenoemde eerder liggen) en de effectieve
rentevoeten, voor zover van toepassing, moeten worden vermeld (RJ 290.918).
Bij de informatie over rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico moeten ook de effecten van hedgeinstrumenten worden betrokken (RJ 290.918). Daarbij wordt aanbevolen om deze informatie zowel
inclusief als exclusief het effect van hedge instrumenten te verstrekken, met een uitsplitsing naar de
relevante en gehele looptijden.
Kredietrisico
Voor elke categorie financiële activa en financiële verplichtingen, zowel in de balans opgenomen als niet
in de balans opgenomen, dient de instelling gegevens te verstrekken over de mate waarin de instelling
kredietrisico loopt, door middel van informatie die ten minste omvat het bedrag dat op balansdatum het
beste het maximale kredietrisico weergeeft ingeval tegenpartijen hun verplichtingen uit hoofde van
financiële instrumenten niet nakomen (zonder rekening te houden met de reële waarde van verkregen
zakelijke onderpanden) en vermelding van belangrijke concentraties van kredietrisico (RJ 290.928).
Reële waarde
Voor elke categorie financiële activa en financiële verplichtingen, zowel in de balans opgenomen als niet
in de balans opgenomen, dient de instelling informatie te geven over de reële waarde, tenzij het verschil
tussen boekwaarde en reële waarde van geringe betekenis is. Deze informatie hoeft overigens niet te
worden gegeven voor zover de financiële activa of de financiële verplichtingen al tegen reële waarde zijn
gewaardeerd in de balans. Op grond hiervan dient dus informatie te worden gegeven over de reële
waarde (ook voor 'normale' vorderingen en schulden). Indien het niet mogelijk is binnen redelijke
termijn of tegen redelijke kosten op voldoende betrouwbare wijze de reële waarde te bepalen van een
financieel actief of een financiële verplichting, dient dat feit te worden vermeld samen met informatie
over de belangrijkste kenmerken van het desbetreffende instrument die bepalend zijn voor de reële
waarde (RJ 290.938). Bij het geven van informatie over de reële waarde van financiële instrumenten
dient ook vermeld te worden of en op welke wijze met latente belastingverplichtingen rekening is
gehouden (RJ 290.937). Als geen informatie over de reële waarde in de toelichting wordt gegeven,
omdat de reële waarde niet voldoende betrouwbaar kan worden bepaald, dient zoveel als mogelijk
(kwalitatieve) informatie te worden verschaft die gebruikers van de jaarrekening behulpzaam zijn bij het
vormen van een eigen oordeel over de omvang van mogelijke verschillen tussen de boekwaarde van
financiële activa en financiële verplichtingen en hun reële waarde (RJ 290.941).
Voor financiële activa en financiële verplichtingen die gewaardeerd worden tegen reële waarde, moet
worden aangegeven of die waarden zijn afgeleid van genoteerde marktprijzen, onafhankelijke taxaties,
contante waarde (DCF) berekeningen of dat een andere geschikte methode is gehanteerd. Bovendien
moet worden toegelicht welke belangrijke veronderstellingen zijn gebruikt bij de bepaling van de reële
waarde (RJ 290.916).
Financiële activa gewaardeerd tegen een hogere waarde dan de reële waarde
Voor zover financiële activa zijn opgenomen tegen een boekwaarde die hoger is dan de reële waarde
worden de boekwaarde en de reële waarde van de individuele activa of de relevante groepen van die
individuele activa vermeld, alsmede de redenen voor het niet-verlagen van de boekwaarde, inclusief het
gegeven waarop de leiding van de rechtspersoon de overtuiging baseert dat de boekwaarde kan worden
gerealiseerd (RJ 290.943).
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Hedge accounting
Met betrekking tot hedge accounting worden onder meer de volgende toelichtingen vereist:
•
een beschrijving van doelstellingen en beleid van de rechtspersoon inzake het beheersen van
financiële risico's, inclusief het beleid inzake hedging van belangrijke soorten van verwachte
transacties (RJ 290.913 onder a);
•
bij toepassing van hedge accounting dienen de volgende zaken te worden toegelicht (RJ 290.913
onder d):
een beschrijving van de hedgestrategie;
een beschrijving van de financiële instrumenten die als hedge-instrument zijn aangewezen voor
de hedgetransactie en de reële waarde daarvan per balansdatum;
de aard van de af te dekken risico's;
voor hedging van verwachte transacties (kasstroomhedge-accounting): de perioden waarin naar
verwachting deze transacties zich zullen voordoen, het moment waarop de transacties in het
bepalen van het resultaat zullen worden meegenomen en een beschrijving van verwachte
transacties waarvoor voordien gebruik werd gemaakt van hedge accounting, maar die zich naar
verwachting niet meer zullen voordoen;
•
wanneer een winst of verlies op een hedge-instrument dat gebruikt wordt voor een
kasstroomafdekking tijdelijk wordt verantwoord in het eigen vermogen, dient de volgende
toelichting te worden verstrekt (RJ 290.913 onder c):
het bedrag dat gedurende de periode in het eigen vermogen is verantwoord;
het bedrag dat gedurende de periode uit het eigen vermogen is verwijderd en opgenomen in de
staat van baten en lasten;
het bedrag dat gedurende de periode uit het eigen vermogen is verwijderd en opgenomen in de
eerste waardering van activa en passiva.
•
indien een hedgerelatie tot een significant kasstroomrisico leidt (RJ 290.913 onder e):
de aard;
de omvang;
de omstandigheden waaronder; en
het moment waarop de kasstromen en/of verplichtingen zich kunnen voordoen;
•
indien hedge accounting wordt toegepast (RJ 290.913 onder f):
de cumulatieve reëlewaardeverandering van de hedge-instrumenten met betrekking tot het
effectieve deel van de hedge; en
de cumulatieve reëlewaardeverandering van de hedge-instrumenten met betrekking tot het
ineffectieve deel van de hedge. Hiervan dient tevens te worden aangegeven welk bedrag
cumulatief in de winst-en-verliesrekening is verwerkt.
Van een significant kasstroomrisico kan bijvoorbeeld sprake zijn als de rente van een lening met
variabele rente afgedekt wordt met een renteswap, waarbij in de swapovereenkomst uitwisseling van
onderpand in liquide middelen is afgesproken, ter hoogte van de reële waarde. Een ander voorbeeld is
de afdekking van valutarisico in de toekomst door middel van een zogenoemde roll-over strategie met
kortlopende valutatermijncontracten, die periodiek afgewikkeld moeten worden.
4.12.8.2 Wettelijke toelichtingsvereisten opgenomen in RJ 290
Algemeen
Om een goed inzicht te geven in de wettelijke toelichtingsvereisten zijn deze hierna samengevat. De
toelichtingsvereisten opgenomen in RJ 290 zijn mede gebaseerd op deze wettelijke bepalingen. In
RJ 290 zijn in aanvulling op de wettelijke toelichtingsvereisten nadere toelichtingsvereisten opgenomen.
Deze additionele vereisten richten zich met name op het toelichten van de risico's die verbonden zijn
aan het gebruik van financiële instrumenten. Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 4.12.8.1.
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Wettelijke toelichtingsvereisten bij waardering tegen reële waarde
Indien financiële instrumenten tegen reële waarde worden gewaardeerd, dan vereist art. 2:381a BW
specifieke informatie in de toelichting. Zodra de reële waarde is bepaald met behulp van
waarderingsmodellen en -technieken, moeten de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen
worden vermeld.
Daarnaast moet per categorie van financiële instrumenten worden weergegeven wat de reële waarde is
en wat de gevolgen van de waardering tegen reële waarde zijn voor de in de balans opgenomen
reserves en de staat van baten en lasten. Hiertoe vereist de wet dat zowel de waardeveranderingen die
rechtstreeks zijn opgenomen in de staat van baten en lasten worden toegelicht, als de
waardeveranderingen die op de balans in de herwaarderingsreserve tot uiting zijn gebracht.
Per categorie afgeleide financiële instrumenten (derivaten) moet vanwege het risico dat zij met zich
meebrengen een aanvullende toelichting worden gegeven. Van belang zijn de omvang en de aard van
deze instrumenten. Ook de relevante voorwaarden die op het bedrag, het tijdstip en de zekerheid van
toekomstige kasstromen van invloed kunnen zijn, moeten worden vermeld in de toelichting. Dit biedt de
gebruikers van de jaarrekening de mogelijkheid zich een oordeel te vormen over de toekomstige reële
waarde.
Wettelijke toelichtingsvereisten bij waardering tegen kostprijs
Indien financiële instrumenten niet tegen de reële waarde worden gewaardeerd, vermeldt de instelling
op grond van art. 2:381b sub a BW voor iedere categorie afgeleide financiële (derivaten) instrumenten
informatie in de toelichting over de reële waarde, de aard en de omvang.
Financiële instrumenten die behoren tot de financiële vaste activa, kunnen op grond van de tweede zin
van art. 2:387 lid 4 BW tegen een lagere waarde dan de historische kostprijs worden gewaardeerd.
Art. 2:381b sub b BW bepaalt welke informatie moet worden verstrekt indien bij dergelijke instrumenten
die tegen kostprijs zijn gewaardeerd, geen gebruik is gemaakt van art. 2:387 lid 4 BW. Dit betekent dat
de instrumenten in de jaarrekening van de instelling hoger gewaardeerd zijn ten opzichte van de actuele
waarde. Een voorbeeld hiervan is een tot einde looptijd aangehouden obligatie die tegen de
(geamortiseerde) kostprijs wordt gewaardeerd, waarbij de actuele waarde lager is dan deze kostprijs.
Indien een dergelijke situatie zich voordoet, moet op grond van art. 2:381b sub b BW in de toelichting
melding worden gemaakt van:
•
de reële waarde van de afzonderlijke activa of van passende groepen van de afzonderlijke activa;
•
de reden waarom de boekwaarde niet aan de reële waarde is aangepast en dus waarom geen verlies
is genomen. Hiertoe zet de instelling uiteen waarom hij overtuigd is dat de hogere boekwaarde kan
worden gerealiseerd.
Voorbeeld: Kostprijshedge-accounting (afdekken renterisico d.m.v. renteswap)
Instelling A gaat op 1 januari jaar 1 een lening van € 100 miljoen aan met een variabele rente voor
een termijn van 5 jaar. De variabele rente op de lening is LIBOR plus een opslag van 200 basispunten.
LIBOR bij aanvang van de lening bedraagt 5%. De rente op de lening wordt op jaarlijkse basis
berekend en wordt jaarlijks herzien op 31 december op basis van LIBOR.
Op 1 januari jaar 1 gaat A een renteswap aan met een nominaal bedrag ter hoogte van € 100 miljoen,
waarbij is overeengekomen dat A een vaste rente zal ontvangen in ruil voor de ontvangst van LIBOR
rente voor een periode van 5 jaar. De swap is bedoeld om het risico van de variabiliteit van de te
betalen rentekasstroom in te dekken.
De renteswap is bij aanvang van de lening op de markt gebracht en heeft op dat moment een reële
waarde van nihil.
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De voorwaarden van de renteswap zijn als volgt:
Nominaal bedrag:

€ 100 miljoen

Transactiedatum:

1 januari jaar 1

Aanvangsdatum:

1 januari jaar 1

Vervaldatum:

31 december jaar 5

Instelling A betaalt:

5,5% rente per jaar

Instelling A ontvangt:
Betaal- en ontvangstdagen:

LIBOR
jaarlijks op de terugbetaalmomenten

Herzien van variabele rente (LIBOR):

jaarlijks op 31 december

Eerste betaal- respectievelijk ontvangstdag:

31 december jaar 1

Laatste betaal- respectievelijk ontvangstdag:

31 december jaar 5

De renteswap wordt als zeer effectief aangemerkt omdat de voorwaarden van de lening en de swap
met elkaar overeenkomen. De effectiviteit van de hedge zal in ieder geval op balansdatum beoordeeld
moeten worden.
LIBOR

Reële waarde van swap
€

1 januari jaar 1

5,00%

0

31 december jaar 1

6,57%

4.068.000

31 december jaar 2

7,70%

5.793.000

31 december jaar 3

6,79%

2.303.000

31 december jaar 4

5,76%

241.000

A verwerkt de rentelasten op basis van LIBOR plus 200 basispunten en berekent de betalingen en
ontvangsten uit hoofde van de swap op balansdatum als een aanpassing van de rentelasten. Het effect
van de twee componenten is een vaste rente van 7,5%. De reële waarde van de swap wordt verwerkt
als een financieel actief of verplichting met een compenserend bedrag in het eigen vermogen ter
hoogte van de effectieve indekking van de positie.
Het ineffectieve deel dient direct verantwoord te worden in de staat van baten en lasten.
1 januari jaar 1
De volgende boeking dient te worden gemaakt van het aangaan van de lening:
Liquide middelen
Aan Langlopende schuld

€ 100.000.000
€ 100.000.000

Wat betreft de reële waarde van de renteswap hoeven geen boekingen gemaakt te worden, omdat
deze waarde nihil was bij aanvang van de swap.
31 december jaar 1
Gedurende het boekjaar zijn de interestpercentages gestegen wat geresulteerd heeft in een
aanpassing van de reële waarde van de renteswap naar € 4.068.000. De effectiviteit van de hedge
wordt beoordeeld op balansdatum en verondersteld wordt dat de hedge in hoge mate effectief is.
Aangezien de ineffectiviteit nihil is wordt de verandering in de reële waarde van de ruil rechtstreeks
verwerkt in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve). A heeft het verschuldigde bedrag uit hoofde
van de swap ten bedrage van € 500.000 betaald op 31 december jaar 1. De variabele rente gebaseerd
op LIBOR voor het komende jaar bedraagt 6,57%.
Omdat kostprijshedge-accounting wordt toegepast, wordt de stijging van de reële waarde van de
renteswap niet geboekt. Immers de renteswap wordt tegen kostprijs gewaardeerd.
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Van de betaling van de rente (LIBOR plus 200 basispunten, 5% plus 2%) op de 'oorspronkelijke'
leningsovereenkomst en de betaling van de renteaanpassing uit hoofde van de ruil (effectief 7,5%),
dient de volgende boeking gemaakt te worden:
Rentelasten

€ 7.000.000

Aan Liquide middelen
Rentelasten

€ 7.000.000
€ 500.000

Aan Liquide middelen

€ 500.000

31 december jaar 2
Gedurende het boekjaar zijn de interestpercentages gestegen wat geresulteerd heeft in een
aanpassing van de reële waarde van de renteswap naar € 5.793.000. De effectiviteit van de hedge
wordt wederom beoordeeld op balansdatum en andermaal wordt de hedge als effectief beoordeeld.
Aangezien de ineffectiviteit nihil is wordt de verandering in de reële waarde van de swap rechtstreeks
verwerkt in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve).
A heeft uit hoofde van de renteswap € 1.070.000 ontvangen op 31 december jaar 2. De variabele
rente gebaseerd op LIBOR voor het komende jaar bedraagt 7,7%.
Omdat kostprijshedge-accounting wordt toegepast, wordt de stijging van de reële waarde van de
renteswap niet geboekt. Immers de renteswap wordt tegen kostprijs gewaardeerd.
Van de betaling van de rente (LIBOR plus 200 basispunten, 6,57% plus 2%) op de 'oorspronkelijke'
leningsovereenkomst en de betaling van de renteaanpassing uit hoofde van de swap (effectief 7,5%),
dient de volgende boeking gemaakt te worden:
Rentelasten

€ 8.570.000

Aan Liquide middelen
Liquide middelen

€ 8.570.000
€ 1.070.000

Aan Rentelasten

€ 1.070.000

31 december jaar 3
Gedurende het boekjaar zijn de interestpercentages gedaald wat geresulteerd heeft in een aanpassing
van de reële waarde van de renteswap naar € 2.303.000. De ineffectiviteit van de afdekking wordt
beoordeeld op balansdatum en deze zal nihil zijn. Aangezien de ineffectiviteit nihil is wordt de
verandering in de reële waarde van de swap rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
(herwaarderingsreserve). A heeft uit hoofde van de renteswap € 2.200.000 ontvangen op 31
december jaar 3. De variabele rente gebaseerd op LIBOR voor het komende jaar bedraagt 6,79%.
Omdat kostprijshedge-accounting wordt toegepast, wordt de daling van de reële waarde van de
renteswap niet geboekt. Immers de renteswap wordt tegen kostprijs gewaardeerd.
Van de betaling van de rente (LIBOR plus 200 basispunten, 7,7% plus 2%) op de 'oorspronkelijke'
leningsovereenkomst en de ontvangst van de renteaanpassing uit hoofde van de swap (effectief
7,5%), dient de volgende boeking gemaakt te worden:
Rentelasten

€ 9.700.000

Aan Liquide middelen
Liquide middelen
Aan Rentelasten

€ 9.700.000
€ 2.200.000
€ 2.200.000

31 december jaar 4
Gedurende het boekjaar zijn de interestpercentages gedaald wat geresulteerd heeft in een aanpassing
van de reële waarde van de renteswap naar € 241.000. De ineffectiviteit van de afdekking wordt
beoordeeld op balansdatum en er wordt vanuit gegaan dat deze nihil zal zijn. Aangezien de
ineffectiviteit nihil is wordt de verandering in de reële waarde van de swap verwerkt in het eigen
vermogen (herwaarderingsreserve). A heeft uit hoofde van de renteswap € 1.290.000 ontvangen op
31 december jaar 4. De variabele rente gebaseerd op LIBOR voor het komende jaar bedraagt 5,76%.
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Omdat kostprijshedge-accounting wordt toegepast, wordt de stijging van de reële waarde van de
renteswap niet geboekt. Immers de renteswap wordt tegen kostprijs gewaardeerd.
Van de betaling van de rente (LIBOR plus 200 basispunten, 6,79% plus 2%) op de 'oorspronkelijke'
leningsovereenkomst en de ontvangst van de renteaanpassing uit hoofde van de swap (effectief
7,5%), dient de volgende boeking gemaakt te worden:
Rentelasten

€ 8.790.000

Aan Liquide middelen
Liquide middelen

€ 8.790.000
€ 1.290.000

Aan Rentelasten

€ 1.290.000

31 december jaar 5
De renteswap wordt beëindigd op 31 december jaar 5. A heeft uit hoofde van de renteswap € 260.000
ontvangen op 31 december jaar 5. Van de betaling van de rente (LIBOR plus 200 basispunten, 5,76%
plus 2%) op de 'oorspronkelijke' leningsovereenkomst en de ontvangst van de renteaanpassing uit
hoofde van de swap (effectief 7,5%), dient de volgende boeking gemaakt te worden:
Rentelasten

€ 7.760.000

Aan Liquide middelen
Liquide middelen

€ 7.760.000
€ 260.000

Aan Rentelasten

€ 260.000

Recapitulatie
Het indekken tegen een stijging van de rente door middel van het aangaan van de renteswap op 1
januari jaar 1 heeft het volgende effect gehad op de rentelasten:
Zonder swap
€

Met swap
€

Rentelasten jaar 1

7.000.000

7.500.000

Rentelasten jaar 2

8.570.000

7.500.000

Rentelasten jaar 3

9.700.000

7.500.000

Rentelasten jaar 4

8.790.000

7.500.000

Rentelasten jaar 5

7.760.000

7.500.000

4.12.9 Embedded derivaten
Algemeen
Een embedded derivaat is een component van een samengesteld (hybride) financieel instrument dat
(RJ 290.825):
•
voldoet aan de definitie van een derivaat; en
•
als contractuele voorwaarde of groep van contractuele voorwaarden is besloten in een basiscontract
(‘host contract’).
Voorbeeld: Embedded derivaat (1)
Instelling A ontvangt een lening van een bank met een looptijd van 10 jaar. In de
leningsovereenkomst is afgesproken dat de bank het recht heeft om na de looptijd van 10 jaar, de
lening voor 5 jaar te verlengen tegen een vooraf vastgestelde rente (zogenoemde ‘extendible lening’).
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De bank zal gebruik maken van de optie, als dit op het moment van verlengen tegen voor de bank
gunstige voorwaarden is (en dus voor A ongunstige voorwaarden). Feitelijk heeft A een optie verkocht
(geschreven) op een renteswap, een zogenoemde swaption. Deze optie betreft een embedded
derivaat, aangezien de optie voldoet aan de definitie van een derivaat en onderdeel uitmaakt van het
basiscontract (de leningsovereenkomst).
Embedded derivaten zijn dus derivaten die zijn opgenomen in een basiscontract; er is sprake van een
samengesteld financieel instrument. Het samengesteld financieel instrument bestaat uit een
basiscontract en een derivaat.
Doordat het contract een derivaat omvat, veranderen sommige kasstromen die het gevolg zijn van het
samengestelde contract op dezelfde wijze als die van een losstaand derivaat. Een derivaat dat aan een
financieel instrument is gekoppeld, maar contractueel onafhankelijk is van dat instrument, of waarbij
een andere partij betrokken is, is geen embedded derivaat. Dit is een afzonderlijk financieel instrument
en dient volgens de normale regels voor waardering en resultaatbepaling te worden verwerkt.
Voorbeeld: Embedded derivaat (2)
De optie tot conversie van een converteerbare obligatielening is een embedded derivaat voor de
houder van de optie. Een converteerbare obligatielening bestaat uit een lening (het basiscontract) en
een optie (het embedded derivaat) die de houder van deze optie het recht geeft om tegen bepaalde
voorwaarden de lening om te zetten in een vast aantal aandelen.
Voor de uitgevende instelling classificeert een dergelijk instrument als een samengesteld instrument.
Immers, voor de uitgevende instelling classificeert de optie als een eigenvermogenscomponent en de
lening (het basiscontract) als een financiële verplichting (vreemdvermogenscomponent).
De verwerking door de houder van de optie in de converteerbare obligatielening wijkt af van de
verwerking voor de uitgevende instelling. Bij de houder classificeert de optie tot conversie als een
embedded derivaat. De verwerking daarvan wordt in deze paragraaf behandeld.
Belangrijke vraag is of embedded derivaten moeten worden afgescheiden van het basiscontract en
afzonderlijk dienen te worden verwerkt, of dat ze niet van het basiscontract hoeven te worden
afgescheiden. Het doel van het afscheiden van embedded derivaten is om derivaten afzonderlijk te
verwerken en te waarderen. Daardoor worden de bijbehorende risico’s beter tot uitdrukking gebracht in
de jaarrekening.
Afscheiden van embedded derivaten
Embedded derivaten moeten worden afgescheiden van het basiscontract, als ze aan de volgende
voorwaarden voldoen (RJ 290.827):
•
een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou
voldoen aan de definitie van een derivaat;
•
er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract
besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract; en
•
het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat.
De derde van de hiervoor genoemde voorwaarden houdt in dat indien het samengestelde contract
(inclusief het embedded derivaat) tegen reële waarde wordt gewaardeerd met verwerking van de
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, afscheiden van het embedded derivaat niet
noodzakelijk is. De waardeveranderingen van het embedded derivaat worden dan immers reeds in de
jaarrekening verwerkt.
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Schema: Hoofdregel afscheiden embedded derivaten (RJ 290.827)

Beoordelen kenmerken en risicoprofiel
Een van de voorwaarden waaronder het afscheiden van embedded derivaten verplicht is, betreft de
voorwaarde dat de economische kenmerken en risico’s van het embedded derivaat niet nauw verbonden
zijn aan de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract. Deze voorwaarde roept in de
praktijk de meeste vragen op. Er zijn namelijk geen nadere bepalingen opgenomen aan de hand
waarvan kan worden vastgesteld of economische kenmerken en risico’s nauw verbonden zijn. Wel zijn
diverse voorbeelden in de regelgeving opgenomen die richting moeten geven aan de beoordeling
daarvan.
Voorbeeld: Kenmerken en risico’s converteerbare obligatie
Een converteerbare obligatie betreft een lening met als bijzondere voorwaarde dat de houder de optie
heeft om de lening op enig moment om te zetten in aandelen. Bij een converteerbare obligatie bestaat
het risicoprofiel van het leninggedeelte uit de gevoeligheid voor schommelingen van de rentevoet,
terwijl het risicoprofiel van het optiegedeelte (embedded derivaat) bestaat uit gevoeligheid voor
schommelingen in de aandelenprijs. Aangezien er geen nauwe relatie bestaat tussen de aandelenprijs
en de rentevoet, is er geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
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contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract. Het
embedded derivaat moet dus worden afgescheiden van het basiscontract.

Voorbeeld: Kenmerken en risico’s lening met variabele aflossing
Een lening die wordt afgelost tegen de nominale waarde, verhoogd met een bedrag afhankelijk van de
goudprijs. De waarde van het derivaat is afhankelijk van de goudprijs en de waarde van de lening is
voornamelijk afhankelijk van de rentestand. In dat geval bestaat er geen nauw verband tussen de
economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische
kenmerken en risico’s van het basiscontract. Het embedded derivaat moet dus worden afgescheiden
van het basiscontract.

Voorbeeld: Kenmerken en risico’s rentecaps en -floors
Rentecaps en -floors zijn contracten die ook wel renteopties worden genoemd. Een rentecap dekt de
houder van het instrument tegen stijging van de rentevoet boven een bepaalde waarde (strike rate),
terwijl een rentefloor de houder ervan afdekt tegen daling van de rentevoet onder een bepaalde
waarde. De waarde van zowel het leninggedeelte (basiscontract) als het derivaat (rentecap of -floor)
zijn primair afhankelijk van de ontwikkeling van de rentestand. Er is een nauw verband tussen de
kenmerken en risico’s van het basiscontract en van het derivaat. Het derivaat behoeft dus niet te
worden afgescheiden van het basiscontract.
Verwerken van embedded derivaten
In het hierna opgenomen voorbeeld wordt het afscheiden en verder verwerken van een embedded
derivaat geïllustreerd.
Voorbeeld: Verwerken embedded derivaat
Instelling A ontvangt een lening van een bank met een looptijd van 10 jaar. In de leningsovereenkomst
is afgesproken dat de bank het recht heeft om na de looptijd van 10 jaar, de lening voor 5 jaar te
verlengen tegen een vooraf vastgestelde rente (zogenoemde ‘extendible lening’). Tegenover deze
verlengingsoptie heeft instelling A gedurende de eerste tien jaar een gunstiger rentepercentage dan de
marktrente kunnen bedingen. De lening inclusief de verlengingsoptie heeft een reële waarde van
200.000. Dat is ook het bedrag dat instelling A van de bank ontvangt bij opname van de lening. Omdat
de verlengingsoptie voor instelling A potentieel ongunstige rentevoorwaarden tot gevolg kan hebben,
heeft die optie een negatieve reële waarde van stel 10.000. De reële waarde van de lening zonder
verlengingsoptie bedraagt dan 190.000. De reële waarde van de lening zonder de verlengingsoptie is
lager dan de reële waarde inclusief de verlengingsoptie. Dit komt doordat zonder die verlengingsoptie
een hogere rente (de marktrente) betaald zou moeten worden. Het verschil ad 10.000 betreft de
(contante) waarde van het rentevoordeel. Dit rentevoordeel is de tegenprestatie (‘premie’) die de bank
vergoedt voor de verlengingsoptie die immers voor instelling A een negatieve reële waarde heeft.
Als het derivaat wordt afgescheiden is de journaalpost op het moment van het afsluiten en opnemen
van de lening:
Liquide middelen

200.000

Aan Lening

190.000

Aan Derivaat

10.000

Als het derivaat niet zou worden afgescheiden is de journaalpost:
Liquide middelen
Aan Lening

200.000
200.000
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De waarderingsgrondslag van de lening is in beide gevallen geamortiseerde kostprijs. Bij afscheiden
van het derivaat zal de contante waarde van de te verwerken rentelast over de gehele looptijd van de
lening 10.000 (= 200.000 – 190.000) hoger zijn. De lening wordt immers gedurende de looptijd
opgerent (geamortiseerd) tot 200.000. De effectieve rente in de staat van baten en lasten komt dan uit
op de marktrente (het percentage dat betaald had moeten worden zonder verlengingsoptie). Dat
gebeurt niet als het embedded derivaat niet wordt afgescheiden. Dan zou de effectieve rente in de staat
van baten en lasten namelijk uitkomen op het vanwege de verlengingsoptie verlaagde percentage.
Daarnaast vindt bij afscheiden afzonderlijke verwerking van het derivaat plaats.
Na het afsluiten wijzigt de reële waarde van het derivaat als gevolg van schommelingen in de
marktrente. Als de marktrente lager is dan de vooraf vastgestelde rente op het moment van verlenging,
heeft de optie een negatieve waarde voor instelling A. De bank zal dan naar verwachting immers
gebruik gaan maken van haar verlengingsoptie. Daardoor moet instelling A in de toekomst een hogere
rente betalen dan dat het geval zou zijn indien instelling A aan het einde van de looptijd een nieuwe
lening op de markt zou afsluiten. Als de reële waarde meer dan 10.000 negatief wordt (dus na de
eerste opname in waarde daalt), moet door instelling A een verlies worden verwerkt. Als de bank aan
het einde van de looptijd uiteindelijk geen gebruik maakt van de optie (omdat de marktrente hoger is
dan de vooraf vastgestelde rente), volgt uit de optie een bate voor instelling A van 10.000.
Als het derivaat niet wordt afgescheiden, wordt geen afzonderlijk resultaat vanwege
waardeveranderingen van de optie verwerkt. De waarde van de optie is dan begrepen in de waardering
van de lening. Bij die verwerkingswijze worden verliezen op de optie (waardedalingen) niet verwerkt en
komen deze dus niet in de jaarrekening tot uitdrukking.
Overige aandachtspunten embedded derivaten
Hedge accounting
Een embedded derivaat dat wordt afgescheiden van het basiscontract, kan worden aangemerkt als een
hedge-instrument waarvoor hedge accounting kan worden toegepast (RJ 290.827). Het derivaat moet
dan vanzelfsprekend wel voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van hedge accounting zoals
opgenomen in RJ 290.6.
Reële waarde niet te bepalen
In RJ 290.831 is bepaald dat afscheiden niet nodig is als een rechtspersoon de reële waarde van een
embedded derivaat niet individueel kan bepalen. In dat geval mag het gehele samengesteld financieel
instrument worden gewaardeerd tegen de waarderingsgrondslag van het basiscontract. Dit zal naar
verwachting slechts in uitzonderingsgevallen voorkomen. De reële waarde van het embedded derivaat
zal in de meeste gevallen namelijk zelfstandig te bepalen zijn, dan wel af te leiden zijn door het verschil
te bepalen tussen de reële waarde van het basiscontract en de reële waarde van het samengesteld
financieel instrument.

4.13 Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en
onderzoek (RBB 2010)
Voor door het rijk bekostigde onderwijsinstellingen is de Regeling beleggen en belenen door instellingen
voor onderwijs en onderzoek (RBB 2010) tot 1 juli 2016 van toepassing.
De mogelijkheid voor beleggen en belenen is beperkt tot de niet voor lopende betalingen benodigde
middelen. De RBB 2010 staat niet toe dat leningen worden aangetrokken uitsluitend met het doel deze
tegen een hoger rendement uit te zetten. Het kan uiteraard wel voorkomen dat er ten behoeve van te
verrichten investeringen een lening wordt aangetrokken. Het aantrekken van een dergelijke lening zal
dan wel in de financieringsbehoefte van de instelling moeten voorzien op basis van bijvoorbeeld een
liquiditeitsplanning en een investeringsplanning.
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In de RBB 2010 zijn drie vormen van toegestane beleggingen opgenomen:
in de vorm van waardepapieren waaraan een bancaire toezichthouder in de EER een
solvabiliteitsratio van 0 procent heeft toegekend - dat zijn onder meer waardepapieren, zoals
obligaties uitgegeven of gegarandeerd door centrale overheden en decentrale overheden, voor zover
daarmee gelijkgeschakeld, zoals door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen
van woningcorporaties;
in vormen waarbij de hoofdsom bij opname - dus ook op de vervaldag - intact is, zoals vastrentende
waarden;
in derivaten.
Een derivaat wordt in de RBB 2010 omschreven als een contract met betrekking tot een transactie
gericht op het beperken van financiële risico's, waarin is bepaald dat het moment waarop deze
transactie zal of kan plaatsvinden afhankelijk is van bepaalde voorwaarden en dat de waarde van deze
transactie afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices.
Er mag alleen worden belegd en beleend bij financiële ondernemingen met een vergunning, gevestigd in
een EU/EER-lidstaat met minstens een AA-rating. Deze rating moet door minimaal twee ratingbureaus
zijn afgegeven.
De ratingeisen voor de beleggings- en beleningsvormen waarbij de hoofdsom bij opname intact is, zijn
als volgt afhankelijk van de looptijd van die vormen:
beleggings- en beleningsvormen voor een periode tot en met drie maanden mogen worden
betrokken van financiële ondernemingen die aantonen dat ze voor henzelf of voor de door hen
uitgegeven waardepapieren beschikken over minstens een A-rating, afgegeven door minstens twee
ratingbureaus.
beleggings- en beleningsvormen voor een periode van meer dan drie maanden mogen worden
betrokken van financiële ondernemingen die aantonen dat ze voor henzelf of voor de door hen
uitgegeven waardepapieren beschikken over minstens een AA-minusrating afgegeven door minstens
twee ratingbureaus.

4.14 Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 met ingang van
1 juli 2016
Per 1 juli 2016 is de ‘Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (RBLD2016) van kracht. De
RBLD 2016 is de opvolger van de Regeling belenen en beleggen door instellingen voor onderwijs en
onderzoek 2010 (RBB2010). De regeling is op 15 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 30576.
In de RBBD2016 zijn nu ook derivaten opgenomen. De strekking van de nieuwe regeling 2016 blijft in
hoofdlijnen gelijk, de belangrijkste aanpassingen liggen in de verankering van het Beleidskader
derivaten van het ministerie van Financiën. Voor lopende contracten blijft de oude regeling RBB2010 van
toepassing De nieuwe regeling geldt voor alle beleggingen, leningen en derivaten die vanaf 1 juli 2016
zijn aangegaan. In hoofdstuk 11.4 wordt nader ingegaan op de regeling.
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Bijlage 1 – Schema verwerking voorzieningen en niet in de balans opgenomen
verplichtingen (ontleend aan RJ 252)
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Bijlage 2 – Schema vorming reorganisatievoorziening
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5.1 Inleiding
Als gevolg van fusies tussen instellingen en door het afscheiden van activiteiten in afzonderlijke
rechtspersonen zijn het afgelopen decennium grote samenvoegingen van onderwijsinstellingen ontstaan.
Binnen deze samenvoegingen zijn meerdere rechtspersonen (veelal stichtingen en BV’s) actief. In deze
rechtspersonen kunnen publieke of private activiteiten zijn ondergebracht (zie ook hoofdstuk 8).
Wanneer meerdere rechtspersonen binnen een samenvoeging aanwezig zijn, kan het zijn dat de
onderwijsinstelling een geconsolideerde jaarrekening moet opmaken. Wanneer uw onderwijsinstelling
onderdeel uitmaakt van zo’n samenvoeging is voor u van belang te weten wanneer een geconsolideerde
jaarrekening moet worden opgesteld, welke instellingen in de consolidatie moeten worden betrokken en
aan welke eisen een geconsolideerde jaarrekening moet voldoen.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
•
Wanneer moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgemaakt (consolidatieplicht)?
•
Wat is een geconsolideerde jaarrekening (begripsbepaling)?
•
Welke partijen kunnen buiten de geconsolideerde jaarrekening worden gelaten?
•
Welke grondslagen gelden bij consolidatie?
•
Welke informatie moet in de toelichting worden opgenomen?

5.2 Consolidatieplicht
De consolidatieplicht is voorgeschreven in art. 2:406 BW. Op grond van artikel 2 van de Rjo zijn de
vrijstellingen van afdeling 11 van Titel 9 Boek 2 BW voor de kleine en middelgrote instelling niet van
toepassing (RJ 660.501). Het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling die aan het hoofd staat van
een groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op, waarin de eigen financiële gegevens zijn
opgenomen met die van de dochtermaatschappijen in de groep, de andere groepsmaatschappijen en
andere rechtspersonen waarover de onderwijsinstelling een overheersende zeggenschap kan uitoefenen
of waarover zij de centrale leiding heeft.
Bij nevengeschikte organisaties, bijvoorbeeld als twee stichtingen door een personele unie in het bestuur
en toezicht verbonden zijn, kan onder omstandigheden een groepsrelatie bestaan. Voor de vaststelling
hiervan is bepalend of de (beleidsafhankelijke) entiteit voldoet aan de criteria voor het zijn van
groepsmaatschappij van de (beleidsbepalende) entiteit, zoals opgenomen in alinea 201 tot en met 204
van hoofdstuk 217 Consolidatie.
Wanneer geen sprake is van een groepsrelatie, kan desalniettemin sprake zijn van een joint venture of
een verbonden partij (RJ 660.503).
De consolidatieplicht rust op het groepshoofd. Het groepshoofd is de rechtspersoon die de centrale
leiding heeft over de groep en het beleid van de groep bepaalt. In sommige gevallen is geen sprake van
één groepshoofd, bijvoorbeeld als twee stichtingen zich door een personele unie in het bestuur en
toezicht tot een groep verbonden hebben. Wanneer één groepshoofd ontbreekt, wijst de centrale leiding
een bevoegd gezag aan dat de geconsolideerde jaarrekening opstelt (RJ 660.502).
Volgens art. 2:24b BW is een groep een economische eenheid waarin rechtspersonen en
vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en
vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden. Uit deze omschrijving blijken twee criteria
waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een groepsrelatie, namelijk economische eenheid en
organisatorische verbondenheid. RJ 217.201 stelt dat uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat ook
het element centrale leiding essentieel is.
Tussen deze drie criteria bestaat een verband. Een economische eenheid veronderstelt immers een
organisatorische verbondenheid en/of centrale leiding. Kenmerkend voor een groep is dat er sprake is
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van een samenstel van rechtspersonen en vennootschappen (hierna collectief aangeduid met verbonden
partijen) die onder centrale leiding staan, zodanig dat zij een economische eenheid vormen.
Feitelijk beleidsbepalende invloed
In alle gevallen dient op basis van de feitelijke situatie te worden vastgesteld of er sprake is van een
groep of groepsmaatschappij (hierna aangeduid met groepsrelaties). Er is sprake van een groepsrelatie
als een bepaalde maatschappij in wezen een andere verbonden partij beheerst, anders gezegd: feitelijk
beleidsbepalend is in die andere (beleidsafhankelijke) maatschappij (RJ 217.202). Dit dient in alle
gevallen op basis van het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties te worden
vastgesteld (RJ 217.203).
Van belang is of een (overheersende) organisatie overheersende invloed heeft over een andere
(overheerste) organisatie. Dit is het geval als (RJ 640.501):
•
het financiële en operationele beleid kan worden bepaald; en
•
op grond daarvan belangrijke economische voordelen kunnen worden behaald en tevens belangrijke
economische risico's worden gelopen met betrekking tot de activiteiten van de overheerste
organisatie.
Bij onderwijsinstellingen is vaak geen sprake van een relatie tussen organisaties via aandelenbezit. De
relatie tussen deze organisaties vindt dan in het bijzonder zijn grond in de statutaire en contractuele
bepalingen omtrent de invloed op het beleid en de economische voordelen en de risico's met betrekking
tot de activiteiten. Al deze bepalingen worden in de beschouwing betrokken teneinde in de specifieke
situatie te beoordelen of sprake is van een groepsrelatie. Eenheid van bestuur van twee entiteiten is op
zichzelf nog onvoldoende grondslag om te concluderen dat sprake is van een groep of een groepsrelatie
(RJ 640.501).
Voorbeeld:
Onderwijsinstelling X betreft een stichting. Stichting Y organiseert voor de leerlingen van
onderwijsinstelling X schoolweken, gefinancierd met ouderbijdragen.
De schoolweken maken onderdeel uit van de opleiding bij onderwijsinstelling X. De inhoud van de
schoolweken worden samen met het bevoegd gezag samengesteld.
Onderwijsinstelling X heeft de bevoegdheid de samenstelling van het bestuur van Stichting Y te
bepalen. Het bevoegd gezag bepaalt het beleid rondom de inhoud van de schoolweken.
Volgens RJ 660 is in de opgenomen casus sprake van een consolidatieplicht. Uit de situatie blijkt dat
onderwijsinstelling X feitelijk beleidsbepalend is in Stichting Y.
Aanwijzingen groepsrelatie
De feitelijke vaststelling of sprake is van feitelijke beleidsbepalende invloed en daarmee een
groepsrelatie is in bepaalde situaties niet eenvoudig. De volgende omstandigheden kunnen belangrijke
aanwijzingen geven voor het bestaan van een groepsrelatie (RJ 217.204):
•
Alle activiteiten van een maatschappij worden in wezen uitgevoerd ten behoeve van de
(deelnemende) rechtspersoon, conform zijn specifieke wens. De rechtspersoon verkrijgt daardoor
economische voordelen in verband met de activiteiten van die maatschappij. Economische
afhankelijkheid op zichzelf (zoals die van een leverancier of van een belangrijke klant) is overigens
niet voldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van feitelijk beleidsbepalende invloed.
•
De rechtspersoon heeft in wezen zodanige zeggenschap over een andere maatschappij dat hij die
maatschappij of zijn activiteiten beheerst of kan beheersen. Een dergelijke zeggenschap kan aan
anderen zijn gedelegeerd zodanig dat de rechtspersoon in wezen nog steeds die maatschappij of zijn
activiteiten beheerst of kan beheersen. De rechtspersoon kan bijvoorbeeld de macht hebben om de
activiteiten van die maatschappij te beëindigen, dan wel deze maatschappij te ontbinden, hij kan de
macht hebben de statuten van deze maatschappij te wijzigen, of hij kan een veto uitspreken over
voorgestelde statutenwijzigingen.
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•

•

De rechtspersoon heeft in wezen het recht om de meerderheid van de economische voordelen van
de activiteiten van de beleidsafhankelijke maatschappij te verkrijgen, bijvoorbeeld op grond van een
wet, een overeenkomst of een andere regeling. Dit recht kan een aanwijzing zijn voor de
aanwezigheid van beleidsbepalende invloed als de rechtspersoon transacties aangaat met die
maatschappij en de financiële resultaten op grond van de regeling aan de rechtspersoon toekomen.
De rechtspersoon loopt in wezen voor meer dan de helft het economische risico met betrekking tot
die maatschappij of de activa van die maatschappij.

In RJ 640.502 tot en met 504 Organisaties-zonder-winststreven zijn aspecten benoemd die van belang
zijn bij de beoordeling of sprake is van een groepsrelatie in situaties dat geen relatie bestaat via
aandelenbezit. Deze aspecten zijn ook van belang voor onderwijsinstellingen.
Aspecten met betrekking tot de invloed op het beleid van de andere entiteit die onder meer in de
beoordeling van belang zijn (RJ 640.502):
•
het al dan niet beschikken over de meerderheid van stemrechten in het bestuur of gelijkwaardig
bestuursorgaan van de andere entiteit; dan wel de mogelijkheid om anderszins doorslaggevende
invloed uit te oefenen op dit stemrecht;
•
het al dan niet kunnen benoemen of ontslaan van de meerderheid van de leden van het bestuur of
gelijkwaardig bestuursorgaan van de andere entiteit;
•
het al dan niet kunnen uitbrengen van de meerderheid van stemrechten in de algemene vergadering
van de andere entiteit of de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het stemgedrag;
•
het al dan niet beschikken over een vetorecht over belangrijke beslissingen van het bestuur of
gelijkwaardig bestuursorgaan van die andere entiteit dan wel de mogelijkheid dergelijke beslissingen
te herroepen of aan te passen; bijvoorbeeld inzake operationele beslissingen, of met betrekking tot
investeringsbudgetten;
•
de al dan niet bevoegdheid om goedkeuring te verlenen voor het aanstellen, herbenoemen en
ontslaan van functionarissen op sleutelposities bij de andere entiteit;
•
of het mandaat van de andere entiteit is bepaald en beperkt is; en
•
het al dan niet beschikken over bijzondere zeggenschapsrechten op grond waarvan invloed kan
worden uitgeoefend op het financiële en operationele beleid van de andere entiteit.
Bij verenigingen en stichtingen komt het veelvuldig voor dat een directie functioneert en een raad van
toezicht het toezicht uitoefent op de werkzaamheden van de directie en doorslaggevende invloed
uitoefent op de besluitvorming.
De raad van toezicht is dan te beschouwen als een voorbeeld van een 'gelijkwaardig bestuursorgaan'
waaraan hiervoor wordt gerefereerd. Bij stichtingen benoemt de raad van toezicht zichzelf, behoudens
wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de
algemene ledenvergadering deze raad.
Aspecten met betrekking tot de economische voordelen en de risico's met betrekking tot de activiteiten
die onder meer in de beoordeling van belang zijn (RJ 640.503):
•
het al dan niet beschikken over de macht de andere entiteit op te heffen en een substantieel
aandeel in de overblijvende economische voordelen te verkrijgen of substantiële schulden te dragen;
•
het al dan niet beschikken over de macht uitkeringen van vermogensbestanddelen aan de andere
entiteit te onttrekken, en/of het aansprakelijk zijn voor bepaalde verplichtingen van de andere
entiteit;
•
het al dan niet direct of indirect bezitten van de eigendomstitel van het eigen vermogen van de
andere entiteit met een recht hierover in continuïteit te beschikken;
•
het gerechtigd zijn tot een substantieel deel van het eigen vermogen van de andere entiteit in een
bepaalde situatie, bijvoorbeeld in geval die andere entiteit wordt ontbonden;
•
de mogelijkheid de andere entiteit aanwijzingen te geven om medewerking te verlenen aan het
bereiken van de eigen doelen; en
•
het al dan niet blootgesteld zijn aan de overblijvende schulden van de andere entiteit.
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Indien sprake is van economische afhankelijkheid van een bepaalde entiteit betekent dit nog niet
noodzakelijkerwijs dat sprake is van overheersende zeggenschap door die andere entiteit (RJ 640.504).
Bijvoorbeeld in het geval dat een bepaalde stichting haar fondsen grotendeels ontvangt van een andere
stichting. Deze ontvangende stichting heeft zelf de bevoegdheid om te besluiten of zij fondsen
accepteert van de donorstichting. De donorstichting heeft in een dergelijk geval weliswaar invloed, maar
niet automatisch de macht om het financiële en operationele beleid te bepalen.
Personele unie
Van een personele unie is sprake als het bestuur van de ene organisatie voornamelijk bestaat uit
dezelfde personen als het bestuur van een andere organisatie. Bijvoorbeeld de bestuursleden van de
moederorganisatie zijn tevens bestuurslid van de steunstichting. Alleen het aspect van organisatorische
verbondenheid vanwege de personele unie is niet voldoende voor consolidatieplicht.
Om inzicht te krijgen of nieuwe verbonden instellingen van uw organisatie onder de consolidatieplicht
vallen, is het noodzakelijk om deze verbonden instellingen tijdig te screenen op de genoemde
consolidatiecriteria.

5.3 Begripsbepaling
De geconsolideerde jaarrekening
Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, de passiva, baten en lasten van
de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de
consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen
(art. 2:405 lid 1 BW). De geconsolideerde jaarrekening wordt opgemaakt door de instelling die aan het
hoofd staat van de groep.
De geconsolideerde jaarrekening heeft tot doel inzicht te verschaffen in de financiële situatie en de
resultaten van het geheel van de in de consolidatie opgenomen partijen. De reden voor de opstelling van
een geconsolideerde jaarrekening is dat de enkelvoudige jaarrekeningen van de juridische eenheden
(stichtingen, BV’s) die tot de consolidatiekring behoren, onvoldoende inzicht verschaffen in de
activiteiten en de financiële positie van het geheel.
Als een onderwijsinstelling een geconsolideerde jaarrekening opstelt, moet zij ook een enkelvoudige
jaarrekening opmaken. De geconsolideerde jaarrekening vormt een afzonderlijk onderdeel van de
jaarrekening en geldt niet als een toelichting op de enkelvoudige jaarrekening (zoals in het verleden wel
het geval was). De enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van de rechtspersoon zelf.

5.4 Mogen partijen buiten consolidatie blijven?
In beginsel moeten alle partijen, waarover het bestuur van een onderwijsinstelling, die aan het hoofd
staat van een groep, een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding
uitoefent, in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen.
Dit volgende facultatieve beperkingen van de consolidatiekring volgen uit de wet:
In de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen
is op het geheel (art. 2:407 lid 1 sub a BW)
De tekst van dit artikel spreekt van groepsmaatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen
is op het geheel. Dit betekent dat de vrijstelling niet slechts voor één enkele groepsmaatschappij geldt.
In het geval de vrijstelling wordt toegepast voor meerdere groepsmaatschappijen dient te worden
overwogen of de totaliteit van deze groepsmaatschappijen van te verwaarlozen betekenis is. Is dit niet
het geval, dan dient het aantal groepsmaatschappijen dat buiten de consolidatie wordt gelaten, te
worden verminderd.
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In Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn geen grenzen opgenomen voor
beantwoording van de vraag wanneer een groepsmaatschappij van te verwaarlozen betekenis is. Het
ministerie van OCW hanteert als vuistregel 5% van het geconsolideerde balanstotaal (bron: Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs, Toelichtende brochure, ministerie van OCW). Volgens het ministerie van OCW
kan consolidatie op basis van dit kwantitatieve criterium achterwege blijven indien het balanstotaal van
de te consolideren rechtspersoon minder is dan 5% van het geconsolideerde balanstotaal.
In de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens ten behoeve
van de consolidatie slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging zijn te
verkrijgen of te ramen (art. 2:407 lid 1 sub b BW)
Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zullen groepsmaatschappijen van materieel belang en op deze
grond buiten de consolidatie gehouden kunnen worden. Dit zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen na
verwerving van een nieuwe deelneming wanneer de berichtgeving van deze deelneming nog niet aan het
systeem van de groep is aangepast.
In de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden
met het oog op vervreemding (art. 2:407 lid 1 sub c BW)
Belangen die worden gehouden met enkel en alleen het voornemen om deze te vervreemden behoeven
niet te worden geconsolideerd. Een verworven maatschappij classificeert als 'slechts gehouden om te
vervreemden' wanneer op de overnamedatum, of binnen een korte periode na de overname, aan de
volgende indicatoren wordt voldaan (RJ 217.305):
•
de maatschappij is geschikt voor onmiddellijke vervreemding;
•
er is een verkoopbesluit genomen en er is een verkoopplan opgesteld;
•
met de uitvoering van het verkoopbesluit en -plan is feitelijk een begin gemaakt;
•
de verkoopprijs is in overeenstemming met de reële waarde; en
•
het is niet te verwachten dat het verkoopplan fundamenteel zal worden gewijzigd of zal worden
ingetrokken.

5.5 Consolidatiegrondslagen
5.5.1 Integrale methode
Maatschappijen die in de consolidatie dienen te worden opgenomen, dienen integraal te worden
geconsolideerd. Bij toepassing van de integrale consolidatiemethode worden de activa en verplichtingen,
alsmede de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Indien het
belang in de rechtspersoon minder dan 100% bedraagt, wordt het aandeel van derden in het eigen
vermogen van de geconsolideerde maatschappijen in de geconsolideerde balans afzonderlijk als
onderdeel van het groepsvermogen opgenomen. Het aandeel van derden in het resultaat van de
geconsolideerde maatschappijen wordt afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde staat van
baten en lasten in aftrek op het groepsresultaat gebracht (RJ 217.501). Bij het bepalen van het
minderheidsbelang wordt geen rekening gehouden met instrumenten die potentiële stemrechten in de
deelneming bevatten. Uitsluitend met de op balansdatum aanwezige rechten op economische voordelen
in verband met de activiteiten van de groepsmaatschappij wordt rekening gehouden (RJ 217.502).
De aan het minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen kunnen het minderheidsbelang in het
eigen vermogen van de geconsolideerde maatschappij overtreffen (doorgaans is er dan sprake van een
negatief eigen vermogen bij de deelneming). Alsdan komt het verschil, alsmede eventuele verdere
verliezen volledig ten laste van de meerderheidsaandeelhouder, tenzij en voor zover de
minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor haar rekening te
nemen (RJ 217.508). In feite komt in geval van een verlies bij een groepsmaatschappij met negatief
eigen vermogen het verlies niet meer ten laste van de post 'Aandeel van derden in het resultaat van
groepsmaatschappijen' in de staat van baten en lasten. Als de deelneming vervolgens weer winst maakt,
dan komen die winsten volledig ten gunste van de meerderheidsaandeelhouder totdat de door de
meerderheidsaandeelhouder voor haar rekening genomen, aan de minderheidsaandeelhouder
toerekenbare verliezen, zijn gerecupereerd.
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Bij toepassing in de enkelvoudige jaarrekening van de nettovermogenswaarde voor de waardering van
de deelneming zal alsdan veelal een verschil ontstaan tussen het eigen vermogen en het nettoresultaat
volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en het nettoresultaat volgens de
geconsolideerde jaarrekening. Een dergelijk verschil wordt dan conform het gestelde in
art. 2:389 lid 10 BW toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening.
Voorbeeld: Integrale consolidatie
De groep bestaat uit vier rechtspersonen. Stichting Hogeschool Educatie bezit 60% van de aandelen
van Educatief BV. In de statuten van Stichting beheer onroerende zaken is opgenomen dat Stichting
Hogeschool Educatie de bestuurder van de stichting kan benoemen en ontslaan. In de statuten van
Stichting contractonderwijs is opgenomen dat Stichting Hogeschool Educatie twee van de drie
bestuurders van de stichting kan benoemen en ontslaan.
Stichting Hogeschool Educatie kan beslissende zeggenschap in alle drie de partijen uitoefenen en moet
een geconsolideerde jaarrekening opmaken. De financiële gegevens van de drie partijen worden
integraal, dus voor 100%, in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Hogeschool Educatie
opgenomen. Het minderheidsbelang van Educatief BV dient afzonderlijk als onderdeel van het
groepsvermogen te worden opgenomen. Het aandeel van derden in het resultaat van de
geconsolideerde rechtspersonen wordt afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde staat van
baten en lasten in aftrek op het groepsresultaat gebracht.

5.5.2 Joint venture
Van een ‘joint venture’ is sprake in geval van activiteiten, al of niet uitgevoerd in de vorm van een
rechtspersoon of vennootschap, waarop als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking tussen een
beperkt aantal deelnemers de zeggenschap gezamenlijk wordt uitgeoefend. Joint ventures kwalificeren
niet als groepsmaatschappij, omdat niet aan het criterium van beslissende zeggenschap wordt voldaan.
De voor groepsmaatschappijen voorgeschreven methode van integrale consolidatie kan derhalve door de
deelnemers in joint ventures niet worden toegepast.
Artikel 2:409 BW bepaalt dat ‘de financiële gegevens van een rechtspersoon of vennootschap in de
geconsolideerde jaarrekening mogen worden opgenomen naar evenredigheid tot het daarin gehouden
belang’ indien sprake is van een joint venture en met de desbetreffende verwerking wordt voldaan aan
het inzichtsvereiste. Het opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van het naar evenredigheid
gehouden belang in een joint venture, wordt ook wel de methode van proportionele consolidatie
genoemd.
Proportionele consolidatie is alleen toegestaan als sprake is van een ‘zuivere’ joint venture. Het begrip
‘joint venture’ wordt ook wel eens gebruikt voor samenwerkingsverbanden, waarin de deelnemers geen
gezamenlijke zeggenschap hebben. In dat geval is sprake van een groepsmaatschappij en moet de
leidende rechtspersoon de ‘joint venture’ in haar geconsolideerde jaarrekening opnemen op basis van de
methode van integrale consolidatie.
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5.5.3 Uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden uniforme grondslagen van waardering en
resultaatbepaling gehanteerd. De grondslagen van het groepshoofd worden daarbij als uitgangspunt
gehanteerd. Wanneer de financiële gegevens van de te consolideren maatschappijen zijn opgesteld op
basis van grondslagen die afwijken van de grondslagen van het groepshoofd, worden deze gegevens
aangepast voordat ze in de geconsolideerde jaarrekening worden verwerkt. Alleen wegens gegronde, in
de toelichting te vermelden redenen mogen voor het bepalen van het resultaat andere grondslagen
worden gehanteerd dan de grondslagen van de consoliderende maatschappij (art. 2:410 lid 3 BW).
Een andere uitzondering is de situatie waarin een buitenlandse rechtspersoon mede aan het hoofd van
de groep staat. Op grond van art. 2:410 lid 4 BW is het toegestaan om het groepsdeel waarvan de
buitenlandse rechtspersoon aan het hoofd staat in de consolidatie op te nemen naar het recht van die
buitenlandse rechtspersoon. De invloed hiervan op vermogen en resultaat dient te worden toegelicht.
Voorbeeld: Uniforme grondslagen
Educatief BV (uit paragraaf 5.5.1) stelt haar jaarrekening op overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW. Zij
waardeert haar pand op basis van actuele waarde (taxatiewaarde). Omdat Stichting Hogeschool
Educatie haar materiële vaste activa waardeert op basis van historische kostprijs moet de jaarrekening
van Educatief BV eerst worden ‘omgerekend’ op basis van historische kostprijs alvorens deze in de
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Hogeschool Educatie te verwerken.
5.5.4 Eliminatie van relaties en resultaten
Alle relaties tussen de in de consolidatie opgenomen maatschappijen dienen in de geconsolideerde
jaarrekening te worden geëlimineerd. Dit betreft de onderlinge aandelenverhoudingen, vorderingen,
schulden en onderlinge transacties. Resultaten op onderlinge transacties tussen geconsolideerde
maatschappijen dienen zowel in de balanswaardering als in het resultaat te worden geëlimineerd voor
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

5.6 Presentatie en toelichting
In de toelichting op de jaarrekening moeten de grondslagen voor consolidatie worden vermeld.
In de toelichting van de jaarrekening moet daarnaast een overzicht worden verstrekt voor
meerderheidsdeelnemingen of verbonden stichtingen en verenigingen waarover beslissende
zeggenschap aanwezig is en waarvan de financiële gegevens in de geconsolideerde jaarrekening worden
opgenomen. De volgende gegevens dienen daarin te worden vermeld (conform 'model E Verbonden
partijen'):
•
naam, rechtsvorm en statutaire zetel;
•
de aard van de activiteiten de belangrijkste activiteiten, te onderscheiden in: contractonderwijs,
contractonderzoek, onroerende zaken en overige;
•
het eigen vermogen, het resultaat en de omzet onder vermelding van het jaar waarop deze
betrekking heeft;
•
betrokkenheid in de consolidatie, omvang van het eventuele deelnemingspercentage;
•
of een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403 BW is afgegeven (RJ 660.401).
Met betrekking tot alle overige verbonden partijen hoeven uitsluitend de naam, de rechtsvorm, de
statutaire zetel en de aard van de activiteiten te worden opgenomen.
Stichtingen kunnen geen wederzijdse kapitaalbelangen verkrijgen. De consolidatie van jaarrekeningen
van stichtingen betreft in feite een samenvoeging van desbetreffende jaarrekeningen onder toepassing
van de methode van consolidatie. Het samengevoegde eigen vermogen wijkt hierdoor af van het eigen
vermogen van het groepshoofd. Art. 2:389 lid 10 BW schrijft voor dat verschillen tussen het eigen
vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde
jaarrekening in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening worden vermeld.
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Personeelsgegevens
De gegevens inzake het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar werkzame werknemers worden voor
het geheel van de volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen vermeld. Daarnaast dient het
gemiddeld aantal werknemers afzonderlijk te worden vermeld voor het geheel van de naar
evenredigheid in de consolidatie betrokken maatschappijen (art. 2:410 lid 5 BW).

5.7 Segmentatie bij een geconsolideerde jaarrekening van meerdere bevoegde
gezagsorganen
Artikel 3 onder h van de Rjo luidt:
worden, ingeval sprake is van groepsverhoudingen leidende tot een geconsolideerde jaarverslaggeving
van de bevoegde gezagen, in de toelichting van de geconsolideerde jaarverslaggeving, de balans en
de staat van baten en lasten zodanig gesegmenteerd, dat inzicht ontstaat in de onderscheiden posten
uit de geconsolideerde jaarrekening op het instandhoudingsniveau.
Hetgeen onder h is opgenomen schrijft voor dat, ingeval sprake is van een geconsolideerde jaarrekening
van meerdere bevoegde gezagsorganen, een zodanige segmentatie wordt aangebracht in de toelichting
van de geconsolideerde jaarrekening, dat inzicht wordt gegeven in de prestaties van het bevoegd gezag
dat de onderwijsinstelling in stand houdt. De toepassing van de stellige uitspraken van de alinea’s 305
tot en met 307 van RJ 660 ‘Onderwijsinstellingen’ en de aanbevelingen uit RJ 350 ‘Gesegmenteerde
informatie’ van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving binnen de jaarrekening van een tot de groep
behorend bevoegd gezagsorgaan, zorgt vervolgens voor het vereiste inzicht op sectorniveau.
Indien sprake is van een geconsolideerde jaarrekening van meerdere bevoegde gezagen die voldoet aan
artikel 3 onder h Rjo, hoeft geen enkelvoudige jaarrekening van de instelling die in de geconsolideerde
jaarrekening van het groepshoofd is opgenomen door het bevoegd gezag te worden opgesteld en
gepubliceerd. Dit heeft het ministerie van OCW in haar Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs,
nummer 6, d.d. 25 januari 2013, aangegeven. In de geconsolideerde jaarrekening is immers de
voorgeschreven segmentatie opgenomen in overeenstemming met art. 3 onder h Rjo.
In de praktijk doen zich situaties voor waarbij meerdere bevoegde gezagen (besturen van instellingen)
nauw verbonden zijn door middel van een overkoepelende rechtspersoon (een holding). De bij het
ministerie van OCW ingediende geconsolideerde jaarrekening voldeed volgens het ministerie van OCW
niet aan het gewenste inzicht in de financiële positie en rechtmatige besteding per bevoegd gezag. De
wijziging voorziet in deze behoefte.
Dit betekent dat de huidige consolidatie- en segmentatievoorschriften van toepassing blijven. Alleen bij
consolidatie van meerdere bevoegde gezagen is aanvullende segmentatie verplicht door het opnemen
van een balans en een staat van baten en lasten, conform model A en model B van RJ 660, per bevoegd
gezag in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
Overigens zal veelal op grond van statutaire bepalingen een enkelvoudige jaarrekening per bevoegd
gezag dienen te worden opgesteld.
Opgemerkt dient nog te worden dat op grond van artikel 3 onder j Rjo deze bepaling niet geldt bij
consolidatie van twee of meer bevoegde gezagen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger
onderwijs. De afwijking, geformuleerd onder j, vloeit voort uit het feit dat de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uitgaan van een
financiële verantwoording op instellingsniveau. De Rjo mag hiermee niet in strijd zijn. Dat maakt een
afwijking noodzakelijk van de normale regel van art. 2:361 BW, die uitgaat van een verantwoording op
het niveau van de rechtspersoon of in de onderwijsterminologie op het niveau van het bevoegd gezag.
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Hierna volgen twee voorbeelden ter verduidelijking.

BG A is het bevoegd gezag van Stichting ROC A. BG B is het bevoegd gezag van Stichting VMBO B.
Beide BG’s zijn organisatorisch verbonden door de Holding Stichting X. Stichting X heeft de centrale
leiding over BG A en BG B. De feitelijk beleidsbepalende invloed wordt door de holding uitgeoefend.
Stichting X past de Rjo toe. BG A heeft naast ROC A ook een afzonderlijke entiteit voor
contractactiviteiten, C BV.
In dit voorbeeld is sprake van groepsverhoudingen van meerdere bevoegde gezagen. Op grond van
art. 3 onder h van de Rjo en art. 2:406 BW stelt de Holding Stichting X een geconsolideerde
jaarrekening op waarin de groepsmaatschappijen BG A (Stichting ROC A) en BG B (Stichting VMBO B),
inclusief C BV, zijn opgenomen. Daarnaast dient op grond van art. 3 onder h van de Rjo
gesegmenteerde informatie te worden opgenomen door zowel voor BG A als voor BG B een balans en
een staat van baten en lasten conform model A en model B van RJ 660 in de toelichting van de
geconsolideerde jaarrekening op te nemen. De geconsolideerde jaarverslaggeving van Holding Stichting
X wordt ingediend bij het ministerie van OCW. Voor Stichting VMBO B hoeft geen enkelvoudige
jaarrekening te worden opgesteld en gepubliceerd. Op grond van art. 3 onder j Rjo moet BG A van
Stichting ROC A wel een enkelvoudige jaarrekening opstellen en indienen bij OCW, omdat in
overeenstemming met de Wet educatie en beroepsonderwijs een financiële verantwoording op
instellingsniveau moet worden opgesteld. C BV dient een enkelvoudige jaarrekening op te stellen en te
publiceren in overeenstemming met de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW.

In dit voorbeeld is sprake van één bevoegd gezag A (BG A). BG A houdt meerdere scholen in stand en
bestaat uit een ROC (met een eigen brinnummer) en een VO-school (met een eigen brinnummer). BG A
heeft daarnaast ook een afzonderlijke entiteit voor contractactiviteiten, C BV. BG A oefent feitelijk
beleidsbepalende invloed uit op C BV.
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BG A is de entiteit die de onderwijsinstelling in stand houdt en stelt een jaarrekening op waarin de
gegevens van C BV zijn geconsolideerd (art. 3 onder d van de Rjo en art. 2:406 BW). BG A ontplooit
activiteiten in meerdere onderwijssectoren, te weten BVE en VO. Op grond van RJ 660.307 dient
gesegmenteerde informatie per sector in de toelichting op de staat van baten en lasten te worden
opgenomen. Dus geen segmentatie van de balans. Art. 3 onder h van de Rjo is hier niet van toepassing
omdat hier geen sprake is van meerdere bevoegde gezagen.
De geconsolideerde jaarverslaggeving wordt ingediend bij het ministerie van OCW. C BV dient een
enkelvoudige jaarrekening op te stellen en te publiceren in overeenstemming met de voorschriften van
Titel 9 Boek 2 BW.
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6.1 Inleiding
In de praktijk wordt met de term fusies en overnames gedoeld op de samenvoeging van afzonderlijke
partijen in één economische entiteit. Voor de verwerking in de jaarrekening wordt in dit
hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen overnames en samensmelting van belangen. Beide
verwerkingswijzen roepen bij onderwijsinstellingen veel vragen op. In dit hoofdstuk geven wij antwoord
op deze vragen. Ter verduidelijking hebben wij enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Voordat wij
ingaan op de verwerking van fusies en overnames in de jaarrekening gaan wij eerst in op de vraag wat
deze begrippen inhouden.

6.2 De aard van fusies en overnames
Er is een wezenlijk verschil tussen de verwerking van een overname en van een samensmelting van
belangen. Dit verschil komt in de jaarrekening tot uitdrukking door verschillende verwerkingsmethoden.
Voor de bepaling of sprake is van een overname dan wel een samensmelting van belangen moeten de in
de volgende paragrafen beschreven factoren in samenhang worden bezien.
Binnen het onderwijs is doorgaans sprake van juridische fusies tussen stichtingen en verenigingen,
welke op grond van RJ 216 worden verwerkt als een samensmelting van belangen.
6.2.1 Samensmelting van belangen
Een samensmelting van belangen betreft een voeging van partijen die de beschikkingsmacht over het
gehele of nagenoeg gehele vermogen en de gehele of nagenoeg gehele exploitatie samenvoegen
teneinde een duurzame verdeling van risico's en baten van de gevoegde entiteit te bewerkstelligen,
dusdanig dat geen van de partijen als verkrijgende partij kan worden aangemerkt (RJ 216.105).
Deze vorm van samengaan komt in het onderwijs veel voor. Dit is het geval als min of meer
gelijkwaardige partijen een vorm van samenwerking aangaan waarbij sprake is van een samensmelting
van belangen. Bijvoorbeeld als bevoegd bezag A en bevoegd gezag B door middel van een bestuurlijke
fusie samengaan tot bevoegd gezag AB.
Er kan sprake zijn van een samensmelting van belangen indien de volgende omstandigheden zich
voordoen (RJ 216.111):
•
in de transactie is geen sprake van verkrijgende en overgenomen partijen (dit impliceert dat de
reële waarden van ieder van de partijen in principe niet ver uiteen zullen liggen);
•
het gehele of nagenoeg gehele eigen vermogen en de gehele of nagenoeg gehele exploitatie van
twee of meer rechtspersonen worden samengevoegd;
•
de transactie bestaat uit een aandelenruil, waarbij alle of nagenoeg alle gewone stemgerechtigde
aandelen tot de prestatie en tegenprestatie behoren;
•
de transactie strekt tot een duurzaam gezamenlijk delen van risico’s en baten; en
•
de aandeelhouders van iedere partij behouden in de gecombineerde entiteit ten opzichte van elkaar
in hoofdzaak dezelfde stemrechten en belangen als zij vóór de voeging hadden in de samenstellende
delen.
6.2.2 Overnames
Een overname betreft een transactie waarbij de verkrijgende partij de beschikkingsmacht verkrijgt over
het vermogen, zijnde de activa en verplichtingen, en de activiteiten van de overgenomen partij. Onder
beschikkingsmacht wordt verstaan de mogelijkheid doorslaggevende invloed uit te oefenen op het
zakelijk en financieel beleid van een entiteit teneinde economische voordelen te verkrijgen uit haar
activiteiten (RJ 216.105).
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Voorbeeld
Onderwijsinstelling X neemt Contractonderwijs Y B.V. over van onderwijsinstelling Z.
Onderwijsinstelling X neemt deze B.V. over tegen de nettovermogenswaarde op 1 september jaar 1,
de datum volgens de overnameovereenkomst.
Bij een overname wordt verondersteld dat de beschikkingsmacht wordt verkregen wanneer één van de
partijen de zeggenschap in de andere partij verkrijgt tenzij, in uitzonderingsgevallen, duidelijk kan
worden aangetoond dat desondanks geen beschikkingsmacht wordt verkregen. Zelfs wanneer geen
van de partijen een meerderheidsbelang verkrijgt in de andere partij, zou het mogelijk kunnen zijn
een verkrijgende partij als zodanig te identificeren, wanneer één van de partijen als gevolg van de
fusie of overname (RJ 216.107):
•
•
•

door middel van statuten of overeenkomst de zeggenschap verkrijgt over het zakelijk en financieel
beleid van de andere partij;
het recht verkrijgt om de meerderheid van de bestuurders of toezichthouders van de andere partij
te ontslaan;
een beslissende stem kan uitoefenen in de bestuurdersvergaderingen of vergaderingen van het
toezichthoudend orgaan van de andere partij.

6.3 Verwerking van samensmelting van belangen (pooling of interests)
Indien een transactie kwalificeert als een samensmelting van belangen, dient de 'pooling of interests'
methode te worden toegepast. Deze methode wordt in deze paragraaf nader toegelicht. Als een
transactie geen samensmelting van belangen is, mag de 'pooling of interests' methode niet worden
toegepast en is de regelgeving voor de verwerking van (purchase accounting) overnames van
toepassing (RJ 216.301).
6.3.1 Samensmelting van belangen
Bij deze methode worden de samengevoegde activa en verplichtingen in beginsel tegen hun bestaande
boekwaarde opgenomen. In feite wordt de jaarrekening opgesteld als waren de afzonderlijke
onderwijsinstellingen op de oude voet doorgegaan, maar dan in gemeenschappelijk eigendom.
De toepassing van de 'pooling of interests' methode is niet gebonden aan een bepaalde (juridische)
vorm van samenvoeging. Zo kan sprake zijn van een juridische fusie waarbij de ene school in de andere
opgaat, de oprichting van een nieuwe school waarin het bestuur van de fusiepartners wordt
samengevoegd en een deelneming door de fusiepartners in een nieuw te stichten tussenholding die het
bestuur gaat voeren over de twee onderwijsinstellingen.
Bij een bestuurlijke fusie worden meerdere scholen onder één bestuur gebracht.
Voorbeeld: Bestuurlijke fusie (1)
Stichting Educatief exploiteert drie VO-scholen. Stichting Delta exploiteert vier VO-scholen. De
besturen van Stichting Educatief en Stichting Delta worden samengevoegd. Samen gaan zij het
bestuur voeren over de zeven scholen. Stichting Educatief en Stichting Delta worden samengevoegd in
de nieuw opgerichte Stichting Edudelta.

Voorbeeld: Bestuurlijke fusie (2)
Dezelfde casus als hiervoor. De besturen van Stichting Educatief en Stichting Delta worden
samengevoegd. Er wordt een nieuwe holding stichting opgericht die het bestuur gaat voeren over
Stichting Educatief en Stichting Delta.
In het eerste voorbeeld gaat de bestuurlijke fusie gepaard met de samenvoeging van Stichting Educatief
en Stichting Delta. In juridische termen wordt deze constructie aangeduid als een juridische fusie.
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6.3.2 Verwerkingswijze samensmelting van belangen
Bij toepassing van de 'pooling of interests' methode dienen de activa en verplichtingen van de
samengevoegde rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten over het boekjaar waarin de
samensmelting wordt gerealiseerd en over ter vergelijking toegevoegde voorgaande boekjaren, in de
jaarrekening van de gevoegde rechtspersonen te worden opgenomen alsof de voeging vanaf het begin
van die boekjaren reeds een feit was. De samensmelting van belangen dient niet in de jaarrekening van
een jaar te worden verwerkt indien de samensmelting na balansdatum plaatsvindt (RJ 216.302).
De 'pooling of interests' methode brengt met zich mee dat bij een fusiedatum die niet samenvalt met het
begin van een boekjaar, de staat van baten en lasten de resultaten van de gecombineerde entiteit
weergeeft alsof de fusie reeds aan het begin van het boekjaar heeft plaatsgevonden. Dit geldt eveneens
voor de presentatie van de vergelijkende cijfers. Deze afwijking van de feitelijke fusiedatum geeft de
staat van baten en lasten weliswaar in zekere mate een pro-formakarakter, maar is bevorderlijk voor
het inzicht in het resultaat van de gecombineerde entiteit (RJ 216.303).
Voorbeeld: Verwerking fusie in de jaarrekening (1)
Stichting Educatief exploiteert drie VO-scholen. Stichting Delta exploiteert vier VO-scholen. De
besturen van Stichting Educatief en Stichting Delta worden per 1 augustus jaar 1 samengevoegd.
Samen gaan zij het bestuur voeren over de zeven scholen. Stichting Educatief en Stichting Delta
worden samengevoegd in de nieuw opgerichte Stichting Edudelta. De fusieakte is op 31 juli jaar 1 bij
de notaris gepasseerd. De fusie wordt van kracht op de dag nadat de akte is verleden, dus op 1
augustus jaar 1.
Fusiekosten
Lasten die verband houden met de samensmelting van belangen dienen als kosten te worden
opgenomen in het jaar waarin ze ontstaan. De toelichting dient (een indicatie van) de omvang van de
fusiekosten te vermelden (RJ 216.305). Dit in tegenstelling tot kosten verband houdende met een
overname, die als correctie op de verkrijgingsprijs (en dus invloed hebben op de omvang van de
goodwill) worden behandeld (zie paragraaf 6.4.2). Voorbeelden van fusiekosten zijn: registratiekosten,
reorganisatiekosten verband houdend met de fusie, advieskosten en salariskosten die toerekenbaar zijn
aan de totstandkoming van de samensmelting.
Synchronisatie grondslagen
Hoewel er geen herwaarderingen plaatsvinden uit hoofde van eerste waardering tegen reële waarden,
zoals bij de ‘purchase accounting’ methode het geval is, kan het wel voorkomen dat de
waarderingsgrondslagen van de samengesmolten rechtspersonen uiteenlopen. Bij aanvaarding van een
eenvormig stelsel van grondslagen voor de periode na de samensmelting is er in beginsel sprake van
een stelselwijziging. Voor de verwerking van de effecten van een stelselwijziging wordt verwezen naar
hetgeen hieromtrent in paragraaf 3.5 is vermeld. Bij toepassing van de 'pooling of interests' methode
dienen de effecten van een stelselwijziging direct in het beginvermogen te worden verwerkt
(RJ 216.307).

6.4 Verwerking van overnames ('purchase accounting')
Een overname dient te worden verwerkt door middel van de ‘purchase accounting’ methode
(RJ 216.201).
Deze methode wordt in deze paragraaf beschreven.
6.4.1 Bepalingen omtrent vaststelling overnamedatum
Vanaf de overnamedatum dient de verkrijgende partij de resultaten van de overgenomen partij in haar
staat van baten en lasten op te nemen, en de identificeerbare activa en verplichtingen van de
overgenomen partij en eventuele (negatieve) goodwill die ontstaat bij de overname, in haar balans te
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verwerken (RJ 216.202). De overnamedatum is de datum waarop de beschikkingsmacht over het
vermogen en de activiteiten van de overgenomen partij effectief overgaan op de verkrijgende partij.
Onder de beschikkingsmacht wordt in dit verband verstaan de mogelijkheid doorslaggevende invloed uit
te oefenen op het zakelijke en financiële beleid van een entiteit ten einde economische voordelen te
verkrijgen uit haar activiteiten (RJ 216.105). De beschikkingsmacht wordt niet geacht te zijn
overgedragen aan de verkrijgende partij zolang niet aan alle noodzakelijke voorwaarden om de belangen
van de desbetreffende partijen veilig te stellen is voldaan. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat een
transactie juridisch geheel moet zijn afgerond. Het verkrijgen van beschikkingsmacht zal veelal
samenvallen met het daadwerkelijk voor rekening en risico gaan houden van de overgenomen partij, dit
blijkt bijvoorbeeld uit afspraken over de transactieprijs. Er moet dus worden beoordeeld vanaf wanneer
de kopende partij doorslaggevende invloed kan uitoefenen in de overgenomen partij en in samenhang
daarmee recht heeft gekregen op de economische voordelen van de entiteit. Het is om praktische
redenen, bijvoorbeeld vanwege de beschikbaarheid van financiële gegevens, aanvaardbaar de
verwerking van de resultaten aan te vangen op een ander moment dan het moment van verkrijging,
mits dit geen materiële invloed heeft op vermogen en resultaat.
Resultaten met terugwerkende kracht voor rekening en risico van de verkrijgende partij
Het komt in de praktijk vaak voor dat in een overnamecontract wordt opgenomen dat de resultaten met
terugwerkende kracht voor rekening en risico van de verkrijgende partij komen. De verkrijgende partij
kan deze resultaten echter pas verwerken vanaf het moment dat zij daadwerkelijk de beschikkingsmacht
heeft verkregen.
Voorbeeld: Overnamedatum
ROC Lagelanden neemt Contractonderwijs Polder B.V. over van ROC Polder. In de loop van de tijd
hebben de volgende gebeurtenissen plaatsgevonden:
•
•

•

De gesprekken zijn gestart op 1 februari jaar 1.
De intentieovereenkomst is getekend op 1 juni jaar 1. In deze intentieovereenkomst is vastgelegd
dat het bestuur van ROC Lagelanden goedkeuring dient te verlenen voor belangrijke
(des)investeringen en acquisities van Contractonderwijs Polder B.V. in de periode tot aan de
overname-overeenkomst.
De overname is uiteindelijk bekrachtigd in een overnameovereenkomst die is gedateerd op 1
oktober jaar 1.
In deze overeenkomst is opgenomen dat de activa, verplichtingen en resultaten voor rekening en
risico van ROC Lagelanden komen vanaf 1 januari jaar 1.

ROC Lagelanden kan de activa, verplichtingen en resultaten van Contractonderwijs Polder B.V.
verwerken op het moment dat zij de beschikkingsmacht heeft verkregen. In het algemeen zal zij deze
beschikkingsmacht hebben verkregen op het moment dat de overnameovereenkomst formeel tot
stand komt. Pas op dat moment kan zij haar beschikkingsmacht uitoefenen. De in de
intentieovereenkomst vastgelegde bevoegdheden van ROC Lagelanden dienen te worden gezien als
een bescherming van haar (toekomstige) investering. Zij heeft hiermee nog niet de beschikkingsmacht
over Contractonderwijs Polder B.V. verkregen.
De in de overnameovereenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot de gerechtigdheid tot de
resultaten vanaf 1 januari jaar 1 worden bedrijfseconomisch niet gevolgd, omdat ROC Lagelanden op
dat moment nog niet daadwerkelijk de beschikkingsmacht had over Contractonderwijs Polder B.V. De
resultaten in de periode tot 1 oktober jaar 1 worden namelijk geacht onderdeel uit te maken van de
koopprijs.
De overnamedatum kan overigens soms wel op een vroegere datum liggen dan 1 oktober jaar 1. Dit
kan als duidelijk is dat de verkrijgende partij vanaf dat moment doorslaggevende invloed heeft
gekregen in de overgenomen partij en gerechtigd is geworden in de economische voordelen van de
overgenomen onderwijsinstelling. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van het contract, de
feitelijke gang van zaken en door middel van een analyse van de koopsom.
ROC Lagelanden kan de activa, verplichtingen en resultaten van Contractonderwijs Polder B.V.
verwerken op het moment dat zij de beschikkingsmacht heeft verkregen. In het algemeen zal zij deze
beschikkingsmacht hebben verkregen op het moment dat de overnameovereenkomst formeel tot

149

6 Fusies en overnames

stand komt. Pas op dat moment kan zij haar beschikkingsmacht uitoefenen. De in de
intentieovereenkomst vastgelegde bevoegdheden van ROC Lagelanden dienen te worden gezien als
een bescherming van haar (toekomstige) investering. Zij heeft hiermee nog niet de beschikkingsmacht
over Contractonderwijs Polder B.V. verkregen.
De in de overnameovereenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot de gerechtigdheid tot de
resultaten vanaf 1 januari jaar 1 worden bedrijfseconomisch niet gevolgd, omdat ROC Lagelanden op
dat moment nog niet daadwerkelijk de beschikkingsmacht had over Contractonderwijs Polder B.V. De
resultaten in de periode tot 1 oktober jaar 1 worden namelijk geacht onderdeel uit te maken van de
koopprijs.
De overnamedatum kan overigens soms wel op een vroegere datum liggen dan 1 oktober jaar 1. Dit
kan als duidelijk is dat de verkrijgende partij vanaf dat moment doorslaggevende invloed heeft
gekregen in de overgenomen partij en gerechtigd is geworden in de economische voordelen van de
overgenomen onderwijsinstelling. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van het contract, de
feitelijke gang van zaken en door middel van een analyse van de koopsom.
Zoals uit het voorgaande voorbeeld blijkt is het niet toegestaan dat enkel en alleen op grond van een
formulering in het overnamecontract consolidatie van de resultaten met terugwerkende kracht tot
1 januari van het overnamejaar mag plaatsvinden. Dat is ook begrijpelijk, omdat bij een dergelijke
overname gedurende het jaar impliciet of expliciet in de koopprijs rekening is gehouden met de
resultaten van het lopende boekjaar. Indien dan toch de resultaten van het lopende jaar in de
consolidatie worden betrokken, wordt er geen juist beeld gegeven van het vermogen en resultaat van de
gekochte partij.
Als alternatief is het mogelijk om ten behoeve van het inzicht als toelichting op de jaarrekening een
herrekende staat van baten en lasten op te nemen, waarin de nieuw verworven deelneming voor het
voor het gehele jaar is verwerkt (pro-formaopstelling). Indien een dergelijke pro-formaopstelling wordt
toegevoegd wordt hierin rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in financieringslasten en
belastingen die zouden zijn opgetreden indien de acquisitie reeds aan het begin van het boekjaar had
plaatsgevonden.
6.4.2 Bepaling van de verkrijgingsprijs
De verkrijgingsprijs dient op de overnamedatum te worden gesteld op het geldbedrag of equivalent
daarvan dat overeengekomen is voor de verkrijging van de overgenomen partij dan wel de reële
waarde, op de overnamedatum, van de tegenprestatie die door de verkrijgende partij wordt verstrekt in
ruil voor de beschikkingsmacht over de activa en verplichtingen van de overgenomen partij,
vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan de overname (RJ 216.203).
Wanneer de betaling van de koopsom wordt uitgesteld, wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante
waarde van de alsdan te betalen koopsom.
Aan de overname gerelateerde kosten
De verkrijgingsprijs wordt verhoogd met de direct aan de overname gerelateerde kosten van de
verkrijgende partij. Dit betreft onder meer de kosten van accountants, juristen, taxateurs en andere
adviseurs met betrekking tot de realisatie van de overname. Algemene administratiekosten, inclusief de
kosten van een met overnames belaste afdeling, en andere kosten die niet specifiek kunnen worden
toegerekend aan een overname, worden niet opgenomen in de verkrijgingsprijs (RJ 216.207). Kosten
van het regelen van de financiering van de overname dienen in beginsel los te worden gezien van de
overname zelf. Bijkomende kosten ter afsluiting van een lening die als vreemd vermogen classificeert
(ten behoeve van een beoogde acquisitie) dienen derhalve als 'rentelasten en soortgelijke lasten'
conform RJ 273 te worden verwerkt.
6.4.3 Verwerkingswijze van purchase accounting
Bij purchase accounting dienen de identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen partij
verwerkt te worden op de overnamedatum tegen reële waarde tezamen met de hierna beschreven te
vormen voorzieningen. Bij deze verwerkingswijze zal goodwill ontstaan.

150

6 Fusies en overnames

Identificeerbaar
Met identificeerbaar wordt bedoeld: duidelijk te onderscheiden van goodwill. Een actief of een
verplichting kan duidelijk worden onderscheiden van goodwill als het actief separeerbaar is. Dit is het
geval indien de rechtspersoon de specifieke toekomstige economische voordelen van het actief kan
verhuren, verkopen, ruilen of uitkeren, los van de toekomstige economische voordelen die met andere
activa of verplichtingen samenhangen.
Goodwill in de balans van een overgenomen partij (als gevolg van eerdere overnames door de
overgenomen partij) is door de overnemende partij niet aan te merken als een identificeerbaar actief.
Goodwill van eerdere overnames gaat als het ware steeds op in de goodwill die bij een latere overname
wordt betaald.
Criteria voor balansopname
De identificeerbare activa en verplichtingen dienen afzonderlijk, gewaardeerd tegen de reële waarden, in
de balans te worden verwerkt mits is voldaan aan de volgende voorwaarden (RJ 216.208):
•
het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen naar de verkrijgende partij zullen
vloeien dan wel de afwikkeling resulteert in een uitstroom van middelen die economische voordelen
in zich bergt; en
•
de kostprijs of reële waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Overgenomen activa en verplichtingen die niet aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, beïnvloeden
de hoogte van de (negatieve) goodwill aangezien de goodwill wordt vastgesteld als het verschil tussen
de verkrijgingsprijs en de waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen. Onder de
identificeerbare activa en verplichtingen waarover de verkrijgende partij de beschikkingsmacht verkrijgt,
kunnen activa en verplichtingen begrepen zijn die voorheen niet waren verwerkt in de balans van de
overgenomen partij. Dit kan zijn omdat zij vóór de overname niet voor verwerking in aanmerking
kwamen. Dit zou bijvoorbeeld een latente belastingvordering uit hoofde van een verliescompensatie
kunnen zijn die na de overname kan worden benut.
Voorzieningen
Er dienen geen posten te worden opgenomen die voortvloeien uit de intenties of acties van de
verkrijgende partij. Evenmin dienen verplichtingen te worden opgenomen voor toekomstige
verplichtingen, verliezen of andere verwachte kosten als gevolg van de overname, ongeacht of zij
betrekking hebben op de overgenomen of de verkrijgende partij (RJ 216.211). Met andere woorden, er
dient op de overnamedatum een concrete (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting te bestaan.
Daar deze bedoelde verplichtingen niet bestonden voor de overgenomen partij op de overnamedatum,
worden zij niet in aanmerking genomen voor de toerekening van de verkrijgingsprijs.
Uitzondering betreft reorganisatievoorziening
Een uitzondering betreft de situatie waarin de verkrijgende partij plannen heeft met betrekking tot de
activiteiten van de overgenomen partij waardoor als direct gevolg van de overname een verplichting
ontstaat. Slechts in die situatie dient de verkrijgende partij op de overnamedatum een
reorganisatievoorziening op te nemen mits voldaan is aan specifieke voorwaarden. Wij verwijzen u naar
paragraaf 4.8.3 waar deze voorwaarden zijn behandeld.

6.5 Toelichting
6.5.1 Algemene toelichtingsvereisten
De volgende toelichtingen dienen voor alle fusies en overnames te worden opgenomen in de
jaarrekening over de periode waarin de fusies of overnames hebben plaatsgevonden (RJ 216.401):
•
de namen en beschrijvingen van de gefuseerde of overgenomen partijen;
•
de wijze van verwerking van de fusie of overname;
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•
•

de ingangsdatum van de fusie of overname voor de verslaglegging; en
eventuele activiteiten waarvan door de verkrijgende partij, ten gevolge van de fusie of overname, is
besloten deze af te stoten.

Ook voor fusies en overnames die zijn gerealiseerd na balansdatum moet de in deze
paragraaf beschreven informatie worden opgenomen. Indien het praktisch niet haalbaar is deze
informatie te verstrekken dient dit als zodanig te worden toegelicht (RJ 216.410).
6.5.2 Additionele toelichtingsvereisten voor een samensmelting van belangen
Bij toepassing van de 'pooling of interests' methode dient de volgende additionele informatie te worden
verstrekt in het jaar waarin de voeging wordt gerealiseerd (RJ 216.409):
•
beschrijving en aantal van de uitgegeven aandelen, tezamen met de percentages van
stemgerechtigde aandelen van ieder der vennootschappen die bij de voeging zijn geruild;
•
bedragen van activa en verplichtingen ingebracht door elk der partijen; en
•
omzet, overige bedrijfsopbrengsten, buitengewone posten en nettoresultaat van de rechtspersonen
over de periode voorafgaand aan de datum van voeging, die begrepen zijn in de nettowinst volgens
de gevoegde jaarrekening.
6.5.3 Additionele toelichtingsvereisten voor een overname
Voor een overname dienen de volgende aanvullende toelichtingen te worden opgenomen in de
jaarrekening over de periode waarin de overname heeft plaatsgevonden (RJ 216.402):
•
het percentage van de verkregen zeggenschap; en
•
de koopsom van de overname of de voorwaardelijke koopsomverplichtingen en een beschrijving
daarvan.
De toelichting op reorganisatievoorzieningen in verband met de inkrimping of beëindiging van
activiteiten van de overgenomen partij dient te voldoen aan de eisen omtrent de toelichting zoals
opgenomen in RJ 252 (zie paragraaf 4.8.3). Deze reorganisatievoorzieningen worden ten behoeve van
de toelichting als een afzonderlijke categorie beschouwd (RJ 216.407).
Indien bij een overname aan het einde van een periode waarin de overname heeft plaatsgevonden de
reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen of de koopsom slechts schattenderwijs
bepaald kunnen worden, dient dit te worden uiteengezet en dienen de redenen daarvoor te worden
aangegeven. Wanneer er vervolgens aanpassingen in dergelijke voorlopige reële waarden worden
verwerkt, dienen deze te worden toegelicht in de jaarrekening over de periode waarin dit geschiedt
(RJ 216.408).
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7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
7.1 Inleiding
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking
getreden met ingang van 1 januari 2013. De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van
topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de
bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de beëindigingsvergoedingen.
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Verlaging Bezoldigingsmaximum WNT (hierna: WNT-2) in
werking getreden. Voor 2016 zijn de volgende uitvoeringsregelingen betreffende de WNT van
toepassing: Uitvoeringsbesluit WNT, Uitvoeringsregeling WNT, Controleprotocol WNT en de Beleidsregels
toepassing WNT 2016. Deze regelingen zijn te raadplegen via www.topinkomens.nl.
Voor onderwijsinstellingen is bovendien een specifieke regeling opgesteld door de minister van OCW
d.d. 8 december 2012, nr. WJZ/353186 (10126) houdende verlaagde bezoldigingsmaxima voor
topfunctionarissen in het onderwijs (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren). De normen
zijn in 2015 gewijzigd. In 2016 is een nieuwe regeling opgesteld, waarbij complexiteitspunten worden
toegekend aan criteria als totale baten, aantal studenten/leerlingen en aantal onderwijssoorten,
resulterend in een klasse-indeling met zeven klassen.

7.2 Werkingssfeer WNT
De WNT is van toepassing op onderwijsinstellingen volgens artikel 1.3 WNT, onderwijsinstellingen zijn
opgenomen in bijlage 1 van de WNT. De WNT is mogelijk ook van toepassing op instellingen waarin een
onderwijsinstelling participeert. Ook privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen onder de WNT vallen:
•
waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag;
•
waarvan door een overheidslichaam of publiekrechtelijke rechtspersoon één of meer leden van het
bestuur worden benoemd of op andere wijze overheidsinvloed bestaat op het beheer of beleid;
•
die specifiek zijn genoemd in de bijlagen van de WNT;
•
aan wie voor een periode van minimaal drie opeenvolgende kalenderjaren overheidssubsidies is
verleend, welke samen jaarlijks meer bedragen dan € 500.000 en ten minste 50% uitmaken van de
jaarlijkse inkomsten.

7.3 Begrip topfunctionaris
De WNT kent het begrip topfunctionaris, dit wordt omschreven in artikel 1.1, onderdeel b. Voor bepaalde
publieke lichamen is opgesomd welke functies kwalificeren als topfunctionaris. Dit is niet het geval voor
onderwijsinstellingen.
Voor zover het instellingen betreft waarbij de functies niet bij naam worden genoemd, gaat het bij
topfunctionarissen om:
a. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen (welke automatisch aan het
hoofd staan van de gehele rechtspersoon of instelling)
b. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan én in
deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk is voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling;
c. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of instelling.
Ook indien de functie van topfunctionaris anders dan in dienstverband wordt vervuld, is de WNT van
toepassing. Dus ook indien sprake is van detachering, inhuur als zzp’er e.d.
Het kan zijn dat een vestigings- of locatiedirecteur als topfunctionaris aangemerkt dient te worden,
namelijk in het geval dat de vestigingsdirecteuren tezamen formeel het managementteam of het
dagelijks bestuur uitmaken waarin beslissingen voor de gehele instelling of rechtspersoon worden
genomen.
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Een directeur financiën of een directeur P&O van een instelling valt alleen onder de definitie van
topfunctionaris, als hij/zij formeel lid is van een centraal management- of directie, en bij dat orgaan de
leiding en/of gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor de gehele instelling.
Afhankelijk van het organogram, zullen bij de ene instelling of rechtspersoon de leden van slechts één
managementlaag als topfunctionarissen aangemerkt worden, terwijl bij een andere instelling of
rechtspersoon de leden van meerdere managementlagen als topfunctionarissen aangemerkt worden. Per
instelling of rechtspersoon zal bezien moeten worden welke functionarissen als topfunctionaris
aangemerkt moeten worden. Bij sommige instellingen worden zowel het bestuur als de leden van het
directieteam, respectievelijk de directeur van de instelling als topfunctionaris aangemerkt. Indien bij een
stichting ook sprake is van een raad van toezicht, zullen ook de leden van deze raad onder de definitie
van topfunctionaris vallen.
In de Beleidsregels 2016 staat dat onder omstandigheden een topfunctionaris na het neerleggen van zijn
taken voor de toepassing van de WNT als topfunctionaris blijft aangemerkt en niet als gewezen
topfunctionaris. Dit geldt in elk geval in de situatie dat de voortzetting van het dienstverband in een
functie als niet-topfunctionaris onderdeel uitmaakt van de afspraken die met het oog op de beëindiging
van het dienstverband als topfunctionaris zijn gemaakt. Tevens geldt dit in de situatie dat een
topfunctionaris, die in het kader van een reorganisatie is aangewezen als herplaatsingskandidaat,
tijdelijk een functie als niet-topfunctionaris vervult vooruitlopend op een definitieve herplaatsing binnen
de organisatie dan wel ontslag als herplaatsing niet mogelijk blijkt.

7.4 Maximale bezoldigingsnorm en ontslaguitkering voor topfunctionarissen
De WNT kent een maximale bezoldigingsnorm voor een topfunctionaris. Indien de maximale
bezoldigingsnorm wordt overschreden, is sprake van een onverschuldigde betaling, die teruggevorderd
moet worden. Het betreft hier een wettelijk verbod dat voorgaat op tussen partijen gemaakte
civielrechtelijke afspraken en een van toepassing zijnde cao. Kwijtschelding van een onverschuldigde
betaling door de instelling is overigens ook verboden op grond van de WNT.
De algemene bezoldigingsnorm voor een topfunctionaris in dienstverband of een topfunctionaris niet in
dienstverband die langer dan 12 maanden in functie is, mag niet meer bedragen dan € 179.000 per jaar
(2016). In de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren zijn de volgende verlaagde
bezoldigingsmaxima van toepassing (2016):
Klasse

Bezoldigingsmaximum

A (4 complexiteitspunten)

€ 106.000

B (5 – 6 complexiteitspunten)

€ 117.000

C (7 – 8 complexiteitspunten)

€ 128.000

D (9 – 12 complexiteitspunten)

€ 140.000

E (13 – 15 complexiteitspunten)

€ 152.000

F (16 – 17 complexiteitspunten)

€ 164.000

G (18 – 20 complexiteitspunten)

€ 179.000

De bezoldiging bestaat uit de volgende onderdelen:
beloning (bruto jaarsalaris inclusief loon in natura zoals bijtelling lease auto, vakantiegeld en overige
bruto loonbestanddelen);
belaste vaste en variabele kostenvergoedingen (met uitzondering van vergoedingen/verstrekkingen
die als eindheffingsbestanddeel zijn aangemerkt onder de werkkostenregeling);
beloningen betaalbaar op termijn (zoals werkgeversbijdrage pensioen e.d.).
De drie genoemde bezoldigingscomponenten moeten als communicerende vaten worden beschouwd,
waardoor bijvoorbeeld een hogere beloning betaalbaar op termijn kan worden gecompenseerd met een
lagere beloning, mits de som van de drie bedragen de maximale bezoldigingsnorm niet overschrijdt. Ook
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met behoud van overgangsrecht kan een lagere werkgeversbijdrage pensioen (als gevolg van de
aftopping) worden gecompenseerd met een hoger salaris, mits het totaal van de bezoldigingssom die
onder het overgangsrecht valt, niet wijzigt.
Voor leden en de voorzitters van het hoogste toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon of
instelling geldt een maximale bezoldiging van respectievelijk 10% en 15% van het genoemde
beloningsmaximum van de topfunctionaris voor de betreffende sector.
Indien geen sprake is van een voltijds dienstverband dan wel indien de functie slechts een gedeelte van
het jaar wordt vervuld, zal de maximale bezoldigingsnorm pro rata moeten worden aangepast. De
toepasselijke norm voor een topfunctionaris en een topfunctionaris langer dan 12 maanden niet in
dienstverband kan dan met de volgende formule worden berekend:
x= y×a×b
365
x
y
a
b

=
=
=
=

individuele maximumbezoldiging functionaris zonder dienstbetrekking (ex. btw)
toepasselijke maximum WNT-jaarnorm voor de desbetreffende functie
deeltijdfactor (bij fulltime functies: 1,0)
totaal aantal kalenderdagen (niet: werkdagen!) waarop de functie in het jaar is vervuld.

Topfunctionarissen zonder dienstverband werken veelal niet een volledige werkweek, maar minder uren.
Het Ministerie van BZK heeft een praktisch stappenplan opgesteld voor de berekening van de
deeltijdfactor. Dit stappenplan is vermeld op www.topinkomens.nl. De deeltijdfactor kan overigens nooit
groter zijn dan 1.
Topfunctionaris zonder dienstverband voor een periode korter dan 12 maanden
In het Uitvoeringsbesluit WNT is de maximale bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstverband
vastgelegd, die met ingang van 1 januari 2016 in werking is getreden.
Tot en met 2015 was alleen voor interim-topfunctionarissen, die hun functie in een periode van achttien
maanden voor meer dan zes maanden vervullen, het bezoldigingsmaximum van toepassing was. Vanaf
2016 is de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de eerste dag van
toepassing.
De maximale bezoldiging bedraagt in de eerste 12 maanden:
•
In de eerste zes maanden waarin de interim topfunctionaris werkzaam is, mag de interim
topfunctionaris niet meer declareren dan de som van € 24.000 (exclusief btw) per kalendermaand;
•
Voor de daarop volgende 6 maanden geldt een maximaal te declareren bedrag van € 18.000
(exclusief btw) per kalendermaand
•
Daarnaast geldt gedurende de eerste 12 maanden, onverminderd de hiervoor genoemde bedragen,
een maximaal uurtarief van € 175 (exclusief btw).
Indien de functievervulling voor zes kalendermaanden of minder is onderbroken, worden de voor en na
de onderbreking gewerkte kalendermaanden bij elkaar opgeteld. De maximale bezoldiging na 12
maanden is gelijk aan die van de topfunctionaris in dienstverband.
Kostenvergoedingen
Bij topfunctionarissen die niet in loondienst zijn, bedraagt de maximale vergoeding het hiervoor
genoemde bezoldigingsmaximum exclusief btw, maar inclusief belaste kostenvergoedingen (volgend uit
de Wet op de Loonbelasting 1964) die de WNT-instelling verstrekt voor de uitoefening van de functie. De
kosten die bij een functionaris in dienstbetrekking ook onbelast mogen worden vergoed indien sprake
zou zijn geweest van een loondienstverband (fictie), tellen niet mee als bezoldiging. Omdat het hier een
fictie betreft - er is immers feitelijk geen sprake van een loondienstverband - dient te worden
aangesloten bij de binnen de instelling geldende regelingen en fiscale kwalificatie. Als bijvoorbeeld
sprake is van een reiskostenvergoeding > € 0,19 per kilometer, waarbij het meerdere door de instelling
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niet is aangewezen als eindheffingsloon, is voor het meerdere sprake van een belaste kostenvergoeding
die meetelt als bezoldiging.
Bureaukosten (waaronder bemiddelingskosten) maken onderdeel uit van de bezoldiging, Daarbij is niet
van belang of dit bedrag ook naar de betrokken gedetacheerde (of zijn management BV) gaat of (ook)
naar een organisatie die de betrokkene detacheert. Tot 1 januari 2016 werd onder voorwaarden nog
geaccepteerd dat een eenmalige bemiddelingsfee niet onder het bezoldigingsbegrip valt.
Bemiddelingskosten verschuldigd aan een bureau dat uitsluitend de bemiddeling verzorgt en dus niet
ook de topfunctionaris detacheert, vallen in zijn geheel buiten de WNT.
Beëindigingsvergoeding
Voor topfunctionarissen is de beëindigingsvergoeding die partijen kunnen overeenkomen gemaximeerd
tot de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over
de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband, maar niet meer dan
€ 75.000. Bij een parttime dienstverband geldt het maximum van € 75.000 naar rato van de omvang
van het dienstverband. Indien sprake is van een beëindigingsvergoeding, die door de rechter is bepaald,
mag de beëindigingsvergoeding boven deze norm uitgaan.
Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een wettelijk voorschrift, vallen voor de toepassing
van de WNT buiten de definitie van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband en worden
dus niet door de WNT genormeerd. Dat geldt ook voor de transitievergoeding indien en voor zover daar
recht op bestaat ingevolge het BW.
Een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (wachtgeld) is niet te beschouwen als
beëindigingsvergoeding indien deze rechtstreeks voortvloeit uit een wettelijk voorschrift of algemeen
verbindend verklaarde cao. Een wachtgelduitkering wordt ook niet gezien als bezoldiging. Bovendien
heeft de rechter uitgemaakt dat dit onder voorwaarden ook kan gelden voor afkoop van
uitkeringsrechten.
Ook is er een verbod op non-activiteitsbepalingen (het vrijstellen van werk in combinatie met
loondoorbetaling tot het moment dat het dienstverband eindigt), tenzij sprake is van schorsing
gedurende onderzoek, sabbatical, ziekte of opnemen vakantiedagen. Het is wel mogelijk een
topfunctionaris in een andere functie aan te stellen en feitelijke werkzaamheden te laten verrichten (NB:
let vooral op het realiteitsgehalte). Vanaf 28 november 2014 wordt de bezoldiging over een periode
waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer
vervult, aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De datum waarop de
topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigt, wordt dan aangemerkt als datum waarop het
dienstverband eindigt.
Overige bepalingen
Verder kent de WNT voor topfunctionarissen een verbod op winstdelingen, bonusbetalingen of andere
vormen van variabele beloning, tenzij uitgezonderd bij algemene maatregel van bestuur. Uitgezonderd
van het verbod zijn:
•
een uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of reguliere
arbeidsvoorwaarden voortvloeiende uitkering of verstrekking die wordt toegekend in verband met
het bereiken van een bepaalde diensttijd;
•
een eenmalige mobiliteitstoeslag;
•
een eenmalige bindingspremie.
Als incidenteel inkomensbestanddeel als bedoeld in artikel 1.9, tweede lid, van de wet, dat geen
onderdeel van de bezoldiging vormt, wordt aangemerkt een uitkering of verstrekking als bedoeld in
artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op de Loonbelasting 1964. Dit betreft een onbelaste
diensttijdgratificatie.
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Er ligt ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk een voorstel tot wijziging van de WNT ter
internetconsultatie (de Evaluatiewet), waarbij het verbod op variabele beloning wordt geschrapt.
Uit hoofde van artikel 2.1, lid 5 WNT mag in de situatie dat een topfunctionaris tevens werkzaam is bij
een privaatrechtelijke rechtspersoon, waarin een orgaan van de instelling een of meer leden benoemt of
op andere wijze invloed heeft op het beheer en beleid, met uitzondering van vennootschappen waarvan
de instelling de aandelen houdt, ook als de betreffende rechtspersoon niet onder de werkingssfeer van
de WNT valt, de som van de bezoldiging die de topfunctionaris ontvangt van beide rechtspersonen de
maximale bezoldigingsnorm niet overschrijden.

7.5 Overgangsregime WNT
In de WNT zijn overgangsbepalingen opgenomen betreffende bezoldigingsafspraken, die vóór de
inwerkingtreding van, dan wel vóór een wijziging van de WNT en/of voor de inwerkingtreding van de
sectorspecifieke regeling zijn gemaakt, voor zowel topfunctionarissen in loondienst als niet in loondienst.
Toepassing van het overgangsrecht hangt af van de datum waarop de bezoldigingsafspraken zijn
gemaakt. Het moment van het aangaan van de afspraak (arbeidsovereenkomst,
detacheringsovereenkomst etc.) is voor de toepassing van het overgangsrecht bepalend en niet het
moment waarop de werkzaamheden voor het eerst aanvangen dan wel het moment van betalen.
In de hierna opgenomen tabel is de toepassing van het overgangsrecht aangegeven ten aanzien van de
in verschillende perioden gemaakte of gewijzigde afspraken.
Gemaakte afspraak

Bezoldiging

Duur dienstverband

Beëindigingsvergoeding,
non-activiteit, bonus of
variabele beloning

Overeenkomst is
aangegaan/afspraak is
gemaakt vóór 6
december 2011 en
daarna niet gewijzigd.

Overgangsrecht
gedoogperiode
gedurende vier jaar
vanaf 1-1-2013
daarna dient salaris
in een periode van
drie jaar te worden
afgebouwd naar norm
van WNT-1 en daarna
in twee jaar naar
norm van WNT-2.

Gerespecteerd.

Vier jaar gerespecteerd
vanaf 1-1-2013; geen
afbouwperiode.

Overeenkomst is
aangegaan/afspraak is
gemaakt vóór 6
december 2011, maar
is gewijzigd tussen 6
december 2011 en de
inwerkingtreding van
de WNT
(1 januari 2013),
waarbij sprake is van
overschrijding van de
WNT-norm.

Het met de WNT
strijdige deel van de
afspraken wordt niet
gerespecteerd.

Afspraken zoals die
zijn overeengekomen
voor 6 december
2011 worden
gerespecteerd; de
overige niet.

Vier jaar gerespecteerd
vanaf 1-1-2013; geen
afbouwperiode.

Het overgangsrecht
van vier jaar gedogen
met een
afbouwperiode van
drie jaar plus twee
jaar naar norm van
WNT-2 is alleen van
toepassing op de
bezoldiging die reeds
bestond vóór 6
december 2011.
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Gemaakte afspraak

Bezoldiging

Duur dienstverband

Beëindigingsvergoeding,
non-activiteit, bonus of
variabele beloning

Nieuwe overeenkomst
aangegaan /afspraak
gemaakt in de periode
tussen 6 december
2011 en
1 januari 2013).

Overgangsrecht van
vier jaar gedogen
vanaf 1-1-2013
daarna een
afbouwperiode van
drie jaar plus twee
jaar naar norm van
WNT-2.

Gerespecteerd.

Vier jaar gerespecteerd
vanaf 1-1-2013; geen
afbouwperiode.

Overeenkomst
aangegaan/afspraak
gemaakt ná
inwerkingtreding WNT
(na 1 januari 2013),
die de norm van WNT2 overschrijdt
(uitzondering voor
wetenschappelijk
onderwijs in 2015).

Overgangsrecht van
vier jaar vanaf
1 januari 2015
daarna een driejarige
afbouwperiode naar
de norm van WNT-2.

-

Geen overgangsrecht.

PO/VO/MBO/HBO
Overeenkomst
aangegaan/afspraak
gemaakt voor
inwerkingtreding
nieuwe Regeling
bezoldiging
topfunctionarissen
OCW-sectoren (dus
voor 1 januari 2016)
binnen de norm van
2015.

Overgangsrecht van
vier jaar vanaf
1 januari 2016,
daarna een driejarige
afbouwperiode naar
de norm van de WNT2. Wanneer al gebruik
wordt gemaakt van
overgangsrecht loopt
dit door en start geen
nieuwe periode.

-

Geen overgangsrecht

WO: Overeenkomst
aangegaan/afspraak
gemaakt ná
inwerkingtreding WNT
(na 1 januari 2013),
die de norm van WNT2 overschrijdt

Overgangsrecht van
vier jaar vanaf
1 januari 2016,
daarna een driejarige
afbouwperiode naar
de norm van de WNT2. Wanneer al gebruik
wordt gemaakt van
overgangsrecht loopt
dit door en start geen
nieuwe periode.

Geen overgangsrecht

Gedurende de gedoogperiode van vier jaar binnen het overgangsrecht mag de bezoldiging alleen worden
verhoogd als de wijziging en de wijze waarop deze wordt berekend al voor de inwerkingtreding (of
wijziging) van de WNT is overeengekomen. Na de gedoogperiode van vier jaar zal de bezoldiging in een
periode van drie jaar moeten worden teruggebracht tot het geldende wettelijk maximum. Door de
inwerkingtreding van WNT-2 op 1 januari 2015 is voor bezoldigingsafspraken, die op dat moment al in
het overgangsrecht vallen, de afbouwperiode met twee jaar verlengd voor een verdere afbouw naar de
norm van WNT-2.
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Een (vrijwillige) verlaging, respectievelijk niet-verhoging, heeft geen invloed op de toepassing van het
overgangsrecht, maar dient juist te worden aangemoedigd volgens de Beleidsregels toepassing WNT
2015.
De afbouwregeling is
•
jaar 1: verlaging
•
jaar 2: verlaging
maximum;
•
jaar 3: verlaging
maximum.

als volgt:
1/4 van het verschil tussen de huidige bezoldiging en het geldende maximum;
1/3 van het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende
1/2 van het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende

Indien de extra twee jaar afbouw van toepassing is, dan is de afbouw als volgt:
•
in jaar 4: verlaging naar het maximum van WNT-1;
•
in jaar 5: verlaging van 1/2 van het verschil tussen de bezoldiging WNT-1 en het maximum van
WNT-2;
•
in jaar 6: het maximum van WNT-2 is van toepassing.
Voor bonus, variabele beloning, non-activiteit en beëindigingsvergoeding, die zijn aangegaan voor de
inwerkingtreding van de WNT (vóór 1 januari 2013) is wel sprake van een overgangsregime, waardoor
bestaande afspraken voor vier jaar worden gedoogd. Voor deze componenten is echter geen
afbouwperiode van toepassing, waardoor de bestaande afspraken na de gedoogperiode direct nietig zijn.

7.6 Publicatieverplichting bezoldiging
Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle (gewezen) topfunctionarissen (dienstverband)
worden verantwoord, ook als de bezoldigingsnorm niet is overschreden. Van overige medewerkers in
dienstverband moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.
De
•
•
•
•
•
•
•

onderwijsinstelling moet op grond van de WNT het volgende opnemen:
de beloning;
de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
de functie of functies;
de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar; en
een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm
de bezoldiging, de functie of functies en de duur van het dienstverband over het voorafgaande
kalender, indien norm is overschreden.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niettopfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).
Een gewezen topfunctionaris is een topfunctionaris, die op of na 1 januari 2013 topfunctionaris in de zin
van de WNT is geweest.
Indien sprake is van een topfunctionaris zonder dienstverband wordt het volgende opgenomen:
•
de naam;
•
de bezoldiging;
•
de functie of functies;
•
de duur en omvang van de functievervulling in het boekjaar.
Onder externe inhuur valt overigens niet het inhuren van extern advies.
De publicatieverplichting voor interim-niet-topfunctionarissen is vervallen met de inwerkingtreding van
de Reparatiewet WNT op 28 november 2014.
Eind 2016/begin 2017 wordt er nog een wijziging in de Rjo verwacht waarin de opname van
vergelijkende cijfers wordt voorgeschreven.
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De onderwijsinstelling moet alle voorgaande gegevens, die worden opgenomen in de toelichting in de
jaarrekening, uiterlijk voor 1 juli volgend op het verslagjaar digitaal melden aan het ministerie van OCW
en daarbij een toelichting geven indien sprake is van overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

7.7 Publicatieverplichting uitkeringen wegens beëindiging van het
dienstverband
Voor de openbaarmaking van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, geldt het
volgende.
Volgens de WNT zal voor elke (gewezen) topfunctionaris moeten worden vermeld:
•
de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;
•
de naam, functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed;
•
het jaar waarin het dienstverband is beëindigd; en
•
een motivering voor de overschrijding.
Zoals al eerder opgemerkt, is sprake van een maximum norm voor beëindigingsvergoeding voor
topfunctionarissen, die niet mag worden overschreden.
Voor alle andere medewerkers zal een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moeten
worden vermeld in de jaarrekening indien:
in enig voorafgaand jaar voor deze persoon een melding in de zin van de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) is gedaan; of
het totaal van de uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband meer bedraagt of
zal bedragen dan de maximale bezoldigingsnorm in het jaar waarin het dienstverband is beëindigd.
De norm moet pro rata worden toegepast als geen sprake is van een fulltime dienstverband.
In dat geval moeten de volgende gegevens worden vermeld:
•
de uitkering wegens beëindiging dienstverband;
•
de functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed;
•
het jaar waarin het dienstverband is beëindigd; en
•
een motivering voor de overschrijding.
De naam van de medewerker is niet noodzakelijk.
De onderwijsinstelling moet deze informatie voor alle topfunctionarissen en alle medewerkers, voor wie
de beëindigingsvergoeding openbaar gemaakt moet worden, uiterlijk voor 1 juli volgend op het
verslagjaar digitaal melden aan het ministerie van OCW en daarbij een toelichting geven indien sprake is
van overschrijding van de maximale norm.

7.8 Rol van de accountant
De externe accountant stelt vast dat de onderwijsinstelling bij het opmaken van de jaarrekening voldoet
aan de hiervoor geschetste eisen die worden gesteld in de WNT. De externe accountant dient voorts een
onverschuldigde betaling van de onderwijsinstelling aan de betreffende topfunctionaris te melden aan
het ministerie van OCW. Een onverschuldigde betaling is de bezoldiging die een topfunctionaris heeft
ontvangen boven de maximale bezoldigingsnorm dan wel een andere vorm van bezoldiging die niet is
toegestaan volgens de WNT, zoals een bonus. De onverschuldigde betaling moet door de accountant
worden gemeld in de volgende gevallen:
indien een vordering op een (gewezen) topfunctionaris uit onverschuldigde betaling niet in de
jaarrekening is opgenomen; of
indien een vordering op een (gewezen) topfunctionaris uit onverschuldigde betaling op het tijdstip
waarop de accountant zijn oordeel geeft over de jaarrekening door de betrokken topfunctionaris nog
niet is terugbetaald.
Indien de jaarrekening niet de juiste en voorgeschreven gegevens bevat, meldt de accountant de
ontbrekende gegevens of het ontbreken van de motivering aan het ministerie van OCW.

161

7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

7.9 Handhaving
Het ministerie van BZK stelt een toezichthouder aan. Deze toezichthouder doet onderzoek na melding
accountant, op eigen initiatief of na een signaal van een klokkenluider. Voor onderwijs is de Inspectie
van het Onderwijs door de minister van OCW als toezichthouder aangewezen (artikel 6 lid 1 van de
Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren).
Indien sprake is van een overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm of maximale ontslaguitkering
is er een zachte en een harde handhavingsfase te onderscheiden.
Alvorens de accountant een melding van een overschrijding doet, zal hij eerst de onderwijsinstelling op
de overschrijding wijzen en in de gelegenheid stellen de overschrijding ongedaan te maken.
Komt het toch tot een melding van de accountant aan de minister dan volgt er een onderzoek door de
toezichthouder, die in overleg treedt met de onderwijsinstelling en een onderzoek instelt. De
toezichthouder komt met een rapport van bevindingen. Als conclusie daarvan is dat sprake is van een
overtreding van de WNT, volgt een hersteltermijn en vooraankondiging van het handhavingsbesluit. Dit
is een concept-beschikking, waartegen dus geen bezwaar mogelijk is.
Indien daarna nog geen herstel volgt, treedt de harde handhavingsfase in werking. Er volgt een
handhavingsbesluit met daarin een last onder dwangsom, dit is een beschikking waartegen bezwaar
mogelijk is. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
De last betreft het met terugwerkende kracht in overeenstemming met de WNT brengen van de
bezoldiging. Het teveel betaalde moet door de topfunctionaris worden terugbetaald aan de
onderwijsinstelling.
Volgt er nog geen herstel dan volgt er een publicatie in de Staatscourant en een
invorderingsbeschikking, die zowel aan de topfunctionaris als de onderwijsinstelling wordt gericht. In
deze fase zullen de opgelegde dwangsommen kunnen worden verrekend met bekostiging c.q. subsidie
die de onderwijsinstelling ontvangt. De teruggevorderde bezoldiging van de topfunctionaris vervalt in
deze fase aan de staat en dus niet meer aan de onderwijsinstelling. Er dient binnen drie weken te
worden betaald anders wordt wettelijke rente berekend.
De verjaringstermijn voor het opeisen van een onverschuldigde betaling is vijf jaar, te rekenen vanaf het
moment dat de vordering bekend is geworden en uiterlijk twintig jaar nadat de vordering is ontstaan.
De verjaringstermijn sluit:
•
bij last onder dwangsom;
•
bij nieuwe mededeling aan topfunctionaris.
Dan begint een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar.

7.10 Wetsvoorstellen tot aanpassing WNT
WNT-3
Recentelijk is het wetsvoorstel WNT-3 ter internetconsultatie voorgelegd, maar dit wetsvoorstel moet
nog naar de Tweede Kamer gestuurd worden.
WNT-3 beoogt de reikwijdte van de WNT uit te breiden naar alle werknemers in dienstverband in de
publieke en semipublieke sector. De bezoldigingsmaxima, die nu alleen voor topfunctionarissen gelden,
worden dan op alle werknemers met een dienstverband van toepassing,
In het wetsvoorstel wordt gefocust op één algemene normering van de bezoldiging van niettopfunctionarissen die in dienstbetrekking staan. De verlaagde sectorale maxima, normering voor
beëindigingsvergoedingen en het verbod op een variabele beloning gelden daarmee in beginsel alleen
voor topfunctionarissen.
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Ten aanzien van bijzondere situaties is de mogelijkheid tot uitzondering evenwel opgenomen. Zo is al
aangegeven dat de normering niet geldt voor luchtverkeersleiders en medisch specialisten, maar deze
uitzondering kan ook nog voor individuele medewerkers of voor functiegroepen worden uitgebreid op
grond van een Ministeriële beschikking. Ingehuurde niet-topfunctionarissen vallen buiten de
werkingssfeer van WNT-3.
Evaluatiewet
In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de WNT uitgevoerd. Als gevolg van het rapport dat hieruit is
voortgekomen, is een aantal wijzigingsvoorstellen in de WNT voorgesteld, die zijn opgenomen in het
wetsvoorstel Evaluatiewet WNT. Dit wetsvoorstel is ook recentelijk ter internetconsultatie voorgelegd.
De belangrijkste wijzigingsvoorstellen zijn:
•
Afschaffing van het verbod op variabele beloningen:
Het verbod op variabele beloningen wordt afgeschaft voor topfunctionarissen. Variabele beloningen
worden toegestaan, voor zover door de uitbetaling van de variabele beloning de maximale
bezoldigingsnorm niet wordt overschreden.
•
Aanscherpen van de definitie topfunctionaris en vervallen van de definitie “gewezen topfunctionaris”
Het begrip “gewezen topfunctionaris” komt te vervallen. In plaats daarvan wordt voorgesteld dat de
functionaris, die de functie van topfunctionaris voor een periode langer dan twaalf maanden heeft
vervuld en na de beëindiging van die functievervulling in dienst blijft bij de desbetreffende instelling,
voor een periode van vier jaar als topfunctionaris gekwalificeerd wordt en dus ook genormeerd blijft.
•
Aanpassing normering beëindigingsvergoedingen
Een verruiming van de formulering wat niet als beëindigingsvergoeding wordt aangemerkt. In het
voorstel wordt dit uitgebreid met uitkeringen op grond van een algemene bepaling uit een cao (deze
hoeft dus niet algemeen verbindend verklaard te zijn) of een sociaal plan.
•
Verruiming van de reikwijdte van het begrip gelieerde rechtspersoon
Een uitbreiding van de gelieerdheid naar ‘boven’ (moedermaatschappij) en ‘opzij’ (overige
groepsmaatschappijen) alsmede van het onder voorwaarden ook holdings van groepsstructuren
(zijnde NV’s, BV’s, verenigingen of stichtingen met een feitelijk en juridisch beslissende invloed) met
daarbinnen WNT-instellingen onder de reikwijdte van de WNT te brengen.
•
Groep en WNT
Indien verschillende sectornormen van toepassing zijn binnen de groep (bijvoorbeeld zorg en
onderwijs), is bepaald dat voor de hele groep de norm van toepassing is, die geldt ten aanzien van
de WNT-instelling die voor de groep de meeste inkomsten genereert.
•
Introductie van een anticumulatiebepaling
Door middel van de voorgestelde anticumulatiebepaling komt een aanvullend bezoldigingsmaximum
te gelden voor topfunctionarissen in bestuurdersfunctie, die met verschillende WNT-partijen een
dienstbetrekking als topfunctionaris aangaan. Voorgesteld wordt de som van deze bezoldigingen te
maximeren op de hoogst toepasselijke WNT-norm. Een eventuele overschrijding leidt alsdan tot een
onverschuldigde betaling bij de meest recent aangegane dienstbetrekking.
•
De introductie van een algemene antimisbruikbepaling
Door middel van deze bepaling heeft de verantwoordelijke minister de mogelijkheid onderzoek te
doen en handhavend op te treden indien partijen gebruik maken van constructies die beogen het
doel en de strekking van de WNT te ondermijnen.

7.11 Handige link
De tekst van de WNT, kunt u downloaden van de website: www.topinkomens.nl. Op deze website staat
ook een aantal veel voorkomende vragen en uitgewerkte antwoorden aangaande deze regeling.
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8.1 Inleiding
Onderwijsinstellingen werken om diverse redenen samen met het bedrijfsleven en met maatschappelijke
organisaties. Het gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van gezamenlijke opleidingstrajecten en
innovatieve producten met het bedrijfsleven, inhuur van docenten uit het bedrijfsleven, het uitbesteden
van een deel van het onderwijs aan de private sector en contractactiviteiten waarbij voor rekening van
een bedrijf of maatschappelijke instelling een opleiding wordt verzorgd.
De vraag doet zich voor of en onder welke voorwaarden publiek-private samenwerking voor een
onderwijsinstelling is toegestaan. De onderwijsinstelling wordt immers gefinancierd met publieke
middelen. Dit betekent dat de publiek-private samenwerking aantoonbare meerwaarde moet hebben
voor de publieke taak van de instelling, zijnde het verzorgen van onderwijs dat aan de wettelijke eisen
voldoet. Voorts moeten de risico’s die uit deze samenwerking voortvloeien en die de publieke taak in
gevaar kunnen brengen op toereikende wijze worden beheerst.
In dit hoofdstuk behandelen wij welke normen een onderwijsinstelling bij de combinatie van publieke- en
private activiteiten in acht moet nemen. Tevens gaan we in op de specifieke eisen die publiek-private
activiteiten aan de informatieverstrekking in het bestuursverslag stellen. Belangrijk is dat de
onderwijsinstelling transparantie biedt over de publieke taakuitoefening, de voorwaarde en risico’s met
betrekking tot de samenwerking en de besteding van publieke middelen. Tevens wordt ingegaan op de
in maart 2011 verschenen ‘Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private
arrangementen’. In paragraaf 8.7 ten slotte wordt ingegaan op de in augustus 2015 gepubliceerde
onderzoekrapportage ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het
Onderwijs (IvhO).

8.2 Meerwaarde private samenwerking
Private activiteiten moeten een aantoonbare meerwaarde opleveren voor de publieke taken van de
onderwijsinstelling. Als publiek-private samenwerking geen meerwaarde oplevert kan dit leiden tot een
verwaarlozing van de publieke taak. Die meerwaarde kan verschillende vormen aannemen. In de tabel
hierna geven wij een niet-limitatief overzicht van mogelijke meerwaarden van publiek-private
activiteiten.
Soort meerwaarde

Voorbeelden

Financiële meerwaarde

Door contractactiviteiten, verhuur van lokalen, etc.
worden extra financiële middelen verkregen, die
vervolgens kunnen worden ingezet voor de uitvoering van
de publieke taak. Uitbesteding van publieke taken kan tot
kostenreductie leiden, waardoor extra financiële middelen
beschikbaar komen voor de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs.

Culturele meerwaarde

Betrokkenheid bij publiek-private samenwerking kan
leiden tot een meer marktgerichte en innovatieve
instelling van docenten en ondersteunend personeel.

Meerwaarde voor de publieke
taakuitoefening

Samenwerking met het bedrijfsleven kan er toe leiden dat
de opleidingen studenten optimaal voorbereiden voor de
arbeidsmarkt.

Meerwaarde voor de maatschappij

Een innovatief onderzoeksproject in samenwerking met
private ondernemingen kan een bijdrage leveren aan de
kennismaatschappij.
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De meerwaarde van sommige publiek-private activiteiten is objectief aantoonbaar. Vaak heeft de
beoogde meerwaarde een meer subjectief en daardoor minder meetbaar karakter. Het is daarom niet
goed mogelijk om van overheidswege voorschriften te geven met betrekking tot al dan niet toegestane
vormen van publiek-private activiteiten. Normering door de overheid zou ook strijdig zijn met de
autonomie van de onderwijsinstellingen 2.
Het is daarom aan de onderwijsinstelling zelf om aan te tonen dat sprake is van een doelmatig
functioneren in het kader van haar publieke taak. Dat begint met het vastleggen en zo mogelijk
kwantificeren van de verwachte meerwaarde van publiek-private activiteiten in het beleidsplan van de
instelling. Als de instelling over een raad van toezicht beschikt dient deze een publiek-private activiteit
aan dit orgaan ter goedkeuring voor te leggen. Vervolgens dient het bereiken van de meerwaarde te
worden bewaakt en de risico’s te worden beheerst door middel van transparante en ordelijke
beheersmaatregelen.

8.3 Publieke verantwoording over publiek-private samenwerking
Over publiek-private samenwerking moet publieke verantwoording worden afgelegd. In het
bestuursverslag moet melding worden gemaakt van publiek-private samenwerking. Daarbij moet tevens
de beoogde en gerealiseerde meerwaarde worden uiteengezet.
Onder de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn de helderheidsnotities van toepassing. Deze notities
geven een nadere aanduiding van onder andere enkele verantwoordingsitems zoals de uitbesteding van
onderwijstaken, de ontwikkeling van maatwerktrajecten en de investering in private activiteiten. Deze
aspecten moeten, indien deze van toepassing zijn, in het bestuursverslag worden vermeld (zie
paragraaf 2.2.1).
Tenslotte speelt het in RJ 660.303 voorgeschreven onderscheid tussen publiek en privaat eigen
vermogen bij publiek-private activiteiten een belangrijke rol (zie paragraaf 4.7.1).

8.4 Risico’s van publiek-private samenwerking
Door middel van risicobeheersing moet vermeden worden dat publiek-private samenwerking ten koste
gaat van de publieke taak van de instelling of strijdig is met het publieke belang. In de hierna
opgenomen tabel is een overzicht opgenomen van risico’s, die zich bij publiek-private samenwerking
kunnen voordoen.
Risico’s

Voorbeelden

Oneerlijke concurrentie

‘Weglekken’ van publieke middelen naar
contractactiviteiten door een onvolledige
kostprijsdoorberekening. Hierdoor treedt
concurrentievervalsing op ten opzichte van andere
partijen in de markt. De instelling handelt daarmee in
strijd met de mededingingswetgeving en het EU-verdrag.

Bestuurlijke continuïteit en
betrouwbaarheid

Risicovolle publiek-private activiteiten kunnen ertoe leiden
dat met publieke middelen verliezen worden geleden.
Voorts heeft private financiering van publieke activiteiten
veelal een niet permanent karakter. In tijden van
economische tegenspoed is het bedrijfsleven minder
geneigd om financiële bijdragen aan onderwijsinstellingen
te leveren.

Ontleend aan rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Publiek ondernemerschap. Toezicht en
verantwoording bij publiek-private samenwerking.’ Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 220,
nrs. 1-2.

2

165

8 Publiek-private samenwerking

Risico’s

Voorbeelden

Taakverwaarlozing

Er kan onduidelijkheid ontstaan waar publieke belangen
ophouden en commerciële belangen beginnen. Het
onderwijs moet bijvoorbeeld voor alle studenten waarvoor
het onderwijs is bedoeld toegankelijk blijven. Maatwerk
kan er toe leiden dat een opleiding te specifiek op een
latere werkkring bij een bepaalde werkgever is gericht.

Maatregelen om genoemde risico’s te beheersen zijn onder meer het aanbrengen van een
organisatorische scheiding tussen publieke en private activiteiten ter voorkoming van functievermenging
en het in rekening brengen van kosten op basis van een juiste integrale kostprijsberekening (om
concurrentievervalsing te voorkomen).

8.5 Risicobeheersing
Publiek-private activiteiten vergen van een instelling adequate beheersmaatregelen. Hiermee dient te
worden voorkomen dat publieke middelen weglekken, concurrentievervalsing of taakverwaarlozing
optreedt. Het is van belang dat de instelling periodiek de risico’s inschat en evalueert.
Belangrijke beheersaspecten betreffen:
•
Duidelijke visie van het bestuur op wat gewenst is in het kader van publiek-private taken en
vastlegging van deze visie in de beleids- en beheersplannen. Hierbij moet een juiste balans worden
gevonden tussen wat vanuit de dienstbaarheid aan de publieke taak geoorloofd is en wat niet
geoorloofd is omdat dit teveel risico’s met zich meebrengt of uitsluitend een commercieel belang
dient.
•
Het vooraf ter beoordeling voorleggen aan het ministerie van OCW bij het opstarten van nieuwe
contractactiviteiten.
•
Bewaking van het realiseren van met het desbetreffende project beoogde meerwaarde en
voorkomen van ongewenste neveneffecten op basis van transparante informatie, die tevens de
mogelijkheid biedt om tijdig bij te sturen waar dit nodig is.
•
Een transparante scheiding tussen publieke- en private middelen. Deze scheiding kan op het
organisatorisch vlak (bijv. aparte contract-BV) en/of op het administratieve vlak (aparte
projectadministraties en administratieve scheiding van publieke- en private middelen) plaatsvinden.
Voorts behoren er duidelijke regels te zijn voor de aanwending van publieke middelen, zodat deze
niet weglekken naar private activiteiten.
•
De bepaling van adequate integrale kostprijzen en daarvan afgeleide verkoopprijzen. De tarieven
moeten dekkend zijn voor de directe- en indirecte kosten. In de tarieven moet ook een toereikende
opslag worden opgenomen voor overheadkosten. Op basis van een betrouwbaar systeem van
urenregistratie moet tevens de volledigheid van de urentoerekening worden gewaarborgd.
Daarnaast moet per project een voor- en nacalculatie plaatsvinden.
•
Een transparante verantwoording van de voor private activiteiten ingezette middelen en de daarmee
behaalde kwantitatieve- en kwalitatieve resultaten.
•
Maatregelen om belangenverstrengeling te voorkomen. Een integriteitscode en bewaking van de
naleving daarvan vormen een goed middel om belangenverstrengeling en ongewenste
nevenaspecten te voorkomen. Daarbij moet tevens worden voorkomen dat vermenging plaatsvindt
van bestuurlijke functies van gelieerde organisaties en toezichthoudende functies bij de
onderwijsinstelling.
•
Vaststellen van de fiscale consequenties van publiek-private activiteiten.
Tot slot is een goed functionerende raad van toezicht noodzakelijk die periodiek bewaakt dat de
instelling blijft handelen binnen de grenzen van haar publieke taak en het sturen, de beheersprocessen
en het verantwoordingsproces voldoende transparant heeft ingericht.
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8.6 Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private
arrangementen
Op 25 maart 2011 heeft de minister middels een brief aan alle besturen van bekostigde instellingen in
het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs de ‘Handreiking voor de inrichting van
onderwijskundige publiek-private arrangementen’ gepubliceerd. Met deze handreiking wil de minister
meer duidelijkheid geven over de toelaatbaarheid van investeringen met publiek geld in private
activiteiten, gericht op de uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.
Onder een publiek-private activiteit wordt in de handreiking verstaan een activiteit waarbij een instelling
om onderwijskundige redenen direct of indirect betrokken is bij de uitoefening van een economische
activiteit, bijvoorbeeld teneinde studenten of deelnemers in het kader van een bekostigde opleiding
praktijkervaring te laten opdoen of werkzaam te laten zijn in een contextrijke leeromgeving. Hierbij kan
het gaan om onderwijsactiviteiten in een door de onderwijsinstelling opgerichte onderneming of in een
consortium van meerdere publieke en private partijen. Ook kan het gaan om onderwijsactiviteiten in een
door derden opgerichte onderneming waar onderwijsinstellingen in staat zijn het beleid (mede) te
bepalen. Kenmerkend voor publiek-private activiteiten is dat de onderwijskundige activiteit plaatsvindt in
een omgeving waarin ook een economische activiteit plaats vindt.
De handreiking is een aanscherping op de eerder verschenen helderheidsnotities en bevat een checklist
die instellingen behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of een investering met
publiek geld kan worden gefinancierd. Tevens wordt ingegaan op de verantwoordingseisen in de
jaarverslaggeving.
De handreiking is verkrijgbaar op www.rijksoverheid.nl.

8.7 Inventarisatie private activiteiten door de Inspectie van het Onderwijs
Op 13 augustus 2015 is de onderzoekrapportage ‘private activiteiten van bekostigde
onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) van 18 mei 2015 gepubliceerd. De
IvhO heeft onderzoek gedaan naar de private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen in het
primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. De IvhO concludeert in haar rapport dat
onderwijsinstellingen zich goed bewust zijn van de mogelijke risico’s. Ze voeren daarom beleid om deze
te beheersen. Maar de verantwoording over de private activiteiten is nog onvoldoende transparant. De
instellingen hebben volgens de IvhO weinig moeite met beleid en regelgeving voor private activiteiten,
maar geven daarbij aan dat de regels niet erg duidelijk zijn. Instellingen voeren beleid om de risico’s die
samenhangen met private activiteiten te beheersen.
De Minister van OCW heeft naar aanleiding van dit rapport maatregelen aangekondigd die in de loop van
2016 hun beslag krijgen. Zie ook hoofdstuk 11.

8.8 Handige links
Hierna hebben wij enkele links opgenomen naar notities en brieven over publiek-private samenwerking.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
‘Verantwoording inzet publieke middelen’. Brief van de staatssecretaris van OCW (20 juli 2005):
www.rijksoverheid.nl.
‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004’. Notitie van
het ministerie van OCW: www.rijksoverheid.nl.
‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’. Notitie van de staatssecretaris van OCW (29
augustus 2003): www.rijksoverheid.nl.
Aanvulling op de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’. Ministerie van OCW (27
augustus 2004): www.rijksoverheid.nl.
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Rapport Algemene Rekenkamer ‘Publiek ondernemerschap. Toezicht en verantwoording bij publiekprivate samenwerking.’ Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 30 220, nrs. 1-2: www.rekenkamer.nl.
'Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen'. Ministerie van
OCW (25 maart 2011): www.rijksoverheid.nl.
‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’. Ministerie van OCW (13 augustus 2015).
www.rijksoverheid.nl.
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9 Europese aanbesteding
9.1 Inleiding
Europese regelgeving over aanbesteding speelt voor onderwijsinstellingen een steeds belangrijkere rol.
Europese regelgeving beoogt het openstellen van de nationale markten voor bedrijven die gevestigd zijn
in de Europese Unie. Alle bedrijven in de EU moeten kunnen meedingen naar de gunning van een
overheidsopdracht die van enige economische betekenis is, ongeacht de nationaliteit of plaats van
vestiging. Het doel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is om een transparant aanbestedingsbeleid
en een zorgvuldig selectieproces te realiseren.
In dit hoofdstuk stellen wij Europese aanbesteding aan de orde. Hierbij besteden wij aandacht aan de
gevolgen van de aanpassing van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit als gevolg van de
geïmplementeerde ‘nieuwe’ Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Aanbestedende diensten dienen voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten de
Aanbestedingswet- en daarmee samenhangende regelgeving over Europese en nationale aanbesteding
na te leven. Onderwijsinstellingen die voor meer dan 50% bekostiging ontvangen van het ministerie van
OCW of anderszins voor meer dan 50% met overheidsmiddelen worden bekostigd of waarop de overheid
overwegende invloed uitoefent, zullen zich over het algemeen als een aanbestedende dienst
kwalificeren.
Onderwijsinstellingen dienen voor hun aanbestedingen met een geraamde waarde boven de Europese
drempel de wet- en regelgeving over Europese aanbesteding na te leven. Ook dienen
onderwijsinstellingen bij het gunnen van overheidsopdrachten onder de Europese drempel daarmee
rekening te houden. De accountant dient te controleren of hieraan is voldaan.
Onderwijsaccountantscontroleprotocol OCW/EZ 2016 over (Europese) aanbesteding
De aanbestedingswetgeving valt onder de reikwijdte van het oordeel van de instellingsaccountant over
de financiële rechtmatigheid (zowel Europees, als nationaal: Aanbestedingswet 2012,
Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit). In het onderwijsaccountantsprotocol 2016 staat dat voor
aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen een groeimodel geldt. Voor aanbestedingen (onder
de Europese drempelbedragen) geldt voor 2016 een kwalitatieve tolerantie. Hiermee wordt bedoeld dat
de instellingsaccountant de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) rondom deze
aanbestedingen beoordeelt en daarover rapporteert in de management letter en/of het
accountantsrapport aan het intern toezichthoudend orgaan en/of het bestuur.

9.2 Begrippenkader
In het jaar 2016 is sprake van een driedeling voor de regelgeving die van toepassing is op de
overheidsopdrachten die onderwijsinstellingen gunnen.
Tot 1 juli 2016 was de Aanbestedingswet 2012, het Aanbestedingsbesluit 2012, de Gids
Proportionaliteit 2012 en het Aanbestedingsreglement werken 2012 van kracht op overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten. De Aanbestedingswet 2012 is voor het Europese
aanbestedingsgedeelte gebaseerd op de algemene EU-aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG) en de EUaanbestedingsrichtlijn voor speciale sectoren (2004/17/EG). De Aanbestedingswet regelt naast de
Europese aanbestedingen de nationale aanbestedingen. In het Aanbestedingsbesluit wordt een aantal
punten uit de wet uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur (amvb), zoals de eigenverklaring, de
gedragsverklaring, communicatie (elektronisch aanbesteden) en de aanwijzing van twee richtsnoeren:
de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement werken 2012.
De Aanbestedingswet- en de daarmee samenhangende regelgeving is aangepast door implementatie van
de aangepaste Europese richtlijn voor de klassieke sectoren (werken, leveringen en diensten, Richtlijn
2014/24/EU) en de richtlijn voor de speciale sectoren (water, energie, transport en posterijen, Richtlijn
2014/25/EU).
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Vanaf 1 juli 2016 zijn deze aanpassingen van kracht, daardoor is nu sprake van een Aanbestedingswet
2016, het Aanbestedingsbesluit 2016, de Gids Proportionaliteit 2016, en het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (zie www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012).
Per 18 april 2016 heeft een aantal bepalingen uit de nieuwe richtlijnen rechtstreekse werking; dit is in
elk geval van toepassing op:
•
Afschaffing van het verlichte regime voor 2B-diensten;
•
Inwerkingtreding van het vereenvoudigde regime voor sociale en andere specifieke diensten;
•
De plicht om bepaalde wijzigingen in de opdracht openbaar aan te kondigen.
(zie www.tenderned.nl/tenderned-en-de-gewijzigde-aanbestedingswet-2012).
De 2B-procedure is nog van toepassing indien
•
de aankondiging van de opdracht voor 18 april 2016 is aangekondigd op TenderNed óf
•
de uitnodiging tot het doen van een inschrijving voor 18 april is verzonden aan gegadigden.
Sociale en specifieke diensten
De indeling in 2A- en 2B-diensten is gewijzigd in ‘diensten’ en ‘sociale en specifieke diensten’. Voor
zogenoemde sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure gezien de
beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor
onderwijs en enkele juridische diensten. In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staat een opsomming
van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt.
Voor sociale en specifieke diensten geldt een drempelbedrag van € 750.000
(www.pianoo.nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden)
Boven de drempel van € 750.000
De specifieke voorschriften die gelden voor een sociale en andere specifieke diensten zijn opgenomen in
de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de
waarde van de opdracht de drempelwaarde van € 750.000 overschrijdt.
Een aankondiging (met eventueel een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure
verplicht. In de aankondiging dienen onder meer de technische specificaties van de opdracht te worden
opgenomen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht.
De gegunde opdracht moet worden gepubliceerd op TenderNed.
Gelijk aan of onder de drempel van € 750.000
Bij sociale en andere specifieke diensten onder de € 750.000 zal in de praktijk vaak een meervoudige
onderhandse procedure kunnen worden gebruikt, waarbij drie offertes worden gevraagd. Indien sprake
is van een duidelijk grensoverschrijdend belang zal de opdracht moeten worden aangekondigd.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Nieuw is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit is het Europese standaardformulier
dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese
aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden
en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven dan niet
het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht. Het
UEA vervangt sinds 1 juli 2016 het Nederlandse model Eigen verklaring (zie
www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/uniform-europeesaanbestedingsdocument-uea-0).
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9.2.1 Wat zijn werken, leveringen en diensten?
Een ‘werk’ is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd
is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Voorbeelden van activiteiten die in
ieder geval onder het begrip werken vallen zijn:
•
het onderhoud van gebouwen;
•
verbouwingen;
•
nieuwbouw.
Daarnaast is over specifieke werkzaamheden ook bepaald dat deze vallen onder 'werken' in de zin van
'overheidsopdracht voor werken'. Voorbeelden zijn:
•
graafwerkzaamheden;
•
grondverzet;
•
sloopwerkzaamheden.
Een ‘levering’ heeft betrekking op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie van
producten. Voorbeelden zijn leveringen van:
•
telefooncentrales;
•
CV-ketels;
•
medische apparatuur;
•
computers;
•
kantoorartikelen.
Een overheidsopdracht voor een ‘dienst’ betreft een overheidsopdracht die niet valt onder de
omschrijving van een overheidsopdracht voor werken of leveringen. Voorbeelden van diensten zijn:
•
onderhoudswerkzaamheden;
•
financiële diensten;
•
schoonmaakwerkzaamheden;
•
uitgeverij- en drukkerijdiensten.

9.3 Wat zijn drempelbedragen voor Europese aanbesteding?
Aanbestedende diensten moeten opdrachten Europees aanbesteden wanneer de geraamde waarde van
de opdracht gelijk is aan of hoger dan een bepaald drempelbedrag en geen van de uitzonderingen van
toepassing is, zoals een uitgezonderde opdracht, het verlenen van een uitsluitend recht of
(quasi-)inbesteding. De drempelbedragen voor aanbesteding van overdrachtsopdrachten zijn
verschillend voor de centrale overheid en de decentrale overheden. Door het Rijk bekostigde instellingen
worden in dit verband gelijk gesteld met een ‘decentrale overheid’. De drempelbedragen worden steeds
voor twee jaar vastgesteld. Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 zijn de
volgende drempelbedragen (exclusief btw) van kracht. De geraamde waarde dient over de gehele
(mogelijke) looptijd van de overeenkomst te worden berekend. Dus inclusief eventuele verlengingen en
opties tot verlenging.
decentrale overheid
Werken

€ 5.225.000

Diensten

€

209.000

Leveringen

€

209.000

Overheidsopdrachten voor sociale en andere
specifieke diensten (vanaf 18 april 2016)

€ 750.000

9.4 Europese aanbesteding van schoolboeken/leermiddelen
Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn scholen in het bekostigd voortgezet onderwijs en agrarische
opleidingscentra voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs verplicht om
lesmateriaal/schoolboeken gratis ter beschikking te stellen aan hun leerlingen. Het kabinet was van plan
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om vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs af te schaffen.
In het Begrotingsakkoord hebben D66, ChristenUnie, SGP en coalitiepartijen afgesproken dat deze
maatregelen niet doorgaan. In de Rijksbegroting van het Ministerie van OCW 2015 is het terugdraaien
van de bezuiniging “afschaffen gratis schoolboeken’’ opgenomen. Wanneer de waarde van de contracten
voor schoolboeken die een onderwijsinstelling hiertoe met leveranciers sluit, de Europese
aanbestedingsdrempel van
€ 209.000 (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017) overschrijdt, moet de onderwijsinstelling
de wet- en regelgeving voor (Europese) aanbesteding volgen.
9.4.1 Jurisprudentie
Uit een vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is het volgende op te maken:
•
Bij een Europese aanbestedingsprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van een percelenregeling
dient de onderwijsinstelling erop te letten dat deze de percelen niet toeschrijft op een bepaalde
uitgever. Dit wordt in strijd geacht met het gelijkheidsbeginsel van art. 1.8 Aw 2012.
•
Bij een percelenregeling moeten de opdrachten wel gelijktijdig worden aangekondigd, maar hoeven
deze niet het zelfde moment te worden gegund.
•
Het opnemen van specifieke boektitels in het programma van eisen kan worden aangemerkt als het
noemen van technische specificaties. Bij (digitale) boeken gaat het om de inhoud van het boek. Die
inhoud is geschreven door een of meerdere auteurs die beschermd worden door het auteursrecht.
Door de specifieke en door het auteursrecht beschermde inhoud van het boek is het gerechtvaardigd
te verwijzen naar specifieke boektitels. Het vereisen van de melding ‘of gelijkwaardig’ hoedt voor de
levering van boeken dan ook niet te worden gesteld.
•
Wanneer de nieuwe Richtlijn 2014/24/EU op de van belang zijnde punten van een
aanbestedingsprocedure een codificatie inhoudt van rechtspraak van het HvJ EU wordt deze richtlijn
op deze punten als geldend recht beschouwd.
Het is een uitspraak op rechtbankniveau, mogelijk volgen hierop uitspraken die nuanceringen en/of
aanpassingen met zich brengen. Zie Rb Zeeland-west Brabant 1 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:2951.
De rechtbank Gelderland heeft over een aanbestedingsprocedure voor leermiddelen die door gebruik te
maken van een Best Value Procurement (dat is een methode waarbij de gegadigde gelegenheid krijgt
om haar toegevoegde waarde voor opdrachtgever te etaleren) in de markt was gezet onder meer het
volgende opgemerkt:
•
De vraag of een BVP-methodiek in een openbare aanbestedingsprocedure toelaatbaar is, is in de
procedure niet ter beoordeling. (Zie over BVP-methodiek; www.pianoo.nl).
•
Een aanbestedende dienst heeft in beginsel de vrijheid zelf de gunningscriteria in te richten. Hoe
concreet de specificaties, eisen en normen precies moeten worden geformuleerd is rekbaar. Daarbij
is de aanbestedende dienst wel verplicht de gunningscriteria zodanig te formuleren dat het voorwerp
van de opdracht voldoende concreet is omschreven, zodat alle redelijk geïnformeerde en normaal
zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze gunningscriteria op dezelfde wijze te interpreteren.
Zie Rb Gelderland 6 mei 2015, ECLI:NL;RBGL:2015:3398.

9.5 Wat zijn de belangrijkste procedures en vragen bij Europese aanbesteding?
9.5.1 De Aanbestedingswet
Wanneer een onderwijsinstelling een opdracht voor een werk, een dienst of een levering Europees
aanbesteedt, dient de instelling in de Aanbestedingswet opgenomen procedures te volgen. De
Aanbestedingswet betreft de Europese aanbestedingen en de nationale aanbestedingen. Voor het doen
van aanbestedingen zijn twee richtsnoeren opgesteld: de Gids Proportionaliteit en het
Aanbestedingsreglement werken 2012.
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In de Gids Proportionaliteit is bepaald dat eisen, voorwaarden en criteria die aan inschrijvers en
inschrijvingen worden gesteld in redelijke verhouding moeten staan tot de opdracht. In de Gids
Proportionaliteit zijn de voorschriften hiervoor uitgewerkt. Een aanbestedende dienst moet deze
voorschriften bij een opdracht voor leveringen of diensten toepassen of een afwijking in de
aanbestedingsstukken motiveren. Bij overheidsopdrachten voor werken die een geraamde waarde
hebben onder de Europese drempel moet een aanbestedende dienst de voorschriften uit het
Aanbestedingsreglement werken 2016 toepassen of in de aanbestedingsstukken motiveren waarom deze
niet worden toegepast.
Gids proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit is in zijn geheel het richtsnoer en heeft een wettelijke basis in het
Aanbestedingsbesluit. De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor een redelijke toepassing van het
proportionaliteitsbeginsel. In hoofdstuk 3 en 4 van deze Gids zijn daarnaast voorschriften opgenomen
over het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en de aanbestedingsfase. Op grond van de wet,
geldt voor deze voorschriften dat deze door aanbestedende diensten dienen te worden nageleefd, of, dat
afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt toegelicht in de aanbestedingsstukken. Elke
aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren,
bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden.
Een aanbestedende dienst kan niet algeheel afzien van toepassing van de voorschriften in de Gids
Proportionaliteit of kiezen voor een algemene afwijkingsgrond. In voorkomend geval zal gemotiveerd
moeten worden aangegeven waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt
gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan dus niet zonder goede grond. Deze voorschriften
staan niet op zichzelf, maar moeten steeds in de context van de volledige tekst van de Gids worden
beoordeeld. Het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing daarvan gelden ook voor de delen van de
Gids waar geen voorschriften voor zijn geformuleerd.
De Gids Proportionaliteit is in 2016 eveneens aangepast aan de nieuwe Aanbestedingswet. Het
onderwerp duurzaamheid en sociale voorwaarden lichten wij eruit.
Voor duurzaamheid en sociale voorwaarden geldt dat verwijzing naar bepaalde keurmerken mag.
Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
•
alle keurmerkeisen moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht.
•
ze moeten gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria.
•
tot stand gekomen zijn door middel van een open en transparante procedure.
•
waarbij de ondernemer die het keurmerk aanvraagt geen beslissende invloed kan uitoefenen op de
inhoud van het keurmerk.
Volgens de Gids Proportionaliteit is het van belang per opdracht te bezien, welke procedure het meest
geschikt en proportioneel is. Een onderwijsinstelling dient een procedure te kiezen die aansluit bij het
onderwerp van aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers
opereren. Dat is volgens de Gids Proportionaliteit niet te kwantificeren in een vast bedrag. De bedragen
genoemd in de Gids Proportionaliteit kunnen helpen als indicatie.
De Gids Proportionaliteit geeft voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten voor de decentrale
overheid (zonder grensoverschrijdend belang) de volgende bedragen aan als richtsnoer:
Opdrachten tot € 40.000 á € 50.000: kleine opdrachten:
•
Eén op één gunning of uit de hand voor ‘kleine opdrachten’ het meest geschikt;
•
Bij repeterende ‘kleine opdrachten’: mogelijk raamovereenkomst.
Opdracht € 40.000 / € 50.000 ≤ opdracht voor leveringen en diensten < € 200.000 (in 2016 €
209.000):
•
meervoudig onderhandse procedure.

173

9 Europese aanbesteding

Opdracht ≥ € 200.000 (in 2016 € 209.000):
Europese aanbestedingsprocedure. In de Gids Proportionaliteit zijn intervallen tussen bedragen als
glijdende schalen (groen / oranje / rood) in een figuur weergegeven als indicatie voor de soort opdracht
die een onderwijsinstelling bij een dergelijke geraamde waarde zou kunnen gunnen (zie figuur hierna,
bron Gids Proportionaliteit).

Gids proportionaliteit over aanbestedingen voor werken
De Gids Proportionaliteit geeft voor overheidsopdrachten voor werken (zonder grensoverschrijdend
belang) en met een geraamde waarde onder het Europese drempelbedrag de volgende bedragen aan als
richtsnoer:
Opdrachten tot € 150.000:
•
voor werken wordt een bagatel (zijnde een bedrag waaronder sowieso de ‘één op één gunning’ mag
worden gehanteerd) tot € 150.000 als reëel beschouwd.
Waarde opdracht € 150.000 ≤ opdracht voor werken ≤ € 1.500.000:
•
meervoudig onderhandse procedure.
Waarde opdracht € 1.500.000 ≤ opdracht voor werken < € 5.225.000:
•
nationaal openbare procedure.
In de Gids Proportionaliteit zijn intervallen tussen bedragen als glijdende schalen (groen / oranje / rood)
in een figuur weergegeven als indicatie voor de soort opdracht die een onderwijsinstelling bij een
dergelijke geraamde waarde zou kunnen gunnen (zie figuur hierna, bron Gids Proportionaliteit).
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Proportionaliteit betreft de doelmatigheid (goede prijs/kwaliteitverhouding van ingekochte en/of het
bevorderen van de lokale economie) en de rechtmatigheid (naleving wet- en regelgeving) van
aanbestedingsprocedures bij alle fasen van aanbesteding.
De Gids Proportionaliteit geeft een richtsnoer voor alle opdrachten. Het Aanbestedingsreglement werken
2016 geeft een richtsnoer voor opdrachten voor werken die een geraamde waarde hebben onder de
Europese drempel.
De gemotiveerde afweging dient vooraf plaats te vinden voor het voldoen aan het richtsnoer. Na
inachtneming van de opmerkingen in de Gids Proportionaliteit over het niet-naleven van de richtsnoeren
van de Gids Proportionaliteit is in principe dan sprake van rechtmatigheid.
Hierna zetten wij de hoofdlijnen van de procedures en kwesties die daarbij aan de orde kunnen komen
uiteen.
9.5.2 Wat is de aard van de opdracht?
Ook hier dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie voor 1 juli 2016 (en 18 april 2016) en
na 1 juli 2016 (met daarop vooruitlopend voor specifieke onderdelen als ingangsdatum 18 april 2016) na
implementatie van gemelde nieuwe Europese richtlijnen.
De 2B-procedure is nog van toepassing indien
•
•

de aankondiging van de opdracht voor 18 april 2016 is aangekondigd op TenderNed óf
de uitnodiging tot het doen van een inschrijving voor 18 april is verzonden aan gegadigden.

Voor 18 april 2016 / 1 juli 2016 is de volgende situatie van toepassing
In de eerste plaats moet de aard van de opdracht worden bepaald. Is sprake van een werk, een levering
of een dienst? Bij diensten maakt de Aanbestedingswet onderscheid tussen diensten waarop het
volledige aanbestedingsregime van de Aanbestedingswet van toepassing is, de zogenoemde 2A-diensten
en diensten waarop een beperkt regime van toepassing is, de zogenoemde 2B-diensten. In de
Aanbestedingswet is een ‘procedure voor B-diensten’ opgenomen (zie art. 2.38 en art. 2.39). De 2Adiensten zijn opgenomen in bijlage II-A van richtlijn 2004/18/EG, de 2B-diensten in bijlage II-B.
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Het beperkte regime voor 2B-diensten houdt in dat uitsluitend de paragrafen 2.3.3.1 en 2.3.8.9 van
hoofdstuk 2.3 van de Aanbestedingswet van toepassing zijn. Voor overheidsopdrachten voor 2Bdiensten bestaat daarmee in feite slechts de verplichting tot:
•
het toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische
specificaties, eisen en normen;
•
het maken van een proces-verbaal van de opdrachtverlening, dit betreft een nieuw vereiste
(zie art. 2.132 Aanbestedingswet);
•
het meedelen van de resultaten van de gunning aan de Europese Commissie. Daarnaast kan de
aanbestedende dienst een aankondiging van de gegunde opdracht bekend maken.
Een specifieke bepaling is in de Aanbestedingswet opgenomen over opdrachten betreffende diensten
voor 'gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening' (zoals opgenomen in bijlage II-B van
richtlijn nr. 2004/18/EG) op deze diensten wordt de procedure voor 2B-diensten toegepast, tenzij de
aanbestedende dienst anders besluit (zie art. 2.38 lid 3 Aanbestedingswet).
Grensoverschrijdend belang bij 2B-diensten met opdrachtwaarde boven drempelwaarde
Een uitzondering op het beperkte regime van 2B-diensten geldt voor een opdracht met een geraamde
waarde boven de drempelwaarde bij een grensoverschrijdend belang. Het zorgen voor een passende
mate van openbaarheid van de aankondiging van het voornemen een 2B-dienst te plaatsen bij een
duidelijk grensoverschrijdend belang is sinds het van kracht worden van de Aanbestedingswet wettelijk
geregeld (art. 2.39 lid 3 Aanbestedingswet). Een passende mate van openbaarheid betreft een
aankondiging via TenderNed. Aankondigingen dienen via TenderNed te geschieden, ook als een
aanbestedende dienst vrijwillig een aankondiging doet.
Vanaf 18 april 2016 / 1 juli 2016 is de volgende situatie van toepassing
In de eerste plaats moet de aard van de opdracht worden bepaald. Is sprake van een werk, een levering
of een dienst? Bij diensten maakt de Aanbestedingswet onderscheid tussen diensten waarop het
volledige aanbestedingsregime van de Aanbestedingswet van toepassing is en de categorie sociale en
andere specifieke diensten.
De sociale en andere specifieke diensten zijn opgenomen in bijlage IVX van Richtlijn 2014/24/EU. Voor
deze diensten geldt een vereenvoudigde procedure. Deze houdt in dat uitsluitend de paragrafen de
paragrafen 2.3.1.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2 en 2.3.3.1, afdeling 2.3.4 en paragraaf 2.3.8.9 van hoofdstuk 2.3
van toepassing zijn. Voor overheidsopdrachten voor sociale en specifieke diensten geldt voor de
aanbestedende dienst de volgende verplichting. De aanbestedende dienst:
a. maakt een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht bekend;
b. toetst of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische
specificaties, eisen en normen;
c. maakt een proces-verbaal van de opdrachtverlening;
d. kan de overeenkomst sluiten;
e. maakt de aankondiging van de gegunde overheidsopdracht bekend.
Bij de procedure voor sociale en specifieke diensten dient – anders dan bij de procedure voor 2Bdiensten het geval was – dat vooraf een vooraankondiging of een aankondiging van de
overheidsopdracht bekend te worden gemaakt. Dit geldt ook voor de aankondiging van de gegunde
overheidsopdracht (zie ook par. 9.2).
Een specifieke bepaling is in de Aanbestedingswet blijven staan voor overheidsopdrachten betreffende
diensten voor 'gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening' (zoals opgenomen in bijlage XIV
bij richtlijn nr. 2004/18/EG). Op deze diensten wordt de procedure voor sociale en specifieke diensten
toegepast, tenzij de aanbestedende dienst anders beslist (zie art. 2.38 lid 2 Aanbestedingswet 2016).
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9.5.3 Wat is de totale waarde van de opdracht?
Na het bepalen van de aard van de opdracht, een werk en/of een levering en/of een dienst dient u de
totale waarde van de opdracht (exclusief btw) te bepalen. Wanneer die waarde gelijk is aan het van
toepassing zijnde drempelbedrag of daarboven ligt en geen van de uitzonderingen van toepassing is,
moet u Europees aanbesteden. Bij het bepalen van de waarde van de opdracht moet u rekening houden
met de mogelijkheid dat de opdracht een combinatie van inkopen betreft. Voor het bepalen van de
waarde van de opdracht geeft de Aanbestedingswet specifieke regelingen voor de looptijd van een
contract, het clusteren van inkopen en het splitsen van inkopen (percelenregeling) (zie paragraaf 2.1.2.2
en paragraaf 2.1.2.3 van de Aanbestedingswet).
Voorbeeld voor 1 juli 2016 (voor 18 april wat betreft de 2B-diensten): totale waarde van de opdracht
Het bestuur van Scholengemeenschap X sluit met schoonmaakbedrijf A een contract voor onbepaalde
tijd. De kosten zijn per maand € 8.000 (excl. btw). Voor het bepalen van de waarde van het
schoonmaakcontract boven het drempelbedrag ligt, dient u in de Aanbestedingswet na te gaan welke
berekeningswijze van toepassing is. Schoonmaakactiviteiten betreffen een dienst (afhankelijk van de
aard van de opdracht kan dit een 2A- of een 2B-dienst betreffen). Voor het bepalen van de waarde
van het contract dat in dit voorbeeld is aangegaan voor onbepaalde tijd en waarin geen totale prijs is
vermeld moet het maandelijks te betalen bedrag worden vermenigvuldigd met 48 (art. 2.17 sub e
Aanbestedingswet). In dit geval is dat 48 × € 8.000 = € 384.000.
Het drempelbedrag voor een decentrale dienst is € 209.000 (normbedrag 2016 en 2017). De waarde
van de opdracht aan het schoonmaakbedrijf ligt boven het van toepassing zijnde drempelbedrag. De
opdracht moet Europees worden aanbesteed.

Voorbeeld na 1 juli 2016 (vanaf 18 april 2016 wat betreft de 2B-diensten): totale waarde van de
opdracht
Het bestuur van Scholengemeenschap X sluit met schoonmaakbedrijf A een contract voor onbepaalde
tijd. De kosten zijn per maand € 8.000 (excl. btw). Voor het bepalen van de waarde van het
schoonmaakcontract boven het drempelbedrag ligt, dient u in de Aanbestedingswet na te gaan welke
berekeningswijze van toepassing is. Schoonmaakactiviteiten betreffen een dienst (afhankelijk van de
aard van de opdracht kan dit een dienst of een sociale en specifieke diensten betreffen). Voor het
bepalen van de waarde van het contract dat in dit voorbeeld is aangegaan voor onbepaalde tijd en
waarin geen totale prijs is vermeld moet het maandelijks te betalen bedrag worden vermenigvuldigd
met 48 (art. 2.17 sub e Aanbestedingswet). In dit geval is dat 48 × € 8.000 = € 384.000.
Het drempelbedrag voor een decentrale dienst is voor een dienst € 209.000 (normbedrag 2016 en
2017). De waarde van de opdracht aan het schoonmaakbedrijf ligt boven het van toepassing zijnde
drempelbedrag. Voor een opdracht voor een sociale of specifieke dienst is de drempelwaarde €
750.000. De overheidsopdracht voor schoonmaak komt niet voor in bijlage XIV en valt dus niet als
sociale of specifieke dienst te kwalificeren. De opdracht moet Europees worden aanbesteed.
9.5.4 Volgens welke procedure wilt u aanbesteden en welke ondernemers laat u toe tot de
procedure?
Na de bepaling van de waarde van de opdracht moet worden nagegaan welke procedure geschikt is voor
de Europese aanbesteding van uw opdracht. De algemene ‘standaardprocedures’ (Afdeling 2.2.1) zijn de
openbare (paragraaf 2.2.1.2) en de niet-openbare procedure (paragraaf 2.2.1.3). Een uitzondering op
de toepassing van de openbare en de niet-openbare procedure vormen de procedure van de
concurrentiegerichte dialoog (paragraaf 2.2.1.4), de mededingingsprocedure met onderhandeling
(paragraaf 2.2.1.5), de procedure van het innovatiepartnerschap (paragraaf 2.2.1.6), de
onderhandelingsprocedure zonder aankondiging (paragraaf 2.2.1.7) en de bijzondere voorschriften
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en specifieke diensten
(paragraaf 2.2.1.8). Daarnaast zijn er nog bijzondere procedures (Afdeling 2.2.3), zoals de procedure
voor het sluiten van een raamovereenkomst (paragraaf 2.2.3.3).

177

9 Europese aanbesteding

Openbare en niet-openbare procedure
De ‘openbare procedure’ is een procedure waarbij alle belangstellende aannemers, leveranciers en
dienstverleners mogen inschrijven. Selectie en gunning vinden in één ronde plaats. In de openbare
procedure doet de aanbestedende dienst direct een uitnodiging tot inschrijving. De onderwijsinstelling
dient alle geldige inschrijvingen te beoordelen en daarmee rekening te houden.
Bij de ‘niet-openbare procedure’ vinden selectie en gunning in twee afzonderlijke rondes plaats. Deze
procedure mag, net als de openbare procedure, altijd worden gebruikt. Bij de eerste ronde kunnen alle
belangstellende aannemers, leveranciers en dienstverleners zich aanmelden voor de voorselectie, daarna
wordt beoordeeld welke belangstellenden geschikt zijn. Vervolgens worden alleen de gegadigden die
door de voorselectie zijn gekomen uitgenodigd een inschrijving te doen. Het beoordelen van de offertes
en het gunnen van de opdracht vinden dan in tweede instantie plaats. De niet-openbare procedure kent
twee varianten: de ‘normale’ en de ‘versnelde’ procedure. De versnelde procedure mag alleen worden
toegepast wanneer het om dringende redenen niet mogelijk is de ‘gewone’ termijnen in acht te nemen
(art. 2.74 Aanbestedingswet). Het verschil tussen deze twee procedures zit in de termijnen die volgens
de Aanbestedingswet moeten worden aangehouden.
Wanneer een aanbestedende dienst de aanbestedingsstukken aanzienlijk wijzigt of relevante informatie
zoals aangevraagd niet tijdig verstrekt, dient de aanbestedende dienst de van toepassing zijnde
termijnen te verlengen (aanpassing in de Gids Proportionaliteit 2016 bij het onderdeel termijnen).
Procedure van de concurrentiegerichte dialoog
Voor bijzonder complexe overheidsopdrachten kan een aanbestedende dienst gebruik maken van een
‘concurrentiegerichte dialoog’. Dit is mogelijk indien de aanbestedende dienst van oordeel is dat de
toepassing van de openbare of niet-openbare procedure het niet mogelijk maakt deze overheidsopdracht
te plaatsen.
Een overheidsopdracht is bijzonder complex indien de aanbestedende dienst objectief gezien niet in
staat is de technische middelen te bepalen waarmee aan de behoeften of het doel tegemoet kan worden
gekomen of de juridische of financiële voorwaarden van een project te specificeren (zie art. 2.28 en 2.29
Aanbestedingswet). Ook bij een concurrentiegerichte dialoog is een versnelde procedure mogelijk
wanneer om dringende redenen termijnen niet in acht kunnen worden genomen (art. 2.74
Aanbestedingswet).
Voorbeeld: Concurrentiegerichte dialoog
Twee hogescholen gaan een juridische fusie aan. Na de fusie wordt besloten een nieuwe campus te
creëren en nieuwbouw neer te zetten ter vervanging van de gebouwen van de twee afzonderlijke
hogescholen. Dit betreft een project met een complexe en gestructureerde financiering waarvan vooraf
niet alle juridische en financiële eisen kunnen worden voorgeschreven. In zo’n situatie kan gebruik
worden gemaakt van een concurrentiegerichte dialoog. De gang van zaken bij de concurrentiegerichte
dialoog is als volgt.
Na bekendmaking van de opdracht selecteert de aanbestedende dienst (dus het bevoegd gezag van de
fusiehogeschool) een groep gegadigden waarmee een dialoog wordt gestart over de opdracht en welke
middelen daarvoor nodig zijn. (Als voorwaarde geldt dat alle inschrijvers gelijk worden behandeld
bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking. Tevens mag vertrouwelijke informatie van deelnemers
aan de dialoog niet zonder toestemming van de betreffende deelnemer worden verstrekt aan
anderen.) De volgende stap is dat de aanbestedende dienst het aantal oplossingen voortkomend uit de
dialoog beperkt en uiteindelijk komt tot één of meer oplossingen die het meest geschikt lijken. Nadat
de aanbestedende dienst de dialoog gesloten verklaart, kunnen de gegadigden een definitieve
inschrijving indienen op basis van de oplossingen die tijdens de dialoog tussen de aanbestedende
dienst en de betreffende gegadigde zijn besproken.
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Tot slot vindt selectie van de economisch meest voordelige inschrijving plaats op basis van de in de
bekendmaking vermelde gunningscriteria. De aanbestedende dienst kan de geselecteerde inschrijver
vragen om verduidelijking van zijn inschrijving, met als voorwaarde dat hierdoor de basiselementen
van de inschrijving of de aanbesteding niet wezenlijk worden gewijzigd. Dit verbod vloeit
logischerwijze voort uit het verbod op discriminatie tussen aanbieders en heeft tot doel te voorkomen
dat de mededinging tussen de aanbieders wordt verstoord, bijvoorbeeld omdat een aanbieder in zijn
toelichting de facto zijn aanbieding wijzigt.
Tot de procedure toe te laten ondernemers
Een aanbestedende dienst moet bij een procedure op objectieve gronden kiezen welke ondernemers hij
toelaat tot de procedure en dient op verzoek van een ondernemer zijn keuze schriftelijk te motiveren
(zie art. 1.4 en art. 2.52 Aanbestedingswet).
(Voor)aankondiging
(Voor)aankondigingen van overheidsopdrachten dient een aanbestedende dienst te doen via TenderNed.
9.5.5 Welke selectiecriteria te gebruiken?
Nadat de gewenste procedure is gekozen moeten de selectiecriteria worden vastgesteld. Deze betreffen
de keuze voor de financieel economische en technische minimumcriteria en de keuze van de
gunningscriteria. Een aanbestedende dienst dient een overheidsopdracht dient te gunnen op grond van
de economisch meest voordelige inschrijving. In afwijking hiervan kan een aanbestedende dienst een
opdracht gunnen op grond van de laagste prijs. In dat geval dient de aanbestedende dienst de keuze
hiervoor te motiveren (art. 2.114 Aanbestedingswet). Bij de concurrentiegerichte dialoog moet het
gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving zijn (art. 2.29 sub i Aanbestedingswet).
Voorbeeld: Selectiecriteria
Het bevoegd gezag van Hogeschool X (hierna: Hogeschool X) volgt een Europese
aanbestedingsprocedure voor het afsluiten van een contract voor levering, implementatie en
onderhoud van standaardprogrammatuur voor een informatiesysteem en aanvullende dienstverlening
ten behoeve van de studentenadministratie. In totaal hebben zich voor de aanbesteding drie
gegadigden gemeld. Hogeschool X beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van andere
selectiecriteria dan vermeld in het aanbestedingsdocument. Hogeschool X past bovendien
wegingsfactoren toe die vooraf niet zijn bekend gemaakt. Wanneer een aanbestedende dienst op een
dergelijke manier met de gunningscriteria omgaat, schendt deze het transparantiebeginsel. Aan de
Richtlijn liggen verscheidene beginselen ten grondslag, waaronder de beginselen van gelijke
behandeling en transparantie. Deze beginselen brengen niet alleen met zich dat alle aanbieders gelijk
moeten worden behandeld, maar ook dat in gelijke mate, bij een goede controle achteraf, een
duidelijk inzicht moet worden geboden in de voorwaarden waaronder de aanbesteding heeft plaats
gevonden, zoals de in het kader van die procedure te hanteren selectie- en gunningscriteria.
Wanneer de onderwijsinstelling de procedure en de selectie- en gunningscriteria en hun gewicht heeft
gekozen, kan aankondiging van de opdracht op TenderNed plaatsvinden. Gunning van de opdracht dient
overeenkomstig de door u opgestelde en aangekondigde criteria plaats te vinden.
9.5.6 Wat zijn de procedures bij gunning van de opdracht?
Tussen het per e-mail/fax aan alle betrokkenen meedelen van het gunningsvoornemen (inclusief de
gemotiveerde afwijzingen) en het sluiten van de overeenkomst moet u een opschortende termijn van
ten minste 20 kalenderdagen in acht nemen (art. 2.127 Aanbestedingswet). Deze zogenoemde
‘standstill’ termijn biedt de aanbieders en inschrijvers de gelegenheid het gunningsvoornemen aan te
vechten. In de Aanbestedingswet zijn enkele uitzonderingen op het in acht nemen van de standstill
termijn opgenomen (art. 2.127 lid 4 Aanbestedingswet).
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Indien u deze standstill termijn niet in acht neemt, kan tot zes maanden na het sluiten van de
overeenkomst een vordering tot vernietiging van de overeenkomst worden ingesteld. De rechter moet
die vernietiging uitspreken, tenzij er dwingende redenen van algemeen belang zijn om dat na te laten.
In dat geval kan de NMa de onderwijsinstelling een bestuurlijke boete van maximaal 15% van de
geraamde waarde van de desbetreffende overheidsopdracht opleggen.
Wanneer de standstill termijn is verstreken kunt u de opdracht aan de geselecteerde aanbieder gunnen.
Na de gunning moet een proces-verbaal worden opgesteld waarin een aantal in art. 2.132
Aanbestedingswet bepaalde gegevens moet worden opgenomen, onder andere de uitgekozen gegadigde
met de motivering van die keuze wordt opgenomen en de namen van de uitgesloten en afgewezen
gegadigden en inschrijvers met motivering van die uitsluiting of afwijzing. Tevens moet publicatie van de
gunning plaatsvinden via TenderNed. Een bericht van gunning moet uiterlijk 48 dagen na de gunning
worden verzonden aan de Europese Commissie (het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese
Unie).
9.5.7 Aandachtpunten naleving voorschriften
Tot zover hebben wij u in grote lijnen geïnformeerd over de gang van zaken bij Europese aanbesteding
van een opdracht. Afhankelijk van de keuze voor een procedure, bijvoorbeeld openbaar of nietopenbaar, en de feitelijke omstandigheden moet aan gedetailleerde eisen worden voldaan die in de
Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit zijn opgenomen. De gang van
zaken bij de verschillende procedures is echter te omvattend om hier uiteen te zetten.
Het is duidelijk dat (Europese) aanbesteding nogal wat consequenties heeft voor uw bedrijfsvoering. Zo
moet een inkoopbeleid worden geformuleerd dat voldoet aan de eisen van (Europese) aanbesteding.
Verder stelt (Europese) aanbesteding eisen aan:
•
goede interne procedures;
•
dossiervorming;
•
formulering van selectiecriteria en gunningscriteria;
•
clustering van inkopen;
•
deskundigheid van personeel.
In het kader van good governance is het aan te bevelen om in uw bestuursverslag in te gaan op de
naleving van de Aanbestedingswet door uw instelling.

9.6 Opdrachten waarvan de waarde onder de drempelwaarde voor EUaanbesteding ligt
Opdrachten onder de drempel met grensoverschrijdend belang
De waarde van een opdracht van een aanbestedende dienst kan lager zijn dan het drempelbedrag voor
Europese aanbesteding. Aanbestedende diensten dienen ter bevordering van de interne markt ook in die
situatie de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van nationaliteit in acht te
nemen. Ook dan kan een verplichting bestaan om openbaar aan te besteden. Dit geldt met name voor
opdrachten die van enige economische betekenis zijn en grensoverschrijdend interesse kunnen
opwekken bij potentiële opdrachtnemers.
Openbare aanbesteding houdt in een verplichting tot transparantie bij het gunnen van de opdracht.
Volgens rechtspraak van het Europese Hof van Justitie betekent dit voor elke potentiële inschrijver de
garantie voor een passende mate van openbaarheid. Op die manier gaat de markt voor mededinging
open. Bovendien is toetsing van de aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid mogelijk.
Bekendmaking van de opdracht moet via TenderNed. De algemene stelregel is: hoe groter het belang
van de opdracht voor potentiële inschrijvers uit andere lidstaten, hoe meer ruchtbaarheid vereist is. De
aankondiging mag beperkt blijven tot een korte beschrijving van de essentiële gegevens van de
opdracht en de gunningsprocedure en een uitnodiging contact op te nemen met de aanbestedende
dienst. Bij schending van de transparantie-eis kan een bedrijf dat belangstelling had voor de opdracht
zich tot de rechter wenden. Slechts indien de opdracht geen grensoverschrijdende aspecten heeft, kan
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die passende mate van openbaarheid achterwege blijven, zo blijkt uit de Europese jurisprudentie. Dat
mag een onderwijsinstelling slechts in uitzonderlijke situaties aannemen.
Systematiek Aanbestedingswet en opdrachten onder de drempel
In de Aanbestedingswet is een regeling opgenomen voor aanbestedingen onder de drempelwaarde. De
opbouw van de Aanbestedingswet is als volgt:
•
Deel 1 van de Aanbestedingswet bevat algemene bepalingen en heeft betrekking op alle opdrachten
(Europese en nationale aanbestedingen).
•
Deel 2 betreft het aanbesteden van overheidsopdrachten boven de drempel.
•
Deel 3 betreft Europese aanbesteding van speciale sector opdrachten boven de drempels.
•
Deel 4 betreft de ‘overige bepalingen’ en is algemeen.
Wanneer een aanbestedende dienst een (voor)aankondiging voor een opdracht doet, dient deze hiervoor
TenderNed te gebruiken. Voor nationale aanbestedingen gelden de Gids Proportionaliteit 2016 en het
Aanbestedingsreglement werken 2016 als richtsnoer. Dit houdt in dat een aanbestedende dienst deze
voorschriften dient toe te passen of te motiveren waarom deze niet worden toegepast (zie ook
paragraaf 9.5.1).

9.7 Wat zijn de sancties bij niet-naleving van de EU-aanbestedingsrichtlijn?
9.7.1. Klachtafhandeling
In de Gids Proportionaliteit 2016 staat dat elke aanbestedende dienst een bepaalde laagdrempelige
vorm van klachtafhandeling zou dienen te hebben naast de wettelijk vastgelegde vormen. Het is
proportioneel eventuele klachten en onduidelijkheden in een zo vroegtijdig mogelijk stadium van het
aanbestedingsproces te voorkomen en/of op te lossen en daarmee tussentijds effect op de procedure uit
te oefenen. Dit kan niet alleen tijd- en kostenbesparend werken, maar kan er bovendien voor zorgen dat
de ((pre) contractuele) verhoudingen tussen partijen niet onnodig onder druk worden gezet (zie Gids
Proportionaliteit 2016, onderdeel 4.4).
9.7.2 Wat zijn de sancties op nationaal niveau?
In de Aanbestedingswet zijn de gronden voor vernietigbaarheid van een gunningsbeslissing en de
termijnen waarbinnen een ondernemer een vordering tot vernietiging dient in te stellen opgenomen, De
Autoriteit Consument en Markt kan een aanbestedende dienst een boete opleggen, in situaties in de
Aanbestedingswet geregeld, bijvoorbeeld bij het niet vernietigen van de overeenkomst om dwingende
redenen van algemeen belang of in de situatie dat aan de werking van een vernietiging de werking
geheel of gedeeltelijk is ontzegd (zie hoofdstuk 4.3.Aanbestedingswet).
Indien ter zake van een aanbestedingsgeschil arbitrage is overeengekomen kan tegen een arbitraal
vonnis een vordering tot vernietiging worden ingesteld.
9.7.3 Wat zijn de sancties op Europees niveau?
De Europese Commissie heeft een aantal sancties om niet-naleving van aanbestedingsrichtlijnen op
Europees niveau tegen te gaan. Tot dusver zijn deze sancties praktisch niet van grote betekenis
gebleken. Niet-naleving van de aanbestedingsrichtlijnen kan leiden tot een boete, dwangsom of het
opleggen van voorlopige voorzieningen door het Europese Hof van Justitie.
Een bedrijf kan een klacht indienen bij de Europese Commissie. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor
hetgeen gebeurt binnen de onderdelen die tot haar verantwoordelijkheid behoren. Wanneer bijvoorbeeld
in een gemeente iets mis gaat, kan de Europese Commissie de Staat ter verantwoording roepen. Nietnaleving kan uiteindelijk leiden tot veroordeling van de lidstaat door het Europese Hof van Justitie tot
betaling van een boete of een dwangsom. Deze veroordeling kan weer worden gebruikt in een nationale
procedure voor schadevergoeding.
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Een bedrijf kan zich bij niet-naleving van een EU-Richtlijn niet tot het Europese Hof van Justitie wenden.
Dit kan alleen de Europese Commissie. In praktische zin kan een uitspraak van het Europese Hof van
Justitie aanleiding geven tot het aanpassen van Nederlandse regelgeving aan de EU-Richtlijnen.
Wanneer de Commissie een klacht indient bij het Europese Hof van Justitie, en de eis goed is
geformuleerd, zal het Hof een uitspraak moeten doen. Het kan daarbij voorkomen dat bij strijd van de
EU-Richtlijn met het Nederlandse recht het Europese Hof van Justitie aan het Nederlandse recht voorbij
gaat. Nederland moet immers het Nederlandse recht aanpassen aan het Europese recht.

9.9 Handige links
Informatie over EU-aanbesteding kunt u onder meer op de volgende websites vinden:
•
www.europadecentraal.nl, onderwerp Aanbestedingen, Europa decentraal (samenwerkingsverband
tussen VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties).
•
www.pianoo.nl, PIANOo (PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken).
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10 In control statement en risicomanagement
10.1 Inleiding
Het beheersen van risico’s en een transparante verslaggeving over risicomanagement zijn onderdelen
van een goed functionerende corporate governance. Bij onderwijsinstellingen groeit het besef dat een
goed inzicht en beheersing van risico’s een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van
beleidsdoelstellingen van een instelling. Factoren, zoals wet- en regelgeving, dwingen
onderwijsinstellingen om risicomanagement, goed bestuur en transparant toezicht meer aandacht te
geven. Samen heeft dit geleid tot meer aandacht voor de risico’s en beheersingssystemen, zowel bij het
bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen als de stakeholders. Bij het in control zijn van een
organisatie speelt risicomanagement een belangrijke rol.
Risicomanagement verbindt organisatiedoelstellingen en risico’s met elkaar. Risicomanagement is dan
ook niet slechts gericht op financiële risico’s maar te definiëren als: alle zaken die op dit moment of in
de nabije toekomst de realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren.
Risicomanagement is een continu proces. Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van
risico's (voor de organisatie maar bijvoorbeeld ook in een project) en het vaststellen van
beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van
optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed.

10.2 In control statement
Begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn diverse toonaangevende organisaties in verschillende
landen in grote problemen gekomen omdat hun interne en externe controlesystemen onvoldoende
werkten. Als reactie hierop is een groot aantal governance codes en wetten ingevoerd waarvan de
Sarbanes Oxley Act en de Code Tabaksblat de bekendste zijn.
Kenmerkend voor alle governance-codes is dat de leiding van de organisatie een uitspraak moet doen
over de effectiviteit van de interne beheersing; dus over de mate waarin de organisatie in control is.
Ook binnen onderwijsinstellingen hebben deze ontwikkelingen geleid tot een toenemende aandacht voor
de effectiviteit van de interne beheersing, hetgeen zich vertaalt in het op gestructureerde wijze hanteren
van integraal risicomanagement binnen onderwijsinstellingen, op termijn resulterend in een ‘in control
statement’. Een ‘in control statement’ voor onderwijsinstellingen is niet verplicht.
Het ‘in control’ zijn van een organisatie kan daarbij niet los gezien worden van de realisatie van haar
doelstellingen. Het risicobeheersings- en controlesysteem stelt het management in staat om de
belangrijkste risico’s te managen en om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat
de strategische, operationele, rapportage en compliance doelstellingen van de instelling worden
gerealiseerd.
Het risicobeheersings- en controlesysteem dient te zijn ingericht zodat de volgende vragen (zie figuur 1)
kunnen worden beantwoord:
•
Doen we de juiste dingen?
•
Doen we de dingen goed?
•
Hebben we de juiste managementinformatie?
•
Leven we de relevante wet- en regelgeving na?

183

10 In control statement en risicomanagement

Figuur 1: Management visie op risicomanagement
Voordat het bestuur een uitspraak kan doen in de vorm van een ‘in control statement’, moet de
governance op orde zijn. In de definitie uit 2001 van het ministerie van Financiën (www.rijksoverheid.nl)
gaat het bij governance om: 'het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen,
beheersen en toezicht houden op een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van
doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten
behoeve van belanghebbenden' (zie figuur 2).

Figuur 2: Governance
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Om een 'in control statement' af te kunnen geven moet binnen de organisatie een Business of Internal
Control Framework (ICF) zijn ingevoerd.
Internal control (interne beheersing) wordt algemeen vereenzelvigd met het COSO-raamwerk. Dit
raamwerk voor de beoordeling van interne beheersing en de publieke verantwoording van deze
beoordeling, is gebaseerd op het eindrapport van het gelijknamige Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO). Interne beheersing wordt binnen COSO gezien als
‘een proces, uitgevoerd door de directie van een organisatie, het management of ander personeel,
gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen
in de volgende categorieën:
•
effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen;
•
betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
•
naleving van relevante wet- en regelgeving.
Door de ontwikkeling van het begrip internal control is hieraan later toegevoegd het
bewaken/beschermen van bedrijfseigendommen tegen onrechtmatig gebruik. Het gaat volgens de
gepresenteerde definitie niet om een statisch geheel; een momentopname, maar om een proces
(continu), waar iedereen binnen de organisatie bij betrokken is, op alle niveaus. Hiermee wordt ook
erkend dat interne beheersing niet gelijk is aan procedures en formulieren, maar dat interne beheersing
staat of valt met de betrokkenheid en het commitment van de mensen.
In het COSO-raamwerk is interne beheersing opgebouwd uit vijf onderlinge componenten/bouwstenen
die samen de criteria vormen voor de beoordeling van de effectiviteit van de interne beheersing. De
componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het COSO-raamwerk wordt alom internationaal
gezien als het kader voor interne beheersing. De vijf bouwstenen van COSO zijn beheersingskader,
risicobeoordeling, beheersingsmaatregelen, informatie & communicatie en bewaking.
In het COSO-raamwerk maken zowel financiële als niet-financiële informatie onderdeel uit van de
interne beheersing. De scope van interne beheersing richt zich niet slechts op de effectiviteit en
efficiency van operationele processen, maar ook op beleidsprocessen.
Aldus ontstaat het volgende model.

Figuur 3: Het COSO Model voor Internal Control

10.3 Risicomanagement
Risicomanagement is een binnen de gehele onderwijsorganisatie ingebed, proactief en continu proces,
waarbij vanuit een gemeenschappelijk referentiekader op gestructureerde wijze wordt omgegaan met
het beheersen van risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Dit proces dient (uiteindelijk)
onderdeel uit te maken van de planning & control cyclus. In tabel 1 is dit ontwikkeltraject in beeld
gebracht.
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Van Interne beheersing naar Integraal risicomanagement
Interne beheersing

Integraal risicomanagement

Gericht op de betrouwbaarheid van rapportages
voor de financiële verslaglegging

Gericht op de betrouwbaarheid van alle
managementrapportages. Naast financiële
informatie ook niet-financiële informatie

Scope is de effectiviteit en efficiency van
operationele processen en gericht op het behalen
van operationele doelstellingen (AO/IC)

Scope is effectiviteit en efficiency van
beleidsprocessen en operationele processen.
Gericht op zowel de realisatie van strategische
doelen als operationele doelstellingen

Risico’s worden afzonderlijk ingeschat en beheerst

Gericht op onderlinge afhankelijkheidsrelatie van
de verschillende risico’s

Risico’s worden gedefinieerd als bedreiging

Risico’s bevatten ook kansen en het missen van
kansen is ook een risico

Tabel 1: Van interne beheersing naar integraal risicomanagement
Het theoretische normenkader van COSO is door Franssen & Schepers in 2004 doorvertaald in een
praktisch en dynamisch management control model (figuur 4). In dit Management Control Drieluik
worden alle elementen van COSO verbonden met en door de Planning & Control Cyclus.

Figuur 4: Het Management Control Drieluik van Franssen & Schepers.
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Het Management Control Systeem is een samenstel van maatregelen die het management treft om
ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering in lijn loopt met de strategie van de organisatie. Het coördineren
van de aansturing van de bedrijfsprocessen, het monitoren en beheersen van de beleidsuitvoering en
het evalueren van beleidsresultaten bepaalt in hoeverre het management van de organisatie ‘in
control’ komt en blijft. Bovendien vormt een adequaat Management Control Systeem een onmisbare
tool voor ‘toezichthoudende organen’ zoals een Raad van Toezicht om haar rol naar behoren in te vullen.
Het Management Control Drieluik (Franssen & Schepers, 2004) bestaat uit drie pijlers die met elkaar in
verbinding staan en elkaar beïnvloeden. Zo is de wijze waarop de structuur en het beleid zijn ingevuld
mede bepalend voor de vraag welke planning- en control instrumenten moeten worden ontwikkeld en
met welke diepgang. Daarnaast moet er sprake zijn van evenwicht tussen de verschillende elementen
van het management control systeem.
De kern van COSO en Management Control is adequaat risicomanagement en -beheersing. In onze ogen
is adequaat risicomanagement ‘een proactief en continu proces dat binnen de gehele organisatie
geïmplementeerd is, en waarbij er vanuit een gemeenschappelijk referentiekader op gestructureerde
wijze wordt omgegaan met het beheersen van risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen’.
In deze definitie worden organisatiedoelstellingen en risico’s met elkaar verbonden. Risicomanagement
is dan ook niet slechts gericht op financiële risico’s maar op ‘alle zaken die op dit moment of in de nabije
toekomst de realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren’. In deze definitie is
verder sprake van een continu proces. In dit proces zijn zes stappen te onderscheiden die met enige
regelmaat herhaald worden.
Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's (bijvoorbeeld in een project) en het
vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de
kans van optreden of de gevolgen van risico's worden beïnvloed.
Het beheersen van risico’s en een transparante verslaggeving over risicomanagement zijn onderdelen
van een goed functionerende corporate governance. Bij onderwijsinstellingen groeit het besef dat goede
beheersing van risico’s een belangrijke bijdrage kan leveren aan de performance. Ook institutionele
factoren, zoals wet- en regelgeving, dwingen instellingen om risicomanagement meer aandacht te
geven. Tezamen heeft dit geleid tot meer aandacht voor de risico’s en beheersingssystemen, zowel bij
het management als de stakeholders.

10.4 Stappenplan risicomanagement
Om een kwalitatief goede opzet en borging van het risicomanagementsysteem te kunnen waarborgen
dient een zestal stappen (figuur 5) uitgevoerd te worden.
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Figuur 5: Van theorie naar praktijk
Stap 1: Creëren basis risicomanagementproces: Visie, Gemeenschappelijke taal, Structuur en processen
Doel
Wil een organisatie op adequate wijze invulling geven aan risicomanagement, dan dient in eerste
instantie een gedegen basis gelegd te worden. Daar waar nodig worden voor risicomanagement taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegewezen en een gemeenschappelijke taal opgesteld. Met
name deze gemeenschappelijke taal is een wezenlijk element binnen risicomanagement, omdat men
hiermee een referentiekader ontwikkelt. Een dergelijk referentiekader voorkomt onder andere dat
discussies over risico’s ontaarden in Babylonische spraakverwarringen en legt een basis voor eenduidige
communicatie binnen de organisatie. Daarnaast wordt de kans verkleind dat belangrijke risico’s buiten
beschouwing blijven.
Resultaat
Het opstellen van een notitie met daarin onder andere aandacht voor de doelstellingen van
risicomanagement, de structuur en opzet van risicomanagement binnen de organisatie en de zogeheten
gemeenschappelijke taal.
Stap 2: Beoordelen risico’s: Inventariseren, Prioriteren en Analyseren van de risico’s
Doel
Het verkrijgen van inzicht in de top 15-20 van potentiële risico’s voor de organisatie en het formuleren
van oplossingsrichtingen teneinde deze risico’s te mitigeren. Hiermee wordt inzicht verkregen in een
aantal basisbeginselen van integraal risicomanagement.
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De ervaringen tot heden wijzen uit dat er verschillen bestaan in de perceptie van de deelnemers over
risico’s. Blijkbaar kijken medewerkers binnen een organisatie anders tegen risico’s aan. Aldus wordt de
kans op een complete inventarisatie van alle denkbare risico’s vergroot. Terwijl de verschillen tussen de
diverse gremia- , de uitkomsten van de interviews en de plenaire bijeenkomst tegelijkertijd een
uitstekende basis bieden voor zinvolle discussies over de risico’s binnen de organisatie.
Resultaat
Een top-15-20 van relevante risico’s voor de organisatie worden in kaart gebracht.
Stap 3: Ontwikkelen risicomanagement strategieën
Doel
Aangeven hoe de organisatie wenst om te gaan met de geïdentificeerde risico’s.
Resultaat
Per geïnventariseerd risico wordt vastgesteld hoe de organisatie hiermee wil omgaan en wie de risicoeigenaar is.
Stap 4: Inventariseren controls en ontwikkelen risicomanagement vaardigheden
Doel
Het genereren van een adequaat systeem van beheersingsmaatregelen teneinde de geïnventariseerde
risico’s te mitigeren.
Resultaat
Geautoriseerd actieplan wat per risico minimaal de volgende zaken bevat:
•
verantwoordelijkheden (proceseigenaar);
•
benodigde middelen;
•
tijdpad;
•
beschrijving van de beheersingsmaatregelen;
•
ingevulde controlmatrix waarin per geïdentificeerd risico de bestaande en de nog op te stellen
controls worden benoemd.
Aan de hand van de controlmatrix in het actieplan is het mogelijk een beleidsdocument
weerstandsvermogen in te vullen teneinde aan te geven hoe toekomstige onverwachte financiële
tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder dat dit directe gevolgen heeft voor het huidige beleid
c.q. de daaraan verbonden activiteiten van de organisatie. Het resultaat is een notitie
Weerstandsvermogen waarin aangegeven wordt welk beleid gevoerd wordt voor de verhouding tussen
het risicoprofiel en de aan te houden weerstandsvermogen van de onderwijsinstelling.
Stap 5: Bewaken resultaten risicomanagement
Doel
Het periodiek monitoren van de resultaten van risicomanagement.
De
•
•
•
•
•

resultaten van risicomanagement kunnen op de volgende manieren worden bewaakt:
periodieke beoordeling van de risico’s (Risk self assessments);
periodieke beoordeling van de risicostrategieën;
meten prestaties risicomanagement;
meten van de effecten van de genomen maatregel;
rapporteren over de prestaties van risicomanagement (integratie in huidige
managementrapportages).
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Resultaat
De organisatie heeft een adequaat systeem van risicomanagement wat geborgd is in de bedrijfsvoering,
hetgeen ook inhoudt dat het management inzicht heeft in de resultaten van risicomanagement.
Stap 6: Continu verbeteren risicomanagementvaardigheden
Doel
Het continu inzichtelijk maken van verbetermogelijkheden voor risicomanagement.
De
•
•
•
•

belangrijkste ingrediënten voor verbetering van risicomanagement zijn:
bewust zijn van de risico’s die een organisatie loopt en daar iets mee te doen;
heldere organisatiedoelstellingen formuleren;
de risico’s vanuit één referentiekader benaderen;
actueel inzicht in processen en projecten van de organisatie.

Resultaat
Het proces van risicomanagement is onderdeel van de planning & control cyclus van de organisatie.

10.5 Rechtmatigheid
10.5.1 Inleiding
In het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 (hierna: accountantsprotocol), welke op 6 september
2016 op de website van de Inspectie van het Onderwijs is gepubliceerd, is aangegeven dat de
instellingsaccountant in de controleverklaring bij onderwijsinstellingen ook een oordeel geeft over de
rechtmatigheid. Het accountantsprotocol wordt naar verwachting in december 2016 definitief
vastgesteld.
10.5.2 Het begrip ‘financiële rechtmatigheid’
In het accountantsprotocol wordt de volgende omschrijving gegeven van het begrip 'financiële
rechtmatigheid':
Financiële rechtmatigheid houdt in dat een financiële transactie betrekking hebbende op publieke
middelen waarvan de uitkomst in de jaarrekening dient te worden verantwoord in overeenstemming is
met de internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en
ministeriële regelingen opgenomen bepalingen die de uitkomst van de financiële transactie beïnvloeden.
Belangrijk in deze definitie is dat het gaat om financiële transacties die betrekking hebben op publieke
middelen. Het begrip 'publieke middelen' is in de RJ gedefinieerd als 'gelden verkregen ten laste van de
rijksbegroting of anderszins uit hoofde van bij of krachtens de wet- en regelgeving verkregen gelden,
alsmede de opbrengsten daarvan, waarover een instelling de beschikking heeft gekregen om haar
(wettelijke) taak te verrichten' (RJ 660.106). Veel onderwijsinstellingen hebben naast inkomsten uit
publieke middelen ook inkomsten uit private activiteiten zoals contractactiviteiten en ouderbijdragen. De
rechtmatigheidscontrole heeft dus geen betrekking op de private middelen.
10.5.3 Referentiekader rechtmatigheid
Zoals in de inleiding van deze paragraaf genoemd heeft het ministerie van OCW in het
accountantsprotocol de wet- en regelgeving van belang voor het rechtmatigheidsoordeel van de
instellingsaccountant samengevat in het referentiekader rechtmatigheid. In dit referentiekader zijn de
voor de financiële rechtmatigheidscontrole relevante financiële artikelen benoemd. Het referentiekader
bevat een opsomming van wetten, besluiten en artikelen. Naast deze opsomming is bij een aantal
artikelen een nadere toelichting gegeven van wat het betreffende artikel inhoudt en wat de relatie is met
financiële rechtmatigheid.
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De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) heeft aangegeven dat het rechtmatigheidsoordeel betrekking
heeft op de in het accountantsprotocol opgenomen OCW-regelgeving, de aanbestedingswetgeving
(zowel Europees als nationaal) en de individuele subsidiebeschikkingen waaruit blijkt dat deze
verantwoord moeten worden in model G onder 2. De overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
zoals de belastingwetgeving valt dus buiten het kader voor de financiële rechtmatigheidscontrole door de
externe accountant.
10.5.4 Wat houdt rechtmatigheidscontrole in het onderwijs in?
Ten behoeve van de accountantscontrole op rechtmatigheid is het van belang dat de instelling een
toetsing van het voldoen aan de wet- en regelgeving mogelijk maakt. De instelling dient aan te tonen
dat de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig zijn. Dit kan door eerst inzicht te verkrijgen in de
omvang van de geldstromen voor de relevante artikelen. Niet alle in het referentiekader opgenomen
artikelen zullen bij elke onderwijsinstelling van toepassing zijn. Vervolgens kan door interne controle
door de instelling de rechtmatigheid van de financiële transacties worden aangetoond.
De instellingsaccountant moet controleren of de rijksbijdrage rechtmatig is verkregen (onderzoek
bekostigingsverantwoording) en dat de rijksbijdrage rechtmatig is besteed. Ten aanzien van de
verkrijging van de rijksbijdrage moet de accountant vaststellen dat de in de bekostigingsverantwoording
van de school of instelling opgenomen aantallen voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Dit houdt in
dat deze aantallen in overeenstemming zijn met de in de wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het gaat hier om rechtmatigheid van niet-financiële informatie. De instellingsaccountant geeft een
assurance-rapport bij de bekostigingsverantwoording af.
Ten aanzien van de in de jaarstukken van de school of instelling verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties stelt de instellingsaccountant vast dat deze voldoen aan de eisen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het accountantsprotocol in het referentiekader
(hoofdstuk 2.3) zijn opgenomen. Wat betreft de jaarrekening is sprake van financiële rechtmatigheid en
wordt het rechtmatigheidsoordeel van de instellingsaccountant weergegeven in de controleverklaring bij
de jaarrekening.
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11.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op een aantal actuele thema’s in de sector onderwijs.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
•
Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ Inspectie van het Onderwijs;
•
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
•
Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
•
Ontwikkelingen in het onderzoek naar efficiëntie en transparantie in verantwoordingsrapportages
door gebruikmaking van Standard Business Reporting;

11.2 Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ Inspectie van het
Onderwijs
Aanleiding van het onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft in april 2016 in een rapport de bevindingen van het
themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ gepubliceerd. Het rapport schetst een beeld van de
financiële situatie rond huisvesting in het mbo, hbo en wo. Het onderzoek had als doel om meer zicht en
grip te krijgen op de potentiële risico’s rondom huisvesting en de financiering hiervan. Het onderzoek is
uitgevoerd in de periode van mei 2015 tot en met maart 2016 in opdracht van de minister van OCW.
Aanleiding van het onderzoek waren de zorgen van de minister over de grote gerealiseerde en geplande
investeringen in het mbo en ho en de daaraan gerelateerde mogelijke financiële risico’s.
Het onderzoek
Het themaonderzoek is verricht door middel van bureau-analyses van de jaarverslaggeving over 2013
en 2014 van alle mbo- hbo-, en wo-instellingen, inclusief de continuïteitsparagrafen, aangevuld met
nader onderzoek bij instellingen waar op grond van de bureau-analyses mogelijke huisvestingsrisico’s
gesignaleerd waren.
Conclusies
•

•

•

•

•
•

De inspectie heeft in haar themaonderzoek geen (nieuwe) instellingen in het mbo, hbo en wo
aangetroffen die op korte termijn zoveel geld en aandacht aan huisvesting besteden dat dit ten
koste dreigt te gaan van de onderwijskwaliteit. Verder blijkt er in de afgelopen jaren geen sprake te
zijn van verschuiving van uitgaven van personeel naar huisvesting;
De instellingen die in huisvesting gaan investeren moeten hun plannen baseren op realistische
studentenprognoses. Daarbij is een aandachtspunt voor de instellingen dat ze beschikken over
flexibiliteit in de huisvesting. Ook moeten ze zelf de risico’s van vastgoedinvesteringen zo veel
mogelijk minimaliseren;
De universiteiten investeren de komende jaren, grotendeels uit door de instellingen gereserveerde
middelen, aanzienlijk in de vervanging van huisvesting (ruim € 3 miljard, waarvan € 800 mln. in de
periode t/m 2017). Dat is begrijpelijk aangezien ze vaak over oudere gebouwen beschikken;
Bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit is de huisvestingssituatie nader
onderzocht door de inspectie. Hoewel deze instellingen de komende jaren met één of meer
financiële kengetallen onder de signaleringsgrens van de inspectie komen, is de financiële
continuïteit bij beide universiteiten niet in het geding en blijft het financieel basistoezicht
arrangement van de inspectie van toepassing. Wel is afgesproken dat de universiteiten hun
periodieke tussentijdse financiële rapportages ook aan de inspectie verstrekken en de inspectie
informeren over relevante ontwikkelingen in hun financiële positie;
De mbo- en de hbo-sector beschikken over nieuwere huisvesting dan het wo en investeren ieder
ruim € 0,5 miljard in huisvesting de komende jaren;
Het overgrote deel van alle huisvesting is in handen van de instellingen zelf. Circa 2% van de lasten
wordt besteed aan huur;
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De geplande investeringen in vastgoed hebben in de periode 2015 tot en met 2017 geen
noemenswaardige invloed op de solvabiliteit;
Het aandeel van personeels- en huisvestingslasten verschilt per sector, maar binnen de sectoren is
geen sprake van noemenswaardige verschuivingen.

•
•

Opvolging Minister van OCW
De Minister van OCW heeft de Tweede Kamer op 20 juni 2016 jl. geïnformeerd over de uitkomsten van
het themaonderzoek en geeft een reactie op de aanbevelingen van de inspectie.
Aanbeveling Inspectie

Opvolging Minister van OCW

1.

De prognoses van de studentaantallen en
geplande investeringen zijn vaak nog
onvoldoende transparant en onderbouwd en
de continuïteitsparagraaf zou een scherper en
beter onderbouwd beeld moeten geven van
de geplande investeringen. Daarom doet de
inspectie de aanbeveling om de instellingen
duidelijke richtlijnen te verstrekken voor de
onderbouwing van de prognoses in de
continuïteitsparagrafen.

De minister neemt deze aanbeveling van de
inspectie over. Om de administratieve lasten
voor de instellingen zo beperkt mogelijk te
houden zal de minister OCW samen met de
inspectie eerst een nadere analyse maken van
dit vraagstuk en oplossingsmogelijkheden.

2.

Naar aanleiding van de aanbeveling de
horizon van de continuïteitsparagraaf tot vijf
jaar te verlengen zal de Minister van OCW in
ieder geval de verlenging van de horizon van
de continuïteitsparagraaf tot vijf jaar regelen
voor instellingen die majeure investeringen
voorzien.

Samen met de inspectie werkt de minister OCW
hiervoor een stramien uit.

3.

De inspectie stelt dat instellingen meer
gebruik zouden moeten maken van
schatkistbankieren. Zoals bekend wordt thans
een Interdepartementaal Beleidsonderzoek
naar schatkistbankieren uitgevoerd.

Alvorens de Minister OCW een standpunt
inneemt over deze aanbeveling wacht zij de
uitkomsten en de aanbevelingen in het
beleidsonderzoek af. Dat zal naar verwachting
het najaar van 2016 zijn.

4.

De inspectie geeft aan dat instellingen zich
bewust moeten zijn van de impact en risico’s
van mogelijke afwaarderingen van vastgoed.
Dit speelt met name bij instellingen in
krimpregio’s met relatief nieuw vastgoed.

De inspectie heeft de Minister van OCW
aangegeven dat dit aspect nu onderdeel is van
het reguliere risicogerichte toezicht van de
inspectie.

5.

De inspectie doet de aanbeveling om de
instellingen eenduidige richtlijnen te
verstrekken voor de verslaggeving over
personeels- en huisvestingslasten.

Samen met de inspectie zal de Minister van
OCW onderzoeken wat er nodig is om te komen
tot eenduidige richtlijnen. De minister wil
daarbij een goede afweging maken en daarin de
extra administratieve lasten voor de instellingen
meenemen.

11.3 Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
De Rijksoverheid verstrekt subsidie op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn en sociale zaken.
Het gaat om subsidies die passen binnen het beleid van de ministeries van OCW, SZW en VWS. Het
Ministerie van OCW, SZW en VWS verstrekken met ingang van 1 april 2016 volgens de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS (verder: Kaderregeling) subsidies (Staatscourant nr. 7388,
10 februari 2016). Deze uniformering van subsidieverstrekking heeft tot gevolg dat de Regeling OCWsubsidies (ROS), Algemene regeling SZW-subsidies en Kaderregeling VWS-subsidies zijn ingetrokken. De
hoofdlijn zoals uiteenzet in hoofdstuk 11 van de Kaderregeling is dat de voorliggende regelingen van
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toepassing blijven op subsidieverstrekkingen waarvan de aanvraag dan wel verlening dan wel
vaststelling voor 1 april 2016 geschiedde.
De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 typen subsidies: instellingssubsidies en
projectsubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig voor activiteiten die tijdelijk van aard zijn, voor
maximaal 5 jaar. Instellingssubsidies zijn mogelijk voor activiteiten die structureel van aard zijn en
worden per kalenderjaar verstrekt.
In deze alinea zijn alleen de OCW gerelateerde zaken verder uitgewerkt.
De ROS en de Kaderregeling, voor wat betreft OCW, zijn vergelijkbaar en er zijn geen noemenswaardige
verschillen. In hoofdstuk 9 van de Kaderregeling zijn namelijk bijzondere bepalingen voor OCW
opgenomen. Artikel 9.1.1. bepaalt dat voor bekostigde onderwijsinstellingen waarop de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs van toepassing is, de hoofdstukken 7 en 8 uit de Kaderregeling niet van
toepassing zijn. In hoofdstuk 7 en 8 zijn verantwoordings- en vaststellingsvereisten opgenomen waarbij
verantwoording wordt afgelegd middels separate formulieren en activiteitenverslagen. Indien sprake is
van subsidies op basis van meetbare prestatie-eenheden wordt tevens een assurance rapport en rapport
van feitelijke bevindingen van de accountant verlangd rekening houdend met een accountantsprotocol
(art. 7.5.2. en 7.5.3.). Doordat hoofdstuk 7 en 8 niet van toepassing zijn, is een separate
subsidieverantwoording en -controle voor OCW regelingen voor bekostigde instellingen dus niet aan de
orde. De verantwoording van OCW subsidies blijft dus plaatsvinden volgens de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, al dan niet via Model G. In alle gevallen zijn de aanwijzingen in de
individuele subsidiebeschikkingen ten aanzien van verantwoorden leidend. In de ROS en de
Kaderregeling (art. 9.1.3.) is sprake van dezelfde 3 soorten subsidies:
Volledig vrij besteedbaar: de subsidie mag in plaats van aan de omschreven activiteiten ook worden
besteed aan activiteiten van de instelling waarvoor reguliere lumpsumbekostiging wordt verstrekt.
Overschot vrij besteedbaar: de subsidie moet worden besteed aan de omschreven activiteiten, maar
na het volledig verrichten daarvan mag een eventueel overschot worden besteed aan andere
activiteiten van de instelling waarvoor reguliere lumpsumbekostiging wordt verstrekt. Er wordt dus
niet teruggevorderd als de omschreven activiteiten zijn verricht voor een lager bedrag dan was
verstrekt en het overschot ook rechtmatig is besteed.
Volledig verplicht te besteden: de subsidie mag uitsluitend worden besteed aan de omschreven
activiteiten. Gebeurt dat niet dan wordt de subsidie door OCW bij de instelling teruggevorderd.
Voor een nadere toelichting op de verantwoordingsvereisten en aanwijzingen omtrent Model G verwijzen
wij naar hoofdstuk 4.9.

11.4 Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
Per 1 juli 2016 is de ‘Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (RBLD2016) van kracht. De
RBLD 2016 is de opvolger van de Regeling belenen en beleggen door instellingen voor onderwijs en
onderzoek 2010 (RBB2010). De regeling is op 15 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 30576.
In de RBLD2016 zijn nu ook derivaten opgenomen. De strekking van de nieuwe regeling 2016 blijft in
hoofdlijnen gelijk, de belangrijkste aanpassingen liggen in de verankering van het Beleidskader
derivaten van het ministerie van Financiën. Voor lopende contracten blijft de oude regeling RBB2010 van
toepassing (zie hoofdstuk 4.14). De nieuwe regeling geldt voor alle beleggingen, leningen en derivaten
die vanaf 1 juli 2016 zijn aangegaan.
Belangrijkste wijzigingen
•

•

Artikel 4.1.b “Derivaten, leningen of beleggingen worden alleen aangetrokken dan wel uitgezet bij
financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, en die minstens een
single A-rating hebben, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingsbureaus Moody’s,
Standard and Poor’s en Fitch”. Onder de RBB2010 was dat minimaal AA-minus rating voor
beleggingsvormen met een periode van meer dan 3 maanden.
Toelichting bij Art. 2 Algemeen uitgangspunt: Bank- en spaarrekeningen bij een financiële
onderneming die aan de ratingeisen voldoen, vallen niet onder de regeling, evenmin als een
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•

•

•

•

•

hypothecaire lening. Het gangbare dagelijkse financiële verkeer valt buiten de reikwijdte van deze
regeling.
In artikel 6 worden regels gesteld ten aanzien van het afsluiten van beleggingen met tijdelijk
overtollige middelen. Met tijdelijk overtollige middelen wordt bedoeld middelen die tijdelijk niet
nodig zijn voor de publieke taak. Tijdelijk kan betekenen een periode van 3 maanden of langer en
de duur wordt aan het oordeel van de instelling overgelaten, mits de periode dat de middelen bij
een financiële onderneming worden uitgezet eindig is en de instelling geen financiële risico’s loopt
doordat deze overtollige middelen niet voor de publieke taak beschikbaar zijn. In het tweede lid is
opgenomen dat beleggingen eindig moeten zijn. Bij beleggingen is het belangrijk in gedachten te
houden dat het ontvangen van een hoge rentepremie vanzelfsprekend meer risico met zich mee
brengt. Om deze reden mogen alleen beleggingen worden aangegaan waarbij de hoofdsom is
gegarandeerd. Beleggingen, leningen en derivaten met publieke middelen worden alleen
aangetrokken in euro’s.
Artikel 7.2. “Onderwijsinstellingen mogen geen leningen verstrekken aan derden, personeel of
andere instellingen en organisaties, tenzij die lening van toepassing is voor het uitvoeren van de
wettelijke taak van de instelling en binnen het doel van de organisatie past”;
Er wordt onderscheid gemaakt tussen professionele beleggers en niet-professionele beleggers
(artikel 5). De niet professionele beleggers worden meer beschermd, onder andere door een
uitgebreide informatie- en zorgplicht door de financiële instellingen. Onderwijsinstellingen in het
primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vallen per definitie onder de groep nietprofessionele beleggers. Een instelling die als niet-professionele belegger is aangemerkt, sluit bij het
afsluiten van een financieel derivaat met de financiële onderneming een raamovereenkomst af;
Artikel 5.2 “Een instelling in het hoger beroepsonderwijs of een instelling voor wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek kan, op basis van zijn kennis met betrekking tot het aangaan van
beleggingen, leningen en derivaten, bij de bank verzoeken zich te laten aanmerken als professionele
belegger, indien de instelling aan de volgende drie voorwaarden heeft voldaan. De instelling heeft:
a. een balanstotaal van ten minste € 20 miljoen op jaarbasis;
b. een netto-omzet van ten minste € 40 miljoen op jaarbasis; en
c. een eigen vermogen van ten minste € 2 miljoen”.
de regels rond derivaten zijn aangescherpt. Ze zijn alleen toegestaan als zij op verantwoorde wijze
worden ingezet. Artikel 8.1 “Een instelling maakt alleen gebruik van financiële derivaten voor het
beperken van opwaartse renterisico’s bij leningen”. Artikel 8.2 “Een instelling hanteert uitsluitend
rentecaps of payer swaps”. Rentecaps kennen een maximale rente en payer swaps zijn ter indekking
van een rentestijging door een vaste rente te betalen en een variabele rente te ontvangen.
Ineffectieve posities van derivaten zijn niet toegestaan (artikel 9).

Verantwoordelijkheden instelling
De instelling doet ieder jaar in de jaarverslaglegging ten aanzien van de publieke middelen verslag van
haar beleid ten aanzien van de beleggingen en leningen, de uitvoering van het beleid in de praktijk, de
uitstaande beleggingen en leningen, de aangetrokken leningen en de afgesloten
derivatenovereenkomsten. Hierbij wordt:
•
een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;
•
van elke belegging jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrijvalt;
•
verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
•
een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin ten minste verslag gedaan wordt over:
a. het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten;
b. de soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten;
c. de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten.
Voor onderwijsinstellingen is een treasurystatuut nog steeds verplicht. In het treasurystatuut moeten de
volgende zaken vermeld worden:
•
de hoofdlijnen van de op het beleggen en lenen betrekking hebbende administratieve organisatie en
het interne toezicht, waaronder in ieder geval de verdeling van taken en bevoegdheden;
•
de voor de instelling toegestane beleggings- en leningsvormen;
•
de bijbehorende informatievoorziening minimaal bestaande uit een kasstroomprognose over 5 jaar
en de verantwoordingsinformatie; en
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•

de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen
enerzijds en niet-publieke middelen anderzijds.

Indien een instelling in het hoger onderwijs zich wil laten aanmerken als professionele belegger, dient dit
ook in het treasurystatuut te zijn vastgelegd.
Daarnaast is onder andere opgenomen dat de interne organisatiestructuur op zodanige wijze ingericht is
dat de instelling op verantwoorde wijze met financiële producten, zoals derivaten, kan omgaan.
Extern toezicht
In eerste instantie dient het toezicht op deze regeling via de interne toezichthouder te zijn geregeld. De
accountant toetst jaarlijks of de instelling conform de RBLD2016 heeft nageleefd. De onderwijsinspectie
beoordeelt minimaal eenmaal per jaar, mede op basis van de rapportage van de accountant, of een
instelling zich in voldoende mate houdt aan de regeling en neemt ter zake gepaste actie bij
tekortkomingen of risico’s waaronder nader onderzoek.

11.5 Efficiëntie en transparantie in verantwoordingsrapportages
In 2004 is de Nederlandse overheid gestart met het Standard Business Reporting (SBR)-programma om
de administratieve lastendruk op het gebied van de financiële rapportageverplichtingen aan te pakken.
De basisgedachte achter het SBR-programma is om de bedrijfsvoering van de rapporterende organisatie
als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van de (financiële) rapportageketen(s), waarbij
uitvragende partijen zoveel mogelijk streven naar het eenmalig uitvragen van gegevens. Door
standaardisatie van de verantwoordingsgegevens zijn efficiëntie in het rapportageproces en een betere
uitwisselbaarheid te realiseren.
Aangezien ook onderwijsinstellingen verplicht zijn om aan vele partijen rapportages te verstrekken en
daar veel tijd en geld mee gemoeid is, onder meer vanwege de diversiteit in gegevensdefinities, heeft
OCW nader onderzoek naar de toepassing van SBR-standaarden, waaronder de XBRL-standaard
(eXtensible Business Reporting Language), in haar beleidsprogramma opgenomen. Dit sluit aan op de in
het regeerakkoord opgenomen doelstelling om administratieve lasten in het onderwijs sterk te
verminderen.
Rapportageverplichtingen worden traditioneel gekenmerkt door een grote mate van diversiteit in zowel
inhoud als vorm, waarbij de aanleverende partij zijn administratie steeds dient aan te passen aan de
rapportagebehoefte van uitvragende partijen als overheidsorganisaties en toezichthouders. Om de
uitvraag van informatie te standaardiseren en te harmoniseren, is binnen het SBR-programma een
‘gegevenswoordenboek’ ontwikkeld in de vorm van de Nederlandse Taxonomie. De Nederlandse
Taxonomie bevat de – genormaliseerde – gegevenselementen van financiële rapportageverplichtingen
die hun grond hebben in de wet- en regelgeving. Zo zijn in de huidige versie van de Nederlandse
Taxonomie de meeste rapportageverplichtingen voor het midden- en kleinbedrijf aan de Belastingdienst,
het CBS en de Kamers van Koophandel vastgelegd.
Door toepassing van de Nederlandse Taxonomie is het voor financiële administratiesystemen
eenvoudiger om te voorzien in de verschillende rapportagedoeleinden. De instelling legt gegevens
eenmalig vast in de administratie en kan deze gegevens meervoudig en voor verschillende
rapportagedoeleinden gebruiken. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van de XBRL-standaard. Met XBRL is
het mogelijk om de taxonomie eenduidig te beschrijven en deze taxonomie tevens toe te passen in
softwarepakketten om de gegevens uit de taxonomie te koppelen aan de gegevens in de administratie.
Langs deze weg wordt het mogelijk om rapportages met een druk op de knop te produceren vanuit de
administratie, waarmee aanzienlijke besparingen in de administratieve lasten gerealiseerd kunnen
worden.
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OCW participeert in het SBR-programma om de uitwisseling van jaarcijfers tussen de
onderwijsinstellingen en alle gebruikers te verbeteren en daarmee wezenlijk bij te dragen aan de
verlichting van administratieve lasten in de onderwijssector. Nagenoeg alle instellingen hebben hun
jaarcijfers 2015 via het XBRL-portaal ingeleverd. Inmiddels wordt de XBRL-taxonomie voor de volledige
jaarrekening uitgetest. Vanaf het verslagjaar 2016 zal sprake zijn van elektronische aanlevering van de
volledige jaarrekening in XBRL-format. De continuïteitsparagraaf maakt onderdeel uit van die
elektronische aanlevering. Daarbij worden veel van de verlangde gegevens al automatisch gegenereerd
en behoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd. Als die pilots goed verlopen kan vanaf
verslagjaar 2016 de volledige jaarrekening - zowel enkelvoudig als geconsolideerd - via XBRL worden
opgesteld en ingediend. Vanaf het verslagjaar 2016 zal sprake zijn van elektronische aanlevering van de
volledige jaarrekening in XBRL-format. 3
Door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) wordt een taxonomie voor assuranceverklaringen ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling dat accountants met hun beroepscertificaat een XBRLrapportage van hun assurance-verklaring kunnen voorzien.

11.6 Handige links
Hierna hebben wij enkele links opgenomen naar notities en brieven over publiek-private samenwerking.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ Inspectie van het Onderwijs (20 juni 2016):
www.onderwijsinspectie.nl
XBRL in het onderwijs: www.duo.nl
Op de website van de Rijksoverheid is een aparte webpagina ingericht over de Kaderregeling. Hier zijn
onder andere opgenomen de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, formulieren voor de
subsidieaanvraag en de aanvraag tot vaststelling en het accountantsprotocol:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/inhoud/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-en-vws

3

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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12 Omzetbelasting in het onderwijs
12.1 De onderwijsvrijstelling
12.1.1 Inleiding
De btw-wetgeving kent een vrijstelling voor diverse soorten onderwijs. Hieronder vallen het wettelijk
geregelde onderwijs, beroepsopleidingen, algemeen vormend onderwijs, onderwijs in muziek, dans,
drama en beeldende vorming. Ook bijlessen en tentamen- of examentrainingen die worden verzorgd in
het kader van dit onderwijs zijn vrijgesteld. Dit geldt tevens voor het afnemen van examens ter
afronding van onderwijs dat is vrijgesteld van btw.
Voor de toepassing van de onderwijsvrijstelling is het niet van belang of degene die het onderwijs
verstrekt al dan niet winst beoogt. Voorts is niet van belang in welke vorm en door wie het onderwijs
wordt verstrekt (mondeling of schriftelijk).
De vrijstelling geldt in beginsel alleen voor daadwerkelijke onderwijsprestaties. Dit betekent dat – ook al
valt een onderwijsinstelling voor het verstrekken van onderwijs onder de onderwijsvrijstelling –
eventuele nevenactiviteiten niet automatisch zijn vrijgesteld van btw.
12.1.2 Wettelijk geregeld onderwijs
De onderwijsvrijstelling omvat in de eerste plaats het in de diverse onderwijswetten geregelde reguliere
onderwijs dat onder toezicht van het Rijk wordt gegeven door daartoe bestemde onderwijsinstellingen.
Het gaat hierbij niet alleen om het uit openbare middelen bekostigde reguliere onderwijs, maar ook om
het aangewezen onderwijs alsmede het door particuliere instellingen verrichte onderwijs voor zover dit
wettelijk is erkend. Ook onderwijs dat onder toezicht van een ander ministerie dan het ministerie van
OCW staat kwalificeert als wettelijk geregeld onderwijs. Het gaat hier bijvoorbeeld om defensieonderwijs
(ministerie van Defensie) of om onderwijs in de vorm van stages bij artsen voor artsen in opleiding
(ministerie van VWS).
12.1.3 Beroepsopleidingen
Onder het begrip ‘beroepsopleiding’ valt onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of een
beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van
kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het
functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat
dan bijvoorbeeld om management-automatiserings-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen.
Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke
levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of voor het rijbewijs B) valt niet onder het begrip
beroepsopleiding.
Beroepsopleidingen die worden verzorgd door de uit de openbare kassen bekostigde instellingen die zijn
genoemd in de bijlage van de WHW (zoals bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen) of die zijn
bedoeld bij de WEB (zoals bijvoorbeeld ROC’s en vakinstellingen) zijn vrijgesteld van btw. Dit heeft tot
gevolg dat deze instellingen geen recht hebben op aftrek van voorbelasting op de direct hieraan
toerekenbare kosten en investeringen.
Als uitgangspunt geldt dat bij het aanbieden van beroepsopleidingen door andere instellingen btw is
verschuldigd. Dit is slechts anders als de opleiding wordt verzorgd door een instelling die een registratie
bij het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) heeft verkregen. Met ingang van 1 januari 2014 bestaat
het RKBO uit twee registers: een Instellingenregister Beroepsonderwijs en een Docentenregister
Beroepsonderwijs.
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In het instellingenregister kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen/zzp’ers zich laten
inschrijven die ‘direct op de markt’ beroepsonderwijs verzorgen. ‘Direct op de markt’ wil zeggen dat zij
rechtstreeks voor eigen rekening en risico en voor eigen verantwoordelijkheid overeenkomsten afsluiten
voor het verzorgen van beroepsonderwijs.
Als een instelling of natuurlijk persoon in het instellingenregister is ingeschreven, is al het door die
instelling of natuurlijk persoon verzorgde beroepsonderwijs vrijgesteld van btw, dus ook het
beroepsonderwijs dat door de natuurlijke persoon als docent wordt verzorgd. Een inschrijving in het
instellingenregister omvat aldus in feite ook (automatisch) een inschrijving in het docentenregister.
De natuurlijke persoon/zzp’er die alleen in het docentenregister is ingeschreven, is uitsluitend voor al
het beroepsonderwijs dat hij aan onderwijsinstellingen verzorgt, vrijgesteld van btw. Als die persoon
‘direct op de markt’ zijn beroepsopleidingen aanbiedt, geldt voor die opleidingen de vrijstelling niet.
12.1.4 Algemeen vormend onderwijs
Algemeen vormend onderwijs is voor de btw onderwijs dat niet in het kader van het wettelijk geregeld
onderwijs wordt verstrekt. Dit onderwijs kan ook delen in de vrijstelling indien dit onderwijs inhoudelijk
met het wettelijk geregeld onderwijs overeenkomt. De vrijstelling betreft:
•
het algemeen vormend onderwijs dat wordt verstrekt door reguliere onderwijsinstellingen, zoals
scholen voor voortgezet onderwijs, dat is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde
onderwijs (het zogenoemde contractonderwijs);
•
het algemeen vormend onderwijs door particuliere instellingen en docenten dat inhoudelijk
overeenkomt met het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs; en
•
de prestaties van extern ten behoeve van het desbetreffende onderwijs ingeschakelde, op
zelfstandige basis werkende, leerkrachten.
Als voorbeeld geldt een versnelde of op volwassenen gerichte opleiding tot het behalen van een vwodiploma.
Ook hier geldt dat de vrijstelling niet van toepassing is als het gaat om cursussen die zijn gericht op de
verwerving van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer of cursussen met een vrijetijdskarakter.
12.1.5 Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming
Het onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming is vrijgesteld voor zover het wordt
aangeboden aan cursisten die jonger zijn dan 21 jaar. Indien de cursist in de loop van de cursus 21 jaar
wordt, geldt de vrijstelling in principe tot het eind van de cursus. Meerjarige cursussen worden in dit
verband onderverdeeld in lesperiodes van maximaal één jaar. De vrijstelling kan in die situaties nog
doorlopen tot het einde van de lesperiode waarin de cursist 21 jaar is geworden.
12.1.6 Bijlessen en tentamen- en examentrainingen
Het geven van vakinhoudelijke huiswerk- of studiebegeleiding, bijlessen en tentamen- of
examentrainingen is vrijgesteld van btw als dit plaatsvindt in het kader van het wettelijk geregeld
onderwijs, een beroepsopleiding, algemeen vormend onderwijs en onderwijs in muziek, dans, drama en
beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar. Hieruit volgt dat niet-vakinhoudelijke
huiswerkbegeleiding niet is vrijgesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft echter goedgekeurd dat
in dat geval gekozen kan worden om toch de vrijstelling toe te passen.
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12.1.7 Taalonderwijs
Taalonderwijs is als algemeen vormend, van btw vrijgesteld, onderwijs aan te merken als het niet
specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening.
Voorbeelden van taalonderwijs als algemeen vormend onderwijs zijn:
•
taalonderwijs dat is gericht op het bijbrengen van basistaalvaardigheid in het Nederlands (niveau
eind basisonderwijs) aan on- of laaggeletterden om zo de participatie van personen in het
maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt te bevorderen;
•
taalonderwijs dat wordt verzorgd in het kader van zogenoemde inburgeringscursussen en cursussen
voor naturalisatie. Dit onderwijs is gericht op nieuwkomers in Nederland en heeft tot doel de
cursisten een basistaalvaardigheid mee te geven zodat zij in de Nederlandse maatschappij – onder
meer op de arbeidsmarkt – kunnen functioneren.
Taalonderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep
Taalonderwijs dat specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening is aan te merken als een
beroepsopleiding, waarbij voor de toepassing van de btw-vrijstelling inschrijving in het RKBO is vereist
(zie paragraaf 12.1.3).
Bij taalonderwijs als beroepsopleiding gaat het om onderwijs dat specifiek is afgestemd op de
uitoefening van een vak of beroep waarbij kennis wordt verworven die nodig is voor die
beroepsuitoefening. Daarbij is het niveau van de desbetreffende beroepsopleiding niet van belang.
Een voorbeeld van taalonderwijs dat specifiek is gericht op een bepaalde beroepsuitoefening: een in
Nederland gevestigde onderneming neemt een buitenlandse taxateur aan (expat). Deze taxateur spreekt
en schrijft geen Nederlands. Hij moet binnen bepaalde tijd een taxatierapport in het Nederlands kunnen
schrijven. Het taalonderwijs dat erop is gericht om de taxateur de voor zijn beroepsuitoefening
benodigde taalvaardigheid te verschaffen, is aan te merken als een beroepsopleiding.
12.1.8 Onderwijs op afstand
Sommige onderwijsinstellingen houden zich bezig met onderwijs op afstand, waarbij degene die het
onderwijs volgt niet aanwezig is op de plaats waar het onderwijs daadwerkelijk wordt gegeven. Indien
hierbij ook afnemers uit het buitenland zijn betrokken, kan een onderwijsinstelling vanaf 1 januari 2015
te maken krijgen met een btw-plicht in het buitenland. Onderwijs op afstand kan namelijk kwalificeren
als elektronische dienst, waarbij de onderwijsinstelling btw is verschuldigd in het land waar de afnemer
woont of is gevestigd. Als elektronische dienst wordt niet aangemerkt, onderwijs waarbij een leraar de
inhoud van cursus over het internet of een elektronisch netwerk, zoals een afstandsverbinding uiteenzet.

12.2 Aftrek van voorbelasting
12.2.1 Inleiding
Als hoofdregel geldt dat ondernemers in de zin van de btw recht hebben op aftrek van de voorbelasting
op ingekochte goederen en diensten voor zover deze worden gebruikt voor btw-belaste prestaties.
Onder voorbelasting wordt verstaan de btw die door leveranciers aan hun afnemers wordt gefactureerd.
Het recht op aftrek van voorbelasting is derhalve uitgesloten voor zover de ingekochte goederen en
diensten worden gebezigd voor het verrichten van vrijgestelde prestaties, zoals het verzorgen van
onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben daarom doorgaans geen recht op aftrek van de voorbelasting
op de goederen en diensten die in het kader van het wettelijk geregeld onderwijs, het beroepsonderwijs,
het algemeen vormend onderwijs, het onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan
personen jonger dan 21 jaar, bijlessen, tentamen- en examentrainingen worden ingekocht. Voor zover
een onderwijsinstelling btw-belaste prestaties verricht, bestaat er recht op aftrek van de voorbelasting
die aan die btw-belaste prestaties kan worden toegerekend.
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12.2.2 Btw-aftrek bij verrichten vrijgestelde en belaste prestaties
Onderwijsinstellingen verrichten naast vrijgestelde prestaties vaak ook btw-belaste prestaties. Voor die
situaties geldt er een aantal bijzondere regels voor het bepalen van de aftrekbare voorbelasting. Deze
regels zijn als volgt:
Ter zake van uitgaven die uitsluitend worden gedaan voor het verrichten van vrijgestelde prestaties,
is in het geheel geen aftrek van btw mogelijk.
De btw op uitgaven die uitsluitend worden gedaan voor het verrichten van btw-belaste prestaties, is
volledig aftrekbaar.
Soms zijn kosten niet direct toerekenbaar aan bepaalde activiteiten. Voorbeelden van deze
‘algemene kosten’ zijn energiekosten, beveiligingskosten, accountantskosten, kosten van meubilair
en kosten van de administratieafdeling. Deze kosten hebben betrekking op de gehele onderneming.
Om te bepalen in hoeverre de btw op algemene kosten in aftrek kan worden gebracht, wordt in
beginsel gebruikgemaakt van een ‘pro rata’ (verhoudingsgetal) op basis van omzetverhouding.
Wanneer deze pro rata de werkelijkheid niet benadert, dient in beginsel een andere verdeelmethode
te worden toegepast op basis van het werkelijk gebruik (zoals vierkante meters) om te bepalen in
hoeverre btw op de algemene kosten in aftrek kan worden gebracht. Uit de rechtspraak blijkt dat
het werkelijke gebruik dan wel objectief en nauwkeurig bepaald moet kunnen worden anders wordt
weer teruggevallen op de omzetverhouding (de pro rata).
In de praktijk wordt de pro rata aftrekmogelijkheid nogal eens vergeten. Als deze aftrek al wordt
toegepast, dan kan de berekening vaak toch nog worden geoptimaliseerd. In sommige gevallen vereist
dit afstemming met de fiscus. De voordelen zijn vaak aanzienlijk, mede omdat de (gunstigere)
berekening ook op de voorafgaande vijf jaren kan worden toegepast (mits er in deze vijf jaar steeds
sprake is geweest van dezelfde omstandigheden). Daarnaast vereist de Belastingdienst dat sprake is van
een btw-administratie. Over de invulling van de btw-administratie kunnen afspraken worden gemaakt
met de Belastingdienst.
12.2.3 Btw-aftrek bij niet-economische en economische activiteiten
In de praktijk wordt door de Belastingdienst ook wel het standpunt gehanteerd dat de
onderwijsactiviteiten waarvoor rijksbijdragen worden ontvangen geen economische activiteiten zijn,
waardoor de instelling voor dat deel optreedt als niet-ondernemer. De mate van aftrek van voorbelasting
moet dan worden bepaald aan de hand van een pre pro rata. Vervolgens wordt een pro rata gehanteerd
voor het gedeelte van de aftrek dat wel betrekking heeft op ondernemersactiviteiten/economische
activiteiten, indien het hierbij gaat om zowel belaste als vrijgestelde activiteiten (zie onderdeel 12.2.2).
Omdat dit veelal tot een ongunstiger financieel resultaat leidt, wordt momenteel in het Hoger onderwijs
geprocedeerd over de vraag of en in hoeverre onderwijsactiviteiten waarvoor rijksbijdragen worden
ontvangen inderdaad geen economische activiteiten zijn. Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof (in
hoger beroep) hebben de Belastingdienst in het ongelijk gesteld en kortgezegd bepaald dat het hoger
onderwijs een economische activiteit is waardoor in principe geen pre-pro rata aan de orde is. Naar
verwachting wordt cassatie bij de Hoge Raad ingesteld door de Belastingdienst. Gezien de recente
positieve uitspraken is het als onderwijsinstelling (zeker in het hoger onderwijs) van belang om de
rechten veilig te stellen. Mocht de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat een pre-pro rata
dient te worden berekend dan kan in dat kader worden overwogen om bezwaar aan te tekenen.
12.2.4 Herziening
De hiervoor genoemde regels over de aftrek van voorbelasting moeten worden toegepast op het
moment waarop de facturen worden ontvangen. Op basis van de (omzet)gegevens die voor dat
aangiftetijdvak gelden, moet de mate van aftrek worden bepaald.
Een hertoetsing van deze aftrek moet formeel plaatsvinden als de ingebruikneming van het gekochte
goed of de dienst plaatsvindt in een later aangiftetijdvak dan dat waarin de factuur is ontvangen. Mocht
dit leiden tot meer of minder aftrek dan moet dit in dit latere tijdvak in de btw-aangifte worden
gecorrigeerd.
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Ten slotte volgt er een hertoetsing bij de laatste btw-aangifte over het boekjaar op basis van de voor
het gehele boekjaar geldende (omzet)gegevens. Voor zover dit aanleiding geeft tot een correctie van de
toegepaste aftrek, dient dit bij de laatste aangifte over het boekjaar te worden hersteld.
Na het boekjaar van ingebruikneming kan nog een herziening volgen voor investeringsgoederen.
Investeringsgoederen zijn roerende zaken waarop wordt of kan worden afgeschreven alsook nieuwe
onroerende zaken. Recent is duidelijk geworden dat onder investeringsgoed ook duurzame aanpassingen
aan een bestaande zaak kunnen worden begrepen, zoals een aangebouwd voorportaal of dakkapellen.
Voor deze investeringen geldt dan mogelijk een eigen herzieningstermijn. In beide gevallen moet het
gaan om goederen ter zake waarvan door de leverancier btw in rekening is gebracht (of met verlegging
is geheven). Voor roerende zaken geldt een herzieningstermijn van vier boekjaren na het jaar van
ingebruikneming. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van negen boekjaren na het jaar
van ingebruikneming.
De herzieningsbepalingen brengen met zich dat de in het jaar van ingebruikneming toegepaste aftrek op
het gehele investeringsbedrag binnen de herzieningsperiode gecorrigeerd kan worden. Deze periode
bedraagt voor roerende zaken 4 en voor onroerende 9 jaren na het jaar van ingebruikneming. Indien
het recht op aftrek in enig jaar van de herzieningsperiode meer dan 10% afwijkt van de aftrek in het
jaar van ingebruikneming, vindt de herzieningscorrectie plaats. Gekoppeld aan de duur van de
herzieningstermijn, komt bij roerende zaken jaarlijks 20% van de investerings-btw voor herziening in
aanmerking. Bij onroerende zaken komt jaarlijks 10% van de investerings-btw voor herziening in
aanmerking.
Deze herziening kan aanleiding geven tot een teruggave van btw (indien het belaste gebruik ten
opzichte van het jaar van ingebruikneming is toegenomen) of tot een terugbetaling van btw (indien het
belaste gebruik is afgenomen).
Voorbeeld:
Stel de btw op een nieuwe sporthal bedraagt € 1 mln en het gebruik ervan leidt in het jaar van
investering tot 20% btw-aftrek, zijnde € 200.000. Indien in enig jaar van de herzieningsperiode het
aftrekgerechtigde gebruik stijgt naar 40%, kan de betreffende instelling in dat jaar een bedrag aan
herzienings-btw terugvragen. Dit bedrag is: (40% minus 20%) x € 1 mln x 10% = € 20.000. Zou in
enig jaar het aftrekgerechtigde gebruik geheel wegvallen, dan is in dat jaar € 20.000 aan de
Belastingdienst verschuldigd (0% minus 20%) x € 1 mln x 10%).

12.3 Nauw met het onderwijs samenhangende prestaties
12.3.1 Inleiding
Uit de vorige paragrafen blijkt dat het verstrekken van onderwijs doorgaans is vrijgesteld van de heffing
van btw.
Ook leveringen en diensten die nauw met het onderwijs samenhangen vallen onder de
onderwijsvrijstelling, mits niet in concurrentie wordt getreden met commerciële ondernemingen. Als
nauw met het onderwijs samenhangende leveringen en diensten worden aangemerkt die leveringen en
diensten die onlosmakelijk zijn verbonden met het geven van onderwijs.
12.3.2 Leveringen en diensten ter verkrijging financiële steun (fondswerving)
Leveringen en diensten door onderwijsinstellingen ter verkrijging van financiële steun (fondswerving)
zijn in beginsel btw-belast, tenzij het nauw met het onderwijs samenhangende prestaties betreft. In dit
laatste geval is de onderwijsvrijstelling van toepassing (zie hiervoor). Indien de onderwijsvrijstelling niet
van toepassing is kan voor het wettelijk geregeld onderwijs (dus niet voor (quasi) beroepsopleidingen,
algemeen vormend onderwijs, onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming, bijlessen en
tentamen- en examentrainingen) een beroep op de fondswervingsvrijstelling worden gedaan. Onder
fondswerving kan bijvoorbeeld worden verstaan de verkoop van goederen, het organiseren van een
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fancy fair, een voorstelling, het maken van reclame et cetera. Bij de toepassing van de
fondswervingsvrijstelling blijven buiten de heffing:
•
diensten, mits de jaarlijkse ontvangsten niet meer bedragen dan € 22.689;
•
leveringen, mits de jaarlijkse ontvangsten niet meer bedragen dan € 68.067.
Bij het overschrijden van de omzetgrenzen zijn de prestaties btw-belast. De vrijstelling komt dan geheel
te vervallen. Slechts indien de overschrijding het gevolg is van een bijzondere omstandigheid is de
vrijstelling toch van toepassing.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat de Belastingdienst zeer kritisch is betreffende de toepassing
van de fondswervingsvrijstelling.
12.3.3 Verkoop en verhuur van materialen
De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit aangegeven dat het verstrekken van schoolboeken
door een onderwijsinstelling als nauw met het onderwijs samenhangend kan worden aangemerkt. De
verhuur c.q. verkoop van schoolboeken door een onderwijsinstelling mag daarom vrij van btw
plaatsvinden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vrijstelling ook geldt voor het ter beschikking
stellen van cd-roms, het verstrekken van collegedictaten, syllabi etc. Het toepassen van de vrijstelling
blijkt door het niet in aftrek brengen van de btw op de aan deze prestaties toerekenbare kosten.
Mocht de verkoop en/of verhuur van materialen toch btw-belast zijn dan kan wellicht een beroep op de
fondswervingsvrijstelling worden gedaan om de materialen alsnog zonder btw te kunnen aanbieden.
12.3.4 Verkoop van bedrijfsmiddelen
Ter zake van de verkoop van goederen die in het kader van het onderwijs zijn gebruikt en waarvoor
geen aftrek van btw op de aankoop is geclaimd (in verband met de toepassing van een vrijstelling of
goedkeuring), blijft btw-heffing achterwege. Bij de levering van goederen die zijn gebruikt voor (deels)
btw-belaste doeleinden en waarvoor bij aankoop wel een (gedeeltelijke) aftrek van btw is geclaimd is
wel btw verschuldigd. Als er sprake is van roerende investeringsgoederen die tijdens de
herzieningstermijn worden verkocht, kan dit tot extra aftrek van btw leiden, indien eerder niet alle btw
in aftrek was gebracht (zie paragraaf 12.2.3).
12.3.5 Terbeschikkingstelling van kluisjes
Indien voor de terbeschikkingstelling van kluisjes geen vergoeding wordt ontvangen, vindt dit geheel
buiten de btw-sfeer plaats. Voor zover echter een vergoeding wordt ontvangen is sprake van verhuur.
De verhuur van kluisjes is als gevolg van jurisprudentie vanaf medio oktober 2009 van rechtswege btwbelast. In het geval van nieuwbouw biedt dit de mogelijkheid tot teruggaaf van een gedeelte van de
investerings-btw. Afhankelijk van de hoogte van de omzet kan de omzet uit de verhuur van kluisjes onder de zogenoemde fondswervingsvrijstelling vallen waardoor heffing van btw achterwege blijft.
12.3.6 Exploitatie winkel, restaurant, salon etc. in het kader van een beroepsopleiding
Het komt regelmatig voor dat in het kader van een beroepsopleiding bijvoorbeeld een winkel, een
restaurant of een salon wordt geëxploiteerd. In dit kader worden aan derden diensten tegen een
vergoeding verricht.
De exploitatie is btw-belast voor zover prestaties worden verricht aan derden en niet jegens degene die
het onderwijs volgt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het knippen van externe klanten in een
schoolkapsalon door scholieren van een kappersopleiding. Over de van de klant te ontvangen
vergoeding is in het geval van een schoolkapsalon dan ook 6% btw verschuldigd.
Bovendien is een beroep op een vrijstelling niet mogelijk als sprake is van serieuze concurrentie met
derden. Dit laatste wordt bepaald op basis van de manier van bedrijfsvoering en de hoogte van de
omzet.
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Indien wordt geconcludeerd dat de prestaties btw-belast zijn, kan misschien nog een beroep worden
gedaan op de fondswervingsvrijstelling. Een voordeel van het feit dat de prestaties btw-belast zijn is dat
in zoverre een recht op aftrek van de btw op ingekochte goederen en diensten bestaat.
12.3.7 Het maken van reclame
Het maken van reclame vormt voor onderwijsinstellingen een nevenactiviteit. Nevenactiviteiten van
onderwijsinstellingen zijn btw-belast, tenzij sprake is van een nauw met het onderwijs samenhangende
prestatie dan wel een beroep op de fondswervingsvrijstelling mogelijk is. Van een nauw met het
onderwijs samenhangende prestatie is in dit geval geen sprake. Een beroep op de
fondswervingsvrijstelling is, mits binnen de vereiste omzetgrenzen wordt gebleven, in principe mogelijk.
Indien de vergoeding btw-belast blijkt te zijn (dus de fondswervingsvrijstelling niet van toepassing is) is
dit nadelig voor sponsoren die geen recht op aftrek van btw hebben. Het is raadzaam hiermee bij de
sponsoronderhandelingen rekening te houden.

12.4 Personeel (detachering en inhuur)
12.4.1 Inleiding
Veel onderwijsinstellingen lenen personeel in of uit en realiseren zich vaak niet dat over de ter zake
berekende vergoeding in beginsel btw moet worden betaald. Het ter beschikking stellen van personeel,
hierna ook wel uitlenen of detacheren genoemd, is als hoofdregel namelijk aan te merken als een btwbelaste prestatie.
Voor de Belastingdienst is het uitlenen van personeel bij onderwijsinstellingen een vast aandachtspunt.
Dit heeft in het verleden tot onverwachte naheffingen van btw bij de uitlenende partij geleid. Als in de
afspraken tussen in- en uitlener geen rekening is gehouden met de btw-heffing, zal het in de regel niet
(meer) mogelijk zijn om de btw alsnog door te berekenen aan de inlener. De uitlener blijft dan met de
financiële gevolgen zitten.
In bepaalde situaties is echter, als uitzondering op de hoofdregel, btw-heffing op basis van een
goedkeuring of vrijstelling niet aan de orde (zie hierna).
12.4.2 Kwalificatie
Het is in de eerste plaats van belang om na te gaan of de prestatie die wordt verricht wel als ‘het ter
beschikking stellen van personeel’ is aan te merken. Onder de terbeschikkingstelling van personeel
wordt de situatie verstaan, waarin een werknemer met instandhouding van zijn dienstbetrekking tot zijn
werkgever door deze ter beschikking is gesteld van een derde, om onder diens toezicht of leiding
werkzaam te zijn.
Gesteld zou kunnen worden dat in het geval van detachering van een docent de hoofdprestatie van de
uitlener niet bestaat uit het verstrekken van onderwijs, zodat de onderwijsvrijstelling hierop niet van
toepassing is en dus btw moet worden berekend.
De Hoge Raad vond dit echter niet zo vanzelfsprekend en stelde in het kader van het uitlenen van
personeel in de onderwijssector aan het Europese Hof van Justitie de vraag of dit al dan niet tot
verschuldigdheid van btw leidt. Het Europese Hof heeft hierop geantwoord dat het door een
onderwijsinstelling tegen vergoeding ter beschikking stellen van een leraar aan een andere
onderwijsinstelling om (onder verantwoordelijkheid van de inlenende onderwijsinstelling) op tijdelijke
basis onderwijs te verzorgen, in beginsel wordt aangemerkt als een dienst die nauw samenhangt met
het vrijgestelde onderwijs en daarom zonder btw-heffing kan plaatsvinden. Het Hof van Justitie stelt
hiervoor echter de volgende voorwaarden die van geval tot geval door de nationale rechter moeten
worden beoordeeld:
•
de tijdelijke ter beschikking stelling van een leraar is slechts een middel om het als hoofdprestatie
aangemerkte onderwijs onder optimale omstandigheden te laten verlopen;
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•

•

•

het onderwijs dat de hoofdprestatie vormt en de daarmee nauw samenhangende
terbeschikkingstelling worden verricht door (nationaal) erkende onderwijsinstellingen (let wel: uit
het in paragraaf 12.4.4 besproken Cito-arrest blijkt dat de inlenende instelling in dit verband niet
altijd een erkende onderwijsinstelling hoeft te zijn);
de terbeschikkingstelling is van zodanige aard of kwaliteit dat zonder die dienst niet de
gelijkwaardigheid kan worden verzekerd van het door de inlenende instelling verzorgde (en dus aan
haar studenten verstrekte) onderwijs; en
de terbeschikkingstelling strekt er niet in hoofdzaak toe, de uitlenende onderwijsinstelling extra
opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die concurreren met die van
commerciële ondernemingen die aan btw zijn onderworpen (zoals commerciële uitzendbureaus).

Bij besluit van 30 juli 2014 heeft het ministerie van Financiën invulling gegeven aan de door het
Europese Hof van Justitie gestelde voorwaarden. Als gevolg van dit besluit kan het detacheren van
onderwijspersoneel in veel gevallen zonder btw plaatsvinden.
Voorts kan in bepaalde gevallen bij de detachering van niet-onderwijzend personeel de vrijstelling
worden toegepast. Medio 2013 is er door het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan in een zaak
waarin het ging om de detachering van een directeur van een basisschool aan een andere basisschool.
Omdat een directeur bij uitstek de functionaris is die de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, was
sprake van een situatie waarin zonder de terbeschikkingstelling van de directeur niet de
gelijkwaardigheid is te verzekeren van het door de inlenende basisschool verzorgde bijzonder onderwijs.
12.4.3 Vrijgestelde detacheringsvormen
Afgezien van voornoemde mogelijkheid om heffing van btw bij het detacheren van onderwijspersoneel te
voorkomen, bestaat een aantal speciale vormen van detachering waarvoor uitdrukkelijk is bepaald dat
btw-heffing achterwege kan blijven.
Arbeidsmobiliteit
Detachering is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld, indien dit plaatsvindt in het kader van
arbeidsmobiliteit bevorderende maatregelen. Deze vorm van uitlenen van personeel is voortgekomen uit
het streven naar verbeterde inzet, doorstroming en uitstroom van personeel. Aan het personeel wordt
de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen in een andere positie, binnen of buiten de eigen
organisatie. Goedgekeurd is dat deze vorm van uitleen, onder bepaalde voorwaarden, niet aan btwheffing onderworpen is. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de goedkeuring is dat het
een terbeschikkingstelling voor een periode van maximaal twaalf maanden betreft.
Het verstrekken van onderwijs
Indien in de overeenkomst wordt afgesproken dat de uitlenende instelling verantwoordelijk blijft voor de
uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs, kan er sprake zijn van een dienst, niet zijnde het uitlenen
van personeel, die valt onder de onderwijsvrijstelling. De ‘uitgeleende’ werknemer blijft werkzaam onder
verantwoordelijkheid van de formele werkgever. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van
detachering, waarbij het personeel werkzaam is onder leiding en toezicht van de inlener. De
hoofdprestatie bestaat hier uit het verstrekken van onderwijs; daarom is de onderwijsvrijstelling in dit
geval meestal van toepassing.
Detachering in de sociaal-culturele sfeer en in de gezondheidssector
Voor bepaalde vormen van min of meer permanente detachering in de sociaal-culturele sector kan, mits
aan een groot aantal strikte voorwaarden wordt voldaan, een vrijstelling worden toegepast. In de
onderwijssfeer kan slechts mondjesmaat van deze vrijstelling gebruik worden gemaakt. Het gaat daarbij
om personeel van een gezondheidsinstelling dat wordt ingehuurd door een onderwijsinstelling. Als
voorbeeld kan worden gedacht aan een docent die door een ziekenhuis wordt uitgeleend aan de
medische faculteit van de universiteit. Er zal echter aan een groot aantal voorwaarden voldaan moeten
worden, wil de vrijstelling van toepassing zijn. In voorkomende gevallen is het raadzaam om uw
belastingadviseur hierover te raadplegen.
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12.4.4 Bijzondere in- en uitleensituaties
Vakbondswerkzaamheden
In bepaalde gevallen is een werkgever op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst verplicht om
zijn personeel toe te staan bijzondere werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld voor georganiseerd
overleg of voor vakbondswerk. De school ontvangt dan van de vakorganisatie een vergoeding voor de
kosten van vervanging.
De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit aangegeven dat een onderwijsinstelling geen btw
is verschuldigd over de vergoeding die wordt ontvangen in verband met het (tijdelijk) aantrekken van
vervangend personeel. Dit is echter anders in het geval de onderwijsinstelling de vergoeding ontvangt
onafhankelijk van de omstandigheid of een personeelslid (tijdelijk) wordt vervangen. In dat geval is wel
btw over de vergoeding verschuldigd.
Cito
Door het Cito wordt vaak personeel ingeleend van onderwijsinstellingen voor het samenstellen van de
Cito-toetsen.
De relatie tussen de school en het Cito wordt beheerst door de Wet subsidiëring landelijke
onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA).
De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de vergoeding die een onderwijsinstelling in dit
kader van het Cito ontving in de heffing van btw moest worden betrokken. De Hoge Raad heeft echter
beslist dat de Belastingdienst van een onjuist standpunt uitgaat. Onderwijsinstellingen hoeven in het
algemeen dan ook geen btw meer aan het Cito in rekening te brengen. Het is raadzaam om eventuele
detacheringen aan het Cito in het licht van deze jurisprudentie (opnieuw) te beoordelen.
Stagevergoedingen
Indien een onderwijsinstelling een vergoeding ontvangt van een bedrijf waar een leerling/stagiair is
geplaatst, is niet uit te sluiten dat daarover btw in rekening dient te worden gebracht. Als het bedrijf
waar de stagiair is geplaatst een ondernemer is die de btw in aftrek kan brengen brengt dit geen
nadelen met zich mee. Indien het bedrijf geen btw-aftrek heeft, is het aan te bevelen de Belastingdienst
te vragen om heffing achterwege te mogen laten. Als argument kan daarvoor worden gebruikt dat in de
medische sfeer een goedkeuring bestaat voor het achterwege laten van btw indien een verpleegkundige
in het kader van zijn opleiding bij een andere instelling stage loopt. Zonder deze goedkeuring zou van
een kostenverhoging sprake zijn, omdat in de medische sfeer geen recht op aftrek van btw bestaat. Het
lijkt redelijk dat eenzelfde regel wordt toegepast bij stagevergoedingen in de onderwijssfeer.
Gastdocenten
Een onderwijsinstelling die een gastdocent inhuurt, zal daar in de regel een vergoeding voor moeten
betalen. Indien de prestatie van de gastdocent is aan te merken als het verstrekken van onderwijs, dient
te worden beoordeeld of hierop de onderwijsvrijstelling van toepassing is (zie onderdeel 12.1). Soms
echter zal het niet gaan om het verstrekken van onderwijs en dient de gastdocent dan wel diens
werkgever in beginsel btw in rekening te brengen.
Samenwerking voortgezet onderwijs en Regionale Opleidingen Centra (ROC’s)
Een ROC verzorgt soms een (deel van een) opleiding van een instelling voor voortgezet onderwijs. In
verband met de voorschriften van het ministerie van OCW dient deze onderwijsinstelling de opleiding te
verzorgen. In de regel wordt dan een detacheringsovereenkomst gesloten, waarbij de onderwijsinstelling
een docent inhuurt van het ROC en dus zelf verantwoordelijk blijft voor de opleiding. Dit kan kwalificeren
als het ter beschikking stellen van personeel en dus een btw-belaste prestatie. Btw-heffing kan in dit
geval worden voorkomen door de overeenkomst ter zake nauwkeurig te redigeren of in overleg te treden
met de Belastingdienst.

207

12 Omzetbelasting in het onderwijs

Personeel in afzonderlijke rechtspersoon
Het komt voor dat personeel (tijdelijk) wordt ondergebracht in een afzonderlijke stichting om
wachtgeldverplichtingen te voorkomen. Dit doet zich vooral voor bij de vorming van ROC’s en daarmee
gepaard gaande fusieperikelen. In een aantal individuele gevallen heeft het ministerie van Financiën
goedgekeurd dat btw-heffing bij het beschikbaar stellen van dit personeel aan de onderwijsinstellingen
zonder btw-heffing mag plaatsvinden. Aan dit soort goedkeuringen worden doorgaans strikte
voorwaarden verbonden. Het is daarom in voorkomende gevallen aan te bevelen uw belastingadviseur te
raadplegen.
Kosten voor gemene rekening
Een bijzondere situatie is die waarin onderwijsinstellingen gezamenlijk kosten maken zonder dat sprake
is van een samenwerkingsverband. Moet de daaropvolgende kostendoorberekening aangemerkt worden
als een vergoeding voor een belaste prestatie van de ene instelling aan de andere? De Hoge Raad heeft
geoordeeld dat dit niet het geval is als kan worden gesproken van kosten voor gemene rekening.
Van kosten voor gemene rekening, waarvan de verdeling onder de deelnemende partijen niet aan de
btw-heffing onderhevig kan worden gesproken indien:
•
de kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende instellingen en in eerste instantie door
een van hen betaald;
•
de kosten volgens een van te voren vaststaande verdeelsleutel voor het werkelijke bedrag over de
deelnemers worden omgeslagen. Achteraf mag geen herrekening op basis van de werkelijke
verdeling van de kosten plaatsvinden;
•
het risico van de kosten alle deelnemers volgens die verdeelsleutel aangaat.
Het is wel van belang dat de afspraken vooraf goed worden vastgelegd en dat men conform de
afgesproken verdeelsleutel afrekent. Eind 2011 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit
gepubliceerd waarin hij zijn invulling geeft aan het leerstuk kosten voor gemene rekening. In dit besluit
is opgenomen dat de hiervoor genoemde eisen naar zijn mening streng moeten worden geïnterpreteerd.
De vooraf overeengekomen verdeelsleutel kan nadien niet worden aangepast of gewijzigd. De
verdeelsleutel blijft gelden voor de gehele periode - in beginsel voor onbepaalde tijd - dat de
gezamenlijkheid bestaat. Een jaarlijkse aanpassing van de verdeelsleutel is volgens de staatssecretaris
dus niet mogelijk.
12.4.5 Commissarissen en toezichthouders
Vanaf 1 juli 2012 is de btw-behandeling voor toezichthouders gewijzigd. Door deze wijziging zullen
commissarissen en andere toezichthouders eerder als btw-ondernemer gezien worden.
De regeling houdt in dat aan de hand van de gebruikelijke criteria voor btw-ondernemerschap moet
worden beoordeeld of de toezichthouder btw-ondernemer is. Het aantal commissariaten is dus niet meer
van belang bij het bepalen of de toezichthouder btw-plichtig is. Er moet worden beoordeeld of de
toezichthouder zelfstandig duurzaam een bedrijf of een beroep uitoefent door middel van deelname aan
het economisch verkeer. In de praktijk is hiervan al snel sprake en zal in de meeste gevallen het hebben
van één commissariaat/toezichthoudende functie tegen vergoeding al leiden tot ondernemerschap voor
de btw.
Een toezichthouder is in ieder geval btw-ondernemer voor zijn toezichthoudende werkzaamheden indien
deze werkzaamheden nauw verbonden zijn, of in het verlengde liggen van, de overige in het bedrijf of
beroep plaatsvindende activiteiten. Dit komt volgens de staatssecretaris voor bij advocaten,
belastingadviseurs en soortgelijke beroepen.
Als een toezichthouder btw-ondernemer is, dan moet hij facturen met btw uitreiken. De
commissaris/toezichthouder die btw-ondernemer is maar een geringe omzet heeft kan een vermindering
van de verschuldigde btw krijgen of – onder bepaalde voorwaarden – zelfs in het geheel (op verzoek)
worden ontheven van zijn administratieve verplichtingen en de plicht om btw in rekening te brengen.
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12.5 Onroerende zaken
12.5.1 Inleiding
Onderwijsinstellingen hebben doorgaans te maken met de btw-problematiek rondom onroerende zaken
bij nieuwbouw van scholen, de exploitatie van de kantine, het ter beschikking stellen van een
sportaccommodatie, de verhuur van parkeerplaatsen etc. In het navolgende wordt nader op deze
problematiek en eventuele btw-besparingen ingegaan.
12.5.2 Levering onroerende zaken
In beginsel is de levering van onroerende zaken vrijgesteld van btw en is over de koopsom geen btw
verschuldigd.
Als uitzondering op de hoofdregel geldt dat de levering van een bouwterrein of een nieuwe onroerende
zaak btw-belast is. Ook de levering van een onroerende zaak uiterlijk twee jaren na het moment van
eerste ingebruikneming is van rechtswege belast met btw. Verder kan ervoor worden gekozen dat een
levering btw-belast is. Dit laatste is mogelijk als de koper de onroerende zaak gaat gebruiken voor
prestaties waarvoor hij tenminste 90% recht op aftrek van btw heeft en er uitdrukkelijk voor btw-heffing
wordt geopteerd.
Bij de verkrijging van onroerende zaken wordt doorgaans overdrachtsbelasting geheven. Echter, voor de
verkrijging van onroerende zaken van onderwijsinstellingen kan onder specifieke omstandigheden een
vrijstelling worden toegepast. Daarnaast geldt in bepaalde gevallen van samenloop met de btw-heffing
een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.
Nieuwbouw
Als een onderwijsinstelling een nieuw schoolgebouw aankoopt wordt door de leverancier btw in rekening
gebracht over de totale voortbrengingskosten van het gebouw. Zou de onderwijsinstelling zelf de
nieuwbouw tot stand brengen op reeds bij de onderwijsinstelling in eigendom zijnde grond of (mede)
met inzet van eigen personeel, is slechts btw over de materiaalkosten verschuldigd (en dus niet over
bijvoorbeeld de grondwaarde, leges, eigen uren). Het zou voor een onderwijsinstelling fiscaal dus veel
voordeliger zijn om zelf over te gaan tot nieuwbouw van een schoolgebouw. Dit kan (zij het wellicht
enigszins theoretisch aangezien een school niet heel snel zal overgaan tot het zelf realiseren van
nieuwbouw) leiden tot concurrentieverstoring. Ter voorkoming van deze verstoring kende de wet tot
1 januari 2014 de zogenoemde integratieheffing. Deze moest worden toegepast als een ondernemer met
btw-vrijgestelde prestaties (zoals een onderwijsinstelling) zelf goederen voortbrengt die hij (deels) gaat
gebruiken voor die btw-vrijgestelde prestaties (zoals een schoolgebouw). Als de integratieheffing moest
worden toegepast, bestond er tijdens de bouw een integraal recht op aftrek van de btw die ter zake van
die bouw aan de onderwijsinstelling in rekening werd gebracht. Dit kon tot een financieringsvoordeel
leiden. Op het moment van eerste ingebruikneming moest er echter alsnog btw worden voldaan over de
totale stichtingskosten van de nieuwbouw. Tot deze stichtingskosten behoorde onder andere de actuele
waarde van de grond, zelfs als de onderwijsinstelling deze al in eigendom had. De integratieheffing
leidde derhalve tot een extra btw-last, en wel over alle kostenposten die in eerste instantie btw-vrij
waren binnengekomen (bijvoorbeeld grond die al in eigendom was, bouwleges,
bouwverzekering).Hoewel de integratieheffing inmiddels is afgeschaft kunnen onderwijsinstellingen hier
nog wel mee te maken krijgen, bijvoorbeeld bij een naheffing over de jaren voor 2014. In gevallen
waarin vóór 1 januari 2014 is gestart met nieuwbouw, de onderwijsinstelling heeft ‘gekozen’ voor de
integratieheffing en de bouw pas na 1 januari 2014 gereed is, is de overgangsregeling die geldt bij
afschaffing van de integratieheffing nog relevant. In dat geval is bij de ingebruikname namelijk btw
verschuldigd die vóór 1 januari 2014 in aftrek is gebracht op de bouwkosten op basis van de
herzieningsregels. Er kan worden betwijfeld of deze regeling in lijn is met de Europese btw-richtlijn en
hierover wordt thans geprocedeerd.
Onderwijsinstellingen kunnen btw-besparingen op nieuwbouw realiseren door - waar mogelijk - ruimten
btw-belast te exploiteren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de kantine of de
gymaccommodatie voor zover die jegens derden wordt geëxploiteerd.

209

12 Omzetbelasting in het onderwijs

12.5.3 Verhuur onroerende zaken
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw en daarom is over de huursom geen btw
verschuldigd.
Dit betekent dat de btw op de hieraan toerekenbare kosten niet aftrekbaar is. Dit is anders indien
huurder en verhuurder gezamenlijk opteren voor een btw-belaste verhuur. Opteren is mogelijk indien de
huurder de onroerende zaak gaat gebruiken voor doeleinden waarvoor hij minimaal 90% recht op aftrek
van btw heeft. In dit geval komt de btw op de kosten bij de verkoper/verhuurder wel voor aftrek in
aanmerking.
Terbeschikkingstelling sportaccommodaties
De btw op de kosten die een onderwijsinstelling maakt ten behoeve van haar sporthal/gymzaal is in
principe niet aftrekbaar voor zover de sporthal/gymzaal door de onderwijsinstelling zelf wordt gebruikt.
Btw-aftrek is wel mogelijk voor zover de sporthal/gymzaal ter beschikking wordt gesteld aan
sportverenigingen en dergelijke of andere onderwijsinstellingen en dit btw-belast gebruik betreft. Dit
laatste is het geval als de terbeschikkingstelling kwalificeert als het gelegenheid geven tot
sportbeoefening (en dus niet als de enkele verhuur van de sportaccommodatie).
Om de terbeschikkingstelling van sporthal/gymzaal niet als ‘kale’ verhuur maar als het gelegenheid
geven tot sportbeoefening te laten kwalificeren, is vereist dat er tevens overige dienstverrichtingen
plaatsvinden die specifiek zijn gericht op de sportbeoefening. Dit zijn bijvoorbeeld het beschikbaar
stellen van (sport)materiaal, onderhoud, schoonmaak of beveiliging van de accommodatie, etc. Een en
ander is uitgewerkt in een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Het verschuldigde btw-tarief is
overigens voor dit soort situaties 6%.
NB Er zijn mogelijkheden om tot een algehele aftrek van btw op de bouw- en exploitatiekosten van een
sportaccommodatie te komen door de sportaccommodatie te laten exploiteren door een stichting in
plaats van de eigen instelling. Daarbij zal wel moeten worden bezien dat er geen sprake is van
zogenoemd ‘misbruik van recht’. Daarnaast stelt de Belastingdienst in voorkomende gevallen dat sprake
is van een fiscale eenheid tussen beide stichtingen waardoor de btw aftrek (middels herziening) kan
worden beperkt.
Verhuur parkeerplaatsen
De verhuur van parkeerplaatsen is uitgezonderd van de vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken
voor zover dat niet samengaat met de verhuur van onroerend goed. Indien voor het parkeren een
vergoeding wordt gevraagd, is daarom sprake van een btw-belaste prestatie. De btw op de kosten is
dan aftrekbaar. Vaak zijn de parkeerplaatsen bij scholen voor bezoekers gratis toegankelijk. In die
gevallen is aftrek van btw niet mogelijk.
12.5.4 Exploitatie kantine
Normaliter is de exploitatie van een kantine door een onderwijsinstelling btw-belast. Er is dan btw
verschuldigd over de vergoeding voor het verstrekken van spijzen en dranken. De btw op de kosten van
de kantine komt dan voor aftrek in aanmerking. Dit betreft de btw bij de inkoop van spijzen en dranken,
maar tevens de btw op de investeringskosten ingeval van nieuwbouw, verbouw of renovatie.
In de situatie dat de exploitatie van de kantine van bijkomstige aard is, valt deze onder de
fondswervingsvrijstelling voor zover de omzetgrenzen van € 22.689 voor diensten en € 68.067 voor
leveringen niet worden overschreden.
Deze omzetgrenzen zien op de totale omzet van alle bijkomstige diensten en levering waarvan de
exploitatie van de kantine een onderdeel is.
Volgens de staatssecretaris van Financiën geldt dat kantineverkopen in beginsel als leveringen moeten
worden aangemerkt, zodat de hoge omzetgrens van € 68.067 van toepassing is. Indien de genoemde
omzetgrenzen worden overschreden, kan voor de exploitatie van de kantine een beroep worden gedaan
op de kantineregeling. De kantineregeling is binnen het onderwijs louter van toepassing binnen het

210

12 Omzetbelasting in het onderwijs

primair en het voortgezet onderwijs. Alsdan is de kantineomzet (diensten en leveringen) vrijgesteld
indien deze niet meer dan € 68.067 per jaar bedraagt. Uiteraard komt in dit geval de btw op de kosten
niet voor aftrek in aanmerking. De toepassing van de kantineregeling is in beginsel een keuze die per
kantine kan plaatsvinden. Ook beneden de genoemde omzetgrens kan een kantine btw-belast worden
geëxploiteerd indien niet voor de toepassing van de kantineregeling wordt gekozen en de omzetgrenzen
voor de fondswervingsvrijstelling (voor leveringen) worden overschreden. Het kan vaak voordelig zijn
om een kantine btw-belast te exploiteren omdat dan een recht op aftrek van btw op
(investerings)kosten bestaat tegenover een vaak kleine btw-afdracht over de verrichte prestaties.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat het voorkomt dat de exploitatie van de kantine wordt
overgelaten aan een externe cateraar. In de praktijk worden wel de volgende methoden gehanteerd:
a. de ‘open-boek-methode’: kenmerkend hiervoor is dat ondanks de daadwerkelijke uitvoering hiervan
door de cateraar, de onderwijsinstelling voor de heffing van btw aangemerkt wordt als zijnde de
exploitant van de kantine. Het in- en verkopen door de cateraar vinden plaats op naam van de
onderwijsinstelling;
b. de ‘open-boek-methode’ waarbij de cateraar wel enig risico loopt met betrekking tot de exploitatie:
alsdan wordt de cateraar aangemerkt als exploitant van de kantine en moet – in plaats van de
onderwijsinstelling – de aangifte doen over de omzet;
c. verpachting: in principe vormt dit een van btw vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak.
Aangezien de cateraar de kantine echter slechts voor belaste prestaties zal gebruiken kan ter zake
van de verhuur worden geopteerd voor een btw-belaste verhuur. De btw op de kosten van het
gebouw en de inventaris kan alsdan door de onderwijsinstelling in aftrek worden gebracht. Voorts is
van belang dat bij deze methode een eventuele correctie ter zake van personeelsbevoordelingen
niet hoeft te worden gemaakt.
NB: Als de kantine tevens wordt gebruikt door het personeel, kan de aftrek van btw op de ingekochte
spijzen en dranken op grond van de Nederlandse wet worden gecorrigeerd. Dat is het geval indien het
personeel ‘beneden de zakelijke prijs’ gebruik kan maken van de kantine. Hiervoor geldt dan een
forfaitaire aftrekbeperking. Onder voorwaarden blijft deze correctie achterwege.

12.6 Samenwerkende onderwijsinstellingen
Samenwerkende onderwijsinstellingen kwamen vaak tot de conclusie dat onderling (deels) btw in
rekening gebracht moest worden waardoor het samenwerken kosten met zich meebracht. Tussen het
ministerie van OCW en het ministerie van Financiën is hieromtrent medio 2016 een akkoord gesloten. In
dit akkoord is vastgelegd dat onderwijsinstellingen geen btw meer hoeven te voldoen over hun
onderlinge prestaties wanneer zij gezamenlijk onderwijs verzorgen. Het akkoord is in lijn met een arrest
dat de Hoge Raad hieromtrent heeft gewezen. Aan de regeling zijn o.a.de volgende voorwaarden
verbonden:
a. De onderwijsondersteunende diensten worden verricht tussen onderwijsinstellingen.
b. De onderwijsinstelling verricht in hoofdzaak onderwijs. De onderwijsondersteunende diensten
moeten dan ook bijkomstig zijn aan de btw-vrijgestelde onderwijsprestatie die de onderwijsinstelling
in het kader van de samenwerking verricht.
c. De onderwijsondersteunende diensten moeten qua omvang en inhoud gebruikelijk zijn bij het geven
van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking plaatsvindt.
Ter verkrijging van zekerheid over de vraag of de vrijstelling in een concrete situatie van toepassing is
verdient het aanbeveling om vooraf in overleg te treden met de Belastingdienst.

12.6 Eigenbouwerschap
Een onderwijsinstelling kan wellicht kwalificeren als een zogenoemde ‘eigenbouwer’. Dit is het geval
indien en voor zover de onderwijsinstelling zonder opdracht (en buiten dienstbetrekking), in de normale
uitoefening van het bedrijf werken van stoffelijke aard tot stand brengt. Bij een werk van stoffelijke aard
moet met name worden gedacht aan de realisatie of verbouwing van een (school)gebouw. Ook als
aannemers worden ingeschakeld om een (school)gebouw tot stand te brengen voor de
onderwijsinstelling, kan nog steeds sprake zijn van eigenbouwerschap. Indien de onderwijsinstelling
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bijvoorbeeld eigen medewerkers met een bouwtechnische achtergrond in dienst heeft, is mogelijk dat
wordt geoordeeld dat de onderwijsinstelling de deskundigheid bezit om de algehele leiding op zich te
nemen.
Indien de onderwijsinstelling kwalificeert als eigenbouwer, wordt de btw-plicht verlegd van de
(onder)aannemer naar de eigenbouwer (de onderwijsinstelling). De aannemer dient dan een factuur te
sturen met de vermelding ‘btw verlegd’ en de onderwijsinstelling dient deze btw zelf aan te geven in een
speciale rubriek van haar btw-aangifte. Indien op de factuur toch per ongeluk btw in rekening wordt
gebracht door de aannemer, loopt de onderwijsinstelling het risico dat de Belastingdienst naheft bij de
onderwijsinstelling, wanneer de (onder)aannemer bijvoorbeeld failliet gaat en de verschuldigde btw niet
heeft voldaan. Een ander gevolg van het eigenbouwerschap is dat aansprakelijkheid voor de (niet
afgedragen) loonheffingen van (onder)aannemers kan ontstaan. Wij adviseren te beoordelen of sprake is
van eigenbouwerschap en dit af te stemmen met de Belastingdienst, zodat op dit punt zekerheid
bestaat.

12.7 Verlegging van btw
Los van de verlegging van btw-plicht bij eigenbouwerschap, kan de btw ook op andere gronden verlegd
zijn naar de afnemer. Zo wordt de btw ook verlegd naar de afnemer (onderwijsinstelling) bij het
aanschaffen van elektronische apparaten vanaf €10.000 (exclusief btw). Onder elektronische apparaten
vallen in dit verband mobiele telefoons, computerchips (geïntegreerde schakelingen) zoals
microprocessoren en centrale verwerkingseenheden, spelcomputers, tablet-pc’s en laptops. Bij het
kunstmatig opknippen van leveringen worden deze leveringen tezamen voor het drempelbedrag van
€10.000 (exclusief btw) gezien als één levering. Ook accessoires (zoals laptoptassen en muizen) vallen
onder de regeling indien zij in één verpakking worden meegeleverd.
Daarnaast is de verleggingsregeling doorgaans ook van toepassing wanneer diensten (bijvoorbeeld de
aankoop van een softwarelicentie) vanuit het buitenland aan de onderwijsinstellingen worden verricht.
De plaats van dienst is dan voor de btw gelegen in Nederland. De buitenlandse dienstverrichter die niet
is gevestigd in Nederland hoeft ter zake hiervan geen btw in rekening te brengen, maar zal de btw
moeten verleggen naar de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling zal in dit geval zelf de btw moeten
aangeven in een speciale rubriek van haar btw-aangifte.
Wanneer door een onderwijsinstelling goederen vanuit het buitenland worden gekocht vindt eveneens de
btw-heffing in Nederland plaats. De onderwijsinstelling verwerft de goederen in Nederland en dient de
btw te voldoen middels haar btw-aangifte.
Er gelden in het geval van diensten en goederen een aantal uitzonderingen en bijzondere regelingen. Wij
adviseren dan ook om per buitenlandse factuur na te gaan of de btw-heffing op een juiste wijze
plaatsvindt.

12.8 Checklist aandachtspunten btw
•
•
•

•
•
•
•
•

Onderwijs is het systematisch overdragen en bijbrengen van kennis en vaardigheden.
De onderwijsvrijstelling geldt voor diverse soorten onderwijs ongeacht of er een winstoogmerk is en
in welke vorm het wordt verstrekt.
De vrijstelling geldt voor wettelijk geregeld onderwijs, (quasi)beroepsopleidingen, algemeen
vormend onderwijs, onderwijs in muziek, dans drama en beeldende vorming, bijlessen en tentamenen examentrainingen en het afnemen van examens.
Beroepsopleidingen die door niet uit de openbare kassen bekostigde instellingen worden verzorgd,
zijn in principe belast met btw. Dit is anders als de instelling is ingeschreven in het RKBO.
In geval van onderwijs op afstand waar buitenlandse afnemers bij zijn betrokken, kan een btw-plicht
in het buitenland ontstaan.
Btw op kosten uitsluitend gemaakt voor vrijgesteld onderwijs is niet aftrekbaar.
Btw op kosten uitsluitend gemaakt voor belaste prestaties is wel aftrekbaar.
Btw op kosten gemaakt voor zowel vrijgestelde als belaste prestaties is pro rata aftrekbaar, tenzij
dit een onjuist beeld geeft van de werkelijkheid. In dat geval moet worden aangesloten bij het
werkelijk gebruik.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

In de praktijk kan ook een zogenoemd pre pro rata aan de orde komen.
Btw op de overheadkosten/algemene kosten is in beginsel pro rata aftrekbaar.
Btw-aftrek wordt bepaald over het aangiftetijdvak waarin de factuur wordt ontvangen.
Btw-aftrek wordt hertoetst indien de ingebruikneming in een later aangiftetijdvak ligt.
Vervolgens wordt de btw-aftrek nogmaals hertoetst bij de laatste btw-aangifte van het boekjaar van
ingebruikneming.
Na het boekjaar van ingebruikneming kan nog een herziening van de btw-aftrek volgen voor
investeringsgoederen (vier jaar bij roerende zaken, negen jaar bij onroerende zaken) bij een
afwijking van meer dan 10% ten opzichte van het jaar van ingebruikname.
Leveringen en diensten die nauw met het onderwijs samenhangen vallen ook onder de
onderwijsvrijstelling.
Als nauw met het onderwijs samenhangende prestaties kunnen onder voorwaarden worden
aangemerkt: fondswerving, verkoop/verhuur van materialen, verkoop bedrijfsmiddelen, etc.
Indien de onderwijsvrijstelling niet van toepassing is, kan voor het wettelijk geregeld onderwijs
wellicht een beroep op de fondswervingsvrijstelling worden gedaan.
De terbeschikkingstelling van personeel is als hoofdregel btw-belast. Wanneer is echter sprake van
terbeschikkingstelling van personeel?
De volgende detacheringsvormen kunnen onder voorwaarden zonder btw-heffing plaatsvinden:
detacheringen die voldoen aan het besluit van 30 juli 2014, detachering in het kader van
arbeidsmobiliteit, vakbondswerkzaamheden, detachering aan het Cito, het verstrekken van
onderwijs (bijvoorbeeld gastdocenten), detachering in de sociaal-culturele sfeer en in de
gezondheidssector, stages, detachering door een Regionaal Opleidingen Centrum, detachering
personeel ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon en detachering waarop het leerstuk van
kosten voor gemene rekening kan worden toegepast.
De levering van onroerende zaken is als hoofdregel vrijgesteld. Een uitzondering geldt voor de
levering van onroerende zaken uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikneming en bouwterreinen en
als er geopteerd is voor een btw-belaste levering (waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden
voldaan).
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld, tenzij geopteerd is voor een btw-belaste verhuur
(waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan).
De terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie als zodanig kwalificeert in beginsel als een
vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak.
Onder voorwaarden kwalificeert de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie echter als het
gelegenheid geven tot sportbeoefening tegen 6% btw. Dit levert een aftrek van btw op kosten op.
De verhuur van een parkeerplaats is btw-belast tenzij deze verhuur samenhangt met de vrijgestelde
verhuur van een pand.
De exploitatie van een kantine is in beginsel btw-belast. Hiertegenover staat een recht op aftrek van
btw op kosten.
Een correctie van deze btw-aftrek vindt plaats als personeel beneden kostprijs gebruik kan maken
van de kantine.
De exploitatie van een kantine kan btw-vrij plaatsvinden onder toepassing van de kantineregeling
(omzet minder dan € 68.067).
Er zijn verschillende methoden om een kantine te exploiteren.
Onderwijsinstellingen hoeven onder voorwaarden geen btw meer te voldoen over hun onderlinge
prestaties wanneer zij gezamenlijk onderwijs verzorgen
Indien sprake is van eigenbouwerschap kan de btw aan de onderwijsinstelling zijn verlegd.
Verlegging van btw kan daarnaast ook voorkomen bij de aankoop van ICT-middelen (> € 10.000)
en bij buitenlandse facturen
Voor zover er tegenover geldstromen van en naar nevenstichtingen geen prestaties bestaan, is btwheffing niet aan de orde. Wel moet rekening gehouden worden met schenkingsbelasting.
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13.1 Inleiding
Iedere onderwijsinstelling die mensen in dienst heeft, krijgt te maken met de loonheffingen in haar
hoedanigheid als inhoudingsplichtige. Als inhoudingsplichtige moet uw onderwijsinstelling loonheffingen
(loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) inhouden op de
betalingen aan haar werknemers en afdragen aan de Belastingdienst. Soms is het lastig om te bepalen
of loonheffingen ingehouden moeten worden.
Zo kunt u zich bijvoorbeeld afvragen of gastdocenten wel in dienstbetrekking zijn. Wij zullen in dit
hoofdstuk enkele handvatten aanreiken om dit soort vragen te beantwoorden. Daarnaast gaan we in op
de problematiek van kosten en vergoedingen.

13.2 Dienstbetrekking algemeen
13.2.1 Inleiding
Centraal staat de vraag of sprake is van een dienstbetrekking in fiscale zin. Zo ja, dan is er in beginsel
inhoudingsplicht. Bij de normale vaste aanstelling van docenten zal deze vraag geen moeilijkheden
opleveren.
Maar juist in het onderwijs wordt een keur aan verschillende arbeidsverhoudingen gebruikt. Dat varieert
van bijvoorbeeld oproepkrachten tot freelance docenten. Voor deze groepen blijkt lang niet altijd op het
eerste gezicht of een dienstbetrekking moet worden aangenomen of juist niet.
Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is een werknemer een natuurlijk persoon die bij een
inhoudingsplichtige in dienstbetrekking is. Daarmee is de vraag verlegd naar: wanneer is sprake van een
dienstbetrekking? In het hierna volgende wordt uiteengezet hoe de Wet LB daaraan invulling geeft.
Daarbij valt als eerste op dat er twee soorten dienstbetrekkingen zijn. In de eerste plaats is dat de groep
van de zogeheten ‘echte’ dienstbetrekkingen. Hieronder wordt verstaan de dienstbetrekking volgens het
Burgerlijk Wetboek (de privaatrechtelijke dienstbetrekking) en de dienstbetrekking die berust op een
ambtelijke aanstelling, de publiekrechtelijke dienstbetrekking. De tweede groep dienstbetrekkingen in de
Wet LB wordt gevormd door de zogeheten ‘fictieve’ dienstbetrekkingen, welke als het ware gelijk worden
gesteld aan een 'echte' dienstbetrekking. Vormen waarin deze dienstbetrekking kunnen voorkomen, zijn
limitatief opgesomd in de Wet LB. In het onderwijs kan vooral de gelijkgesteldenregeling een voorname
rol spelen. Wij komen in het vervolg van dit hoofdstuk op deze regeling terug.
13.2.2 De privaatrechtelijke dienstbetrekking
De privaatrechtelijke dienstbetrekking is de dienstbetrekking, zoals bedoeld in artikel 7:610 van het
Burgerlijk Wetboek. Uit dit artikel blijkt, dat een privaatrechtelijke dienstbetrekking aan drie
kenmerkende eigenschappen voldoet:
a. de verplichting van de werknemer om gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten;
b. de verplichting van de werkgever tot het betalen van loon;
c. de aanwezigheid van een gezagsverhouding.
Ad a. Persoonlijk arbeid verrichten gedurende zekere tijd
Hierbij komt onder meer de vraag aan de orde of iemand om zijn persoonlijke kwaliteiten wordt
aangetrokken. Ook is van belang of men zich zonder toestemming van de opdrachtgever door een ander
mag laten vervangen, alsmede of dit ook werkelijk gebeurt gedurende de opdracht.
Zekere tijd moet worden gelezen als enige tijd. Ook een paar uur lesgeven is dus al voldoende om aan
deze omschrijving te voldoen.
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Ad b. Loonbetaling
Deze verplichting tot het betalen van loon spreekt voor zich. Iemand die doceert zonder daarvoor loon te
ontvangen is niet in dienstbetrekking. Wij merken hierbij op dat loon ook anders dan in geld (in natura
dus) kan worden uitbetaald.
Ad c. Gezagsverhouding
In de praktijk geeft dit criterium de meeste aanleiding tot een verschil van inzicht met de
Belastingdienst. Als algemene tendens kan uit de rechtspraak op dit punt de conclusie worden getrokken
dat de rechter vrij snel tot het bestaan van een gezagsverhouding concludeert, ook in situaties waarin in
de praktijk niet direct een gezagsverhouding wordt onderkend. De Belastingdienst stelt zich op het
standpunt dat bij inhuur van zelfstandige docenten voor onderwijs volgens binnen een curriculum
(opleidt voor een diploma) een gezagsverhouding aanwezig is.
Een gezagsverhouding kan worden omschreven als de mogelijkheid van de opdrachtgever om door het
houden van toezicht en het geven van instructies of aanwijzingen aan de opdrachtnemer een nadere
taakomschrijving te geven, waarbij de opdrachtnemer de plicht heeft deze aanwijzingen en dergelijke op
te volgen. Let op: voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet noodzakelijk dat de opdrachtgever
daadwerkelijk van zijn bevoegdheden gebruik maakt: de mogelijkheid tot het geven van aanwijzingen
en dergelijke is reeds voldoende.
13.2.3 Fictieve dienstbetrekking
Zoals wij hiervoor al hebben opgemerkt, kent de Wet LB naast de hiervoor besproken echte
dienstbetrekking ook een aantal limitatief in de wet opgesomde fictieve dienstbetrekkingen. Deze
dienstbetrekkingen zijn in de Wet LB opgenomen om bepaalde arbeidsverhoudingen waarbij het bestaan
van een gezagsverhouding moeilijk is te onderkennen, toch aan de bepalingen van de Wet LB te
onderwerpen. Ook de behoefte om tot een praktische regeling te komen heeft hierbij een rol gespeeld.
Let op: bij de fictieve dienstbetrekkingen speelt het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding
dus geen rol.
Gelijkgestelden
Een van deze fictieve dienstbetrekkingen wordt gevormd door de zogeheten gelijkgesteldenregeling.
Deze regeling vindt haar wettelijke basis in artikel 4 van de Wet LB. In dit artikel worden
arbeidsverhoudingen die in maatschappelijk opzicht overeenkomen met een dienstbetrekking
gelijkgesteld aan een ‘echte’ dienstbetrekking. In artikel 2c van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting
1965 wordt vervolgens door middel van enkele getalsmatige criteria nadere inhoud aan deze regeling
gegeven. De regeling kent de volgende criteria:
•
er wordt doorgaans op ten minste twee dagen per week persoonlijk arbeid verricht;
•
het bruto-inkomen over een week bedraagt doorgaans ten minste 40% van het minimumloon per
week;
•
de arbeidsverhouding duurt langer dan een maand.
Voldoet bijvoorbeeld een docent aan de hiervoor genoemde criteria, dan wordt hij of zij als
gelijkgestelde beschouwd. De consequentie hiervan is dat de Wet LB op hem of haar van toepassing is
en op de beloning van de docent derhalve loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen aan
de Belastingdienst. De gelijkgesteldenregeling geldt echter niet indien men de overeengekomen
werkzaamheden als zelfstandig ondernemer uitvoert. Deze situatie doet zich in de praktijk bij docenten
minder vaak voor.
Met ingang van 1 mei 2016 is de gelijkgesteldenregeling ook niet langer van toepassing wanneer de
docent wordt ingehuurd volgens een gepubliceerde modelovereenkomst of een door de Belastingdienst
goedgekeurde overeenkomst van de onderwijsinstelling zelf, waarin de gelijkgesteldenregeling wordt
uitgesloten.
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Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2016
Tot 1 mei 2016 kon een zelfstandige van de Belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vragen
waarin de Belastingdienst zich uitlaat over de status van de persoon. Er zijn een viertal verschillende
soorten VAR-verklaringen:
Winst uit onderneming;
Directeur groot aandeelhouder;
Resultaat uit overige werkzaamheden;
Loon uit dienstbetrekking.
Slechts de VAR-verklaring met kwalificatie winst uit onderneming (VAR-wuo) of de VAR-verklaring met
kwalificatie directeur groot aandeelhouder (VAR-dga) geven een vrijwaring aan de opdrachtgever; in dat
geval hoeven er geen loonheffingen te worden ingehouden en afgedragen door uw onderwijsinstelling
over de uitbetaalde vergoedingen aan de opdrachtnemer. Voorwaarden daarbij zijn wel dat de verrichte
werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR-verklaring is afgegeven, de
werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de geldigheidsduur van de VAR-verklaring en een kopie van
een geldig identiteitsbewijs van de zelfstandige in de loonadministratie aanwezig is.
De VAR-resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) biedt daarentegen geen enkele zekerheid voor
de afwezigheid van een dienstbetrekking. U dient bij de afgifte van dit type VAR-verklaring dan ook
altijd zelf te toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking en of dientengevolge loonheffingen moeten
worden ingehouden en afgedragen. De VAR-loon uit dienstbetrekking geeft zelfs aan dat er sprake is van
een dienstbetrekking. Bij deze laatste VAR-verklaring dienen in ieder geval loonheffingen ingehouden en
afgedragen te worden.
Een VAR-verklaring wordt jaarlijks verleend door de Belastingdienst. Hiervoor dient de zelfstandige een
aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Voor 2016 is bepaald dat naast een VAR die is afgegeven
voor 2016 ook een VAR die is afgegeven voor 2014 of 2015 geldig is.
VAR is vervallen met ingang van 1 mei 2016 en is vervangen door modelovereenkomsten
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) regelt dat de (vrijwarende werking van de)
VAR per 1 mei 2016 vervalt. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 mei 2016 de onderwijsinstelling zelf
moeten beoordelen of het inhuren van een externe voor de loonheffingen als een (fictieve)
dienstbetrekking wordt aangemerkt. De VAR is vervangen door modelovereenkomsten. Alleen wanneer
de onderwijsinstelling een docent inhuurt met een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde
overeenkomst of een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst, bestaat de zekerheid
dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is voor de loonheffingen. Deze vrijwaring geldt alleen als de
feiten en omstandigheden zoals die in de overeenkomst staan vermeld overeenstemmen met de
feitelijke gang van zaken.
Voor de onderwijsbranche zijn een aantal branche-modelovereenkomsten goedgekeurd:
•
Onderwijs mbo en hbo geen werkgeversgezag (MBO- en HBO-raad)
•
Onderwijs mbo en hbo vrije vervanging (MBO- en HBO-raad
•
Gastdocent Masterprogramma
•
Gastdocent, gastrepetitor, gastballetmeester, gastassistent choreograaf (NAPK)
•
Muziekleraar
Pseudowerknemer (Opting-in)
In bepaalde gevallen is het mogelijk om toch als werknemer te worden aangemerkt, ook al voldoet men
niet aan de eisen van de (fictieve) dienstbetrekking. Deze figuur noemt men de pseudowerknemer. Men
kan niet als pseudowerknemer worden aangemerkt als al een andere fictie (bijvoorbeeld
gelijkgesteldenregeling) op de arbeidsverhouding van toepassing is. Ook kan geen sprake zijn van een
pseudowerknemer indien de arbeid als ondernemer, als zelfstandige dus, wordt verricht.
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De pseudowerknemer en de opdrachtgever melden gezamenlijk aan de inspecteur loonbelasting dat
wordt gekozen voor inhouding van loonheffing over de betalingen. De bepalingen van de
werknemersverzekeringen kennen de figuur van de pseudowerknemer niet. De pseudowerknemer is
derhalve belastingplichtig voor de loonbelasting, maar niet verzekeringsplichtig voor de
werknemersverzekeringen. Omdat de werknemersverzekeringen het begrip pseudowerknemer niet
kennen, is de pseudowerknemer ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
De pseudowerknemer kan van alle faciliteiten in de Wet LB gebruikmaken. Als nadeel c.q. voordeel kan
worden genoemd het feit dat aan het pseudowerknemerschap geen arbeidsrechtelijke gevolgen zijn
verbonden. Hierdoor geniet de pseudowerknemer bijvoorbeeld geen arbeidsrechtelijke bescherming bij
een ontslagprocedure.
Stagiairs
Stagiaires vormen in het onderwijs een groep waarbij potentieel ook sprake is van een fictieve
dienstbetrekkingen. zijn
Het lopen van stage tijdens een opleiding is een bijzonder nuttige schakel tussen de theorie van de
schoolbanken en de werkelijkheid van de praktijk. In de regel bestaat een stage uit een deel opleiding
(begeleiding) en een deel arbeid.
Op het moment dat de stagiair een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt, komt de vraag aan de
orde of er sprake is van een dienstbetrekking voor de loonheffingen.
Onder bepaalde voorwaarden wordt de arbeidsrelatie van de stagiair gelijkgesteld met een
dienstbetrekking. Voorwaarden voor die gelijkstelling zijn dat de stagiair:
•
werkzaam moet zijn om vakbekwaamheid te verwerven, of praktisch werkzaam zijn, of een
opleiding aan een bedrijfsschool volgen; en
•
daarvoor loon wordt betaald.
Als de stagiair uitsluitend onderricht geniet en geen vergoeding ontvangt, zal geen sprake zijn van een
(fictieve) dienstbetrekking. Stagiairs die wel loon genieten naast het genieten van onderricht, zijn in
fictieve dienstbetrekking. Stagiairs die echter geen productieve arbeid verrichten en geen normaal loon
ontvangen, zijn niet verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Er hoeft dan ook geen WW-premie te
worden afgedragen door de werkgever. Indien een vergoeding wordt betaald aan de stagiair, dient de
werkgever ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen.
De stageverlener wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige voor de door de stagiair genoten beloning.
In de praktijk blijkt echter dat de beloning voor stagewerkzaamheden niet altijd ten goede komt aan de
stagiair als zodanig.
Voor deze gevallen heeft het ministerie van Financiën in een besluit beleid gepubliceerd dat is ingegeven
uit een oogpunt van doelmatigheid en eenvoud. Volgens dat beleid hoeft geen inhouding en afdracht van
loonbelasting en premie volksverzekeringen plaats te vinden als de beloning niet ten goede komt aan de
stagiair als zodanig. Wel moet dan zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
•
de stagevergoeding wordt, met uitzondering van kostenvergoedingen, door de stageverlener
rechtstreeks aan het stagefonds van de school of de school zelf overgemaakt;
•
het stagefonds of de school geeft de stagegelden noch direct, noch indirect door aan de stagiair,
maar besteedt de stagegelden voor het volle bedrag ten behoeve van algemene schoolse activiteiten
die niet specifiek ten goede komen aan de stagiaires. Onder algemene schoolse activiteiten worden
bijvoorbeeld verstaan: een schoolfeest, theatervoorstellingen en andere projecten voor de gehele
school;
•
de stageverlener administreert binnen twee maanden na afloop van ieder jaar, onder aanhaling van
datum en nummer van het besluit, de naam, het adres en BSN van de stagiair, de naam en het
adres van de school of het stagefonds aan wie de beloning is overgemaakt evenals het bedrag van
de beloning dat is overgemaakt;
•
de school of het stagefonds administreert zowel de stagevergoedingen als de besteding daarvan.
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13.2.4 Gastdocenten
Het kan voorkomen dat uw instelling, naast de al in dienst zijnde eigen docenten, gebruikmaakt van niet
aan uw onderwijsinstelling verbonden docenten. Deze laatste groep zullen wij hierna gemakshalve
aanduiden als gastdocenten. De vraag of de aan deze gastdocenten uitbetaalde beloning is onderworpen
aan de bepalingen van de Wet LB, kan worden herleid tot de vraag of de docenten in fiscale zin in
dienstbetrekking tot de onderwijsinstelling staan. Daarvoor dient men de arbeidsverhouding van de
gastdocent met de onderwijsinstelling te toetsen aan de eisen van de echte en de fictieve
dienstbetrekking (zie hiervoor de voorgaande twee paragrafen).
Door het losse karakter van de arbeidsrelaties met gastdocenten voldoet men niet snel aan de eisen van
de gelijkgesteldenregeling. Bij de eisen van de echte dienstbetrekking blijkt vaak de gezagsverhouding
het twistpunt. Daarbij spelen de feiten en omstandigheden een grote, zo niet doorslaggevende rol, bij de
uiteindelijke beslissing van de rechter.
Uit de jurisprudentie komt als algemene lijn naar voren, dat een gezagsverhouding bij gastdocenten
eerder aanwezig wordt geacht naarmate een cursus aan strakkere vormgeving is gebonden. Zo zal bij
een opleiding die opleidt tot een erkend diploma, eerder tot een gezagsverhouding worden
geconcludeerd dan bij een opleiding die minder sterk op een bepaald eindresultaat is gericht. De
beoordeling van de vraag of een onderwijsinstelling inhoudingsplichtig is voor een gastdocent zal van
geval tot geval dienen plaats te vinden. Wij verwijzen in dit verband naar hetgeen wij in de vorige
paragraaf hebben opgenomen ten aanzien van het vervallen van de VAR per 1 mei 2016 en de
modelovereenkomsten. In veel gevallen zult u met twijfels blijven zitten. In die gevallen is het
verstandig om de hulp in te roepen van een belastingadviseur.
Daarnaast kan uw onderwijsinstelling bijvoorbeeld in het kader van Horizontaal Toezicht en het
zogenoemde Tax Control Framework vooraf afspraken maken met de Belastingdienst inzake de
kwalificatie van de arbeidsverhouding met de gastdocenten en de interne beheersingsprocedure. In
hoofdstuk 15 gaan wij nader in op Horizontaal Toezicht en het Tax Control Framework.
13.2.5 Positie directeuren, bestuurders en toezichthouders
Bij onderwijsinstellingen komt regelmatig de vraag op hoe de inhoudingsplicht voor de beloningen aan
directeuren, bestuurders en toezichthouders is geregeld.
Directeuren en bestuurders
Voor directeuren en bestuurders (alsmede directeuren die tevens bestuurder zijn) geldt dat op basis van
het gezagscriterium getoetst moet worden of sprake is van een dienstbetrekking. Als de directeur of
bestuurder onder het toezicht van een hoger orgaan is geplaatst, zal hiervan vrijwel altijd sprake zijn.
Bestuurders (al dan niet met de titel directeur) van bv’s en nv’s vallen onder het gezag van de algemene
vergadering van aandeelhouders en staan voor de heffing van loonbelasting en premies
volksverzekeringen per definitie in dienstbetrekking tot de bv of nv.
Voor stichtingen geldt in zijn algemeenheid dat er geen hoger orgaan is dan het bestuur (een stichting
kent immers geen leden). Dit is anders, wanneer de stichting een toezichthoudend orgaan kent dat
daadwerkelijk belast is met het toezicht op het bestuur, bijvoorbeeld een Raad van Toezicht. In dat
geval is sprake van een gezagsverhouding en daarmee van een dienstbetrekking indien uiteraard tevens
aan de overige twee eisen is voldaan die eerder in dit hoofdstuk zijn besproken. Een comité van
aanbeveling dat vanuit publicitair oogpunt aan een stichting is verbonden, zal geen toezichthoudende
taak hebben en er dus niet toe leiden dat het bestuur in een gezagsverhouding werkzaam is. Indien van
het bestuur van een stichting een directeur, tevens bestuurder, deel uitmaakt die is belast met de
dagelijkse leiding van de stichting, zal deze directeur-bestuurder in een gezagsverhouding kunnen staan
tot de overige bestuursleden. In die situatie kan dus sprake zijn van een dienstbetrekking en dus van
inhoudingsplicht voor de loonheffingen.
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Belangrijk is dat de zogenoemde fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden niet van toepassing is op
bestuurders van verenigingen en stichtingen. Daardoor hoeft niet afzonderlijk getoetst te worden aan
het aantal dagen waarop feitelijk wordt gewerkt c.q. de omvang van de beloning.
Toezichthouders
Situatie tot 1 januari 2017
De Wet LB bepaalt dat de arbeidsverhouding van de commissarissen en leden van de Raad van Toezicht
(hierna: toezichthouders) van verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen,
ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens een fictieve dienstbetrekking
vormt.
Overigens zij opgemerkt dat de toezichthouder niet verzekerd is ingevolge de
werknemersverzekeringen, omdat geen sprake is van een gezagsverhouding. Hierdoor bestaat geen
premieplicht voor de werknemersverzekeringen (ook niet fictief).
Zoals opgemerkt in paragraaf 12.4.5 is een commissaris of toezichthouder voor de btw een ondernemer.
De toezichthouder dient derhalve te factureren met btw, terwijl uw instelling tegelijkertijd loonbelasting
en premies volksverzekeringen dient in te houden en af te dragen over de vergoeding en de
werkgeversheffing Zorgverzekeringswet dient te betalen. De grondslag voor deze loonheffingen vormt
het bedrag van de beloning en de vergoedingen verminderd met vergoedingen die de instelling als
eindheffingsloon heeft aangewezen onder de werkkostenregeling en verminderd met de in rekening
gebrachte omzetbelasting.
Tot 1 mei 2016 hoefde echter geen loonbelasting en premies volksverzekeringen te worden ingehouden
op de beloning van de toezichthouder die in fiscale zin zijn beroep of bedrijf maakt van
toezichthoudende functies en die beschikt over een geldige VAR-wuo of de VAR-dga. De werkzaamheden
die op de VAR staan vermeld, dienen overeen te komen met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden
(toezicht). Ook dient een geldig afschrift van een ID-bewijs te worden opgevraagd en te worden
bewaard; zonder deze heeft de VAR-wuo of VAR-dga niet de vrijwarende werking.
Een andere uitzonderingssituatie waarin de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen
achterwege kan blijven, geldt voor de toezichthouder die uit hoofde van zijn eigenlijke dienstbetrekking
als toezichthouder is aangesteld en de toezichthoudersbeloning aan zijn eigenlijke werkgever afstaat.
Hiervoor dient een gezamenlijk verzoek te worden gedaan bij de inspecteur. Dit wordt ook wel de
doorbetaaldloonregeling genoemd. De Belastingdienst is terughoudend met het toekennen van de
doorbetaaldloonregeling bij toezichthouders.
Nu de VAR per 1 mei 2016 is komen te vervallen, en indien er geen toestemming is gekregen om de
doorbetaaldloonregeling toe te mogen passen, dient de toezichthouder in beginsel met ingang van 1 mei
2016 opgenomen te worden in de loonadministratie op basis van de fictie dienstbetrekking voor
toezichthouders. Hiertoe dient de instelling te beschikken over een geldig kopie ID-bewijs en een
ondertekende opgaaf gegevens voor de loonheffingen.
Vooruitlopend op de beoogde wijzigingen in 2017 (zie hierna), heeft de staatssecretaris van Financiën
goedgekeurd dat in geval de toezichthouder en de onderwijsinstelling samen instemmen met het
achterwege laten van het verlonen van de beloning via de loonadministratie, de fictieve dienstbetrekking
mag worden genegeerd.
Situatie vanaf 1 januari 2017
Naar verwachting zal de fictieve dienstbetrekking voor toezichthouders met ingang van 1 januari 2017
uit de Wet LB verdwijnen. Hiermee verdwijnt ook de verplichting om de toezichthouder op de nemen in
de loonadministratie. Indien wenselijk, kan de toezichthouder alsnog in de loonadministratie worden
opgenomen indien wordt gekozen voor opting-in.
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13.3 Kosten en vergoedingen
Onderwijsinstellingen zullen aan hun werknemers in voorkomende gevallen ook kosten vergoeden die
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking. In de praktijk blijken daar de nodige fiscale haken en
ogen aan te zitten.
13.3.1 De werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 dient elke werkgever de werkkostenregeling toe te passen. Alles wat uit
de dienstbetrekking wordt genoten, inclusief alle vergoedingen en verstrekkingen is belast loon voor de
werknemer. De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon aanwijzen en zo de
verschuldigde belasting via eindheffing (80%) voor haar rekening nemen. Voor het berekenen van deze
eindheffing mag de werkgever rekening houden met gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen alsook
een vrije ruimte van 1,2% (2016) van de fiscale loonsom van de inhoudingsplichtige. Dit betreft het
zogenoemde ‘kolom-14 loon’. De werkgever kan er ook voor kiezen om belast loon bij de werknemer te
belasten. Voor de volgende kosten geldt dat deze altijd belast loon vormen bij de werknemer en dus niet
als eindheffingsloon aangewezen kunnen worden:
•
bijtelling auto van de zaak;
•
boetes, tenzij u heeft toegezegd deze niet te verhalen of besluit deze niet te verhalen;
•
(dienst)woning;
•
vergoeding en verstrekking voor criminele activiteiten;
•
vergoedingen en verstrekkingen die niet gebruikelijk zijn.
Werkgevers hoeven vergoedingen en verstrekkingen niet meer per individuele werknemer te berekenen.
Een administratie op inhoudingsplichtigenniveau volstaat. Intermediaire kosten en vergoedingen en
verstrekkingen uit piëteit vallen niet onder het loonbegrip en dienen wel per individuele werknemer te
worden berekend.
Intermediaire kosten zijn kosten die op initiatief van de inhoudingsplichtige ten behoeve van derden
worden gemaakt, maar die zijn voorgeschoten door de werknemer. Vergoedingen en verstrekkingen uit
piëteit vinden hun basis in de wellevendheid van de werkgever, bijvoorbeeld de rouwkrans bij een
overlijden of een fruitmand bij langdurige ziekte van een werknemer.
Daarnaast keurt de staatssecretaris van Financiën via het besluit van 17 december 2014 goed dat kleine
geschenken geen loon vormen, als de werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in
situaties:
waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende
gelegenheid;
het geen geld of waardebonnen betreft; en
de attentie niet een factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) heeft die hoger is dan € 25.
Het betreft hier persoonlijke gelegenheden zoals verjaardagen, geboorte en huwelijk. Een jubileum in
het kader van de dienstbetrekking of bijvoorbeeld secretaressedag zijn voorbeelden van gelegenheden
die rechtstreeks voortvloeien uit de relatie werkgever-werknemer, deze zakelijke gelegenheden vallen
derhalve niet onder deze goedkeuring van de staatssecretaris.
Het forfait van 1,2% van de fiscale loonsom is de basis van de werkkostenregeling. Dit algemene forfait
wordt aangevuld met een aantal gerichte vrijstellingen voor bepaalde zakelijke kosten en
nihilwaarderingen.
Gerichte vrijstellingen
De volgende kosten worden, indien zij door de inhoudingsplichtige worden aangewezen als
eindheffingsloon, aangemerkt als gerichte vrijstelling en blijven buiten het algemene forfait van 1,2%:
•
reiskosten (tot € 0,19 per kilometer (2016) voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers);
•
tijdelijke verblijfskosten;
•
cursussen en dergelijke;
•
studiekosten;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extraterritoriale kosten (waaronder de 30% regeling);
outplacement;
zakelijke maaltijden;
vakliteratuur thuis;
inschrijving beroepsregister;
verhuiskosten (hierbij gelden maxima);
gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, mits wordt
voldaan aan noodzakelijkheidscriterium;
Arbo-voorzieningen;
korting op producten eigen bedrijf van maximaal 20% en in totaal niet meer dan € 500 per
werknemer per jaar;
hulpmiddelen die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden en die ten minste 90% zakelijk
gebruikt worden. Hieronder valt ook apparatuur waarbij niet wordt voldaan aan het
noodzakelijkheidscriterium.

De genoemde kosten ten aanzien van deze gerichte vrijstellingen dienen te worden onderbouwd.
Nihilwaarderingen
De nihilwaarderingen zijn de laatste uitzondering op de regel dat alle vergoedingen en verstrekkingen in
het algemene forfait komen te vallen. De nihilwaarderingen gelden alleen voor verstrekkingen en ter
beschikking gestelde voorzieningen op de werkplek. Sommige nihilwaarderingen gelden zelfs alleen als
sprake is van ter beschikking stellen. Bij ter beschikking stellen is van belang dat de eigendom van de
voorzieningen niet overgaat op de werknemer (zoals dat bij vergoeding of verstrekking het geval is),
maar bij de werkgever blijft. De nihilwaardering maakt deel uit van het algemene forfait van 1,2%, maar
tegen een waardering van nihil. De volgende voorzieningen kunnen op nihil gewaardeerd worden binnen
het algemene forfait:
•
voorzieningen op de werkplek waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken (planten,
printer, etc.);
•
ter beschikking gestelde kleding die:
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de vervulling van de dienstbetrekking
te dragen;
voorzien is van een (of meer) duidelijk zichtba(a)r(e), aan de inhoudingsplichtige verwant(e)
logo('s) van ten minste 70 cm2; of
achterblijft op de werkplek.
•
consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd;
•
renteloze of laagrentende personeelsleningen voor een fiets van de zaak
Voor sommige kostenposten bestaat nog een lagere, bijzondere waarderingsregel. Zo geldt voor
bijvoorbeeld maaltijden op de werkplek een forfaitaire waardering van € 3,25 (bedrag 2016) per
maaltijd. Deze posten vallen wel onder het algemene forfait, maar tegen een forfaitaire waarde
(eventueel minus de eigen bijdrage van de werknemer).
Indien de forfaitaire ruimte van 1,2% van de loonsom wordt overschreden, dient het meerdere in de
eindheffing te worden betrokken tegen een percentage van 80%. Bij eindheffing neemt de
inhoudingsplichtige de belastingheffing voor zijn rekening, de werknemer ontvangt het loon derhalve
‘netto’ in handen.
Een onbelaste vaste kostenvergoeding blijft ook onder de werkkostenregeling mogelijk. Als deze
kostenvergoeding ziet op intermediaire kosten of kosten waarvoor een gerichte vrijstellingen bestaat,
dient deze hiervoor naar aard (welke kostenposten) en omvang (het bedrag) te worden onderbouwd.
Een vaste kostenvergoeding die onder het algemene forfait van 1,2% valt, hoeft niet te worden
onderbouwd. Afspraken met de Belastingdienst inzake vaste kostenvergoedingen kunnen onder de
werkkostenregeling worden gehandhaafd indien de omstandigheden waarop de vergoeding is gebaseerd
niet veranderd zijn.
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Ook het zogenoemde cafetariasysteem blijft mogelijk onder de werkkostenregeling. Een
cafetariasysteem houdt in dat de werknemer afziet van een deel van zijn brutoloon (bron) en hiervoor in
ruil een bepaalde vergoeding of verstrekking (doel) ontvangt. Er is een voordeel voor de werknemer
omdat hij meer netto ontvangt, maar in principe ook voor de werkgever omdat hij werkgeverspremies
bespaart. Het is belangrijk te realiseren dat een cafetariasysteem onder de werkkostenregeling een
gevolg kan hebben voor de werkgever. Als gebruik wordt gemaakt van een doel dat niet een gerichte
vrijstelling of nihilwaardering is, denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap bij een fitnesscenter, neemt de
waarde van dat doel een ‘hap’ uit het algemene forfait van 1,2%; bij overschrijding van het algemene
forfait dient de werkgever de 80% eindheffing te betalen.
Jaarlijkse afrekensystematiek en concernregeling
Voor zover de als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen en verstrekkingen in 2016 waarvoor geen
gerichte vrijstelling of nihilwaardering het algemene forfait overschrijden, is de werkgever daarover 80%
eindheffing verschuldigd. Deze eindheffing dient de werkgever uiterlijk in de loonaangifte van
januari 2017 te verwerken. De eindheffing mag onder voorwaarden ook op concernniveau worden
berekend. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet de eindheffing aangeven en betalen.
Door de concernregeling kan optimaal gebruik worden gemaakt van de werkkostenregeling, omdat een
overschrijding bij de ene entiteit binnen het concern (groep) kan worden gesaldeerd met ruimte van de
andere entiteit. De volgende gegevens dienen alle concernonderdelen te administreren van alle
deelnemers:
•
de naam en het loonheffingennummer;
•
het totaal van het fiscale loon;
•
een overzicht van alle vergoedingen en verstrekkingen die ten laste van de vrije ruimte komen;
•
een berekening van de te betalen loonbelasting op concernniveau en de naam van de deelnemer die
de belasting aangeeft en betaalt.
Om de concernregeling juist te kunnen toepassen dient de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige
binnen het concern te worden geadministreerd. De werkkostenregeling kent een eigen definitie van een
concern. Bij vennootschappen is een aandelenbezit van ten minste 95% gedurende het hele
kalenderjaar vereist. Een groep stichtingen kan ook een concern zijn wanneer zij elkaars bestuurders
benoemen c.q. bindend voordragen en bij vereffening van een entiteit het vermogen daarvan toekomt
aan de andere entiteiten van het concern.

13.4 Premies werknemersverzekeringen
13.4.1 Sectorindeling
Voor de werknemersverzekeringen wordt een werkgever ingedeeld in een sector. Uitgangspunt is dat
werkgevers met dezelfde werkzaamheden in dezelfde sector zitten. Onderwijsinstellingen zijn veelal
ingedeeld in sector 61 Overheid, onderwijs en wetenschappen. Overheids- en onderwijsinstellingen
dragen geen sectorpremie en WW-Awf premie af omdat zij verplicht eigenrisicodrager voor de WW zijn.
In plaats van deze premie is de UFO-premie verschuldigd. In voorkomende gevallen kan ook sector 35
van toepassing zijn.
Groeps- en gesplitste aansluiting
Organisaties bestaande uit meerdere rechtspersonen kunnen ervoor kiezen om zich bij één sector aan te
sluiten. Deze groepsaansluiting kan alleen bij de sector waar het grootste deel van het premieloon
binnen de organisatie valt. Voor onderwijsinstellingen die uit één rechtspersoon bestaan kan gekozen
worden voor een gesplitste aansluiting. De onderwijsinstelling wordt dan bij meer dan één sector
aangesloten. Met een groeps- of gesplitste aansluitingen kan mogelijk een besparing op de premies
werknemersverzekeringen worden gerealiseerd.
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13.4.2 Eigenrisicodragerschap WW
Onderwijsinstellingen zijn van rechtswege eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat zij de kosten
van de WW-uitkeringen, ontstaan bij de onderwijsinstelling, zelf dragen en verantwoordelijk zijn voor de
re-integratie van de ex-werknemer. Afhankelijk van het soort onderwijs (primair, voortgezet onderwijs
etc.) kunnen de kosten en uitvoeringsverantwoordelijkheden collectief door een externe partij geregeld
zijn. Een voorbeeld is het Participatiefonds als uitvoerder voor schoolbesturen in het primair onderwijs.
Niet voor alle onderwijssoorten is een dergelijke uitvoerder aangesteld. Het is dan belangrijk de
declaraties van het UWV te controleren en zorg te dragen voor re-integratiebegeleiding van de exwerknemer. In combinatie met het eigenrisicodragerschap voor de gedifferentieerde premies Whk (zie
13.4.3) ontstaat daarmee een volledige verantwoordelijkheid voor de werkloze en arbeidsongeschikte
(ex-) werknemer.
13.4.3 Gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WGA en ZW)
Omstreeks december ontvangt elke werkgever de beschikking gedifferentieerde premie
werkhervattingskas (Whk) voor het daaropvolgende jaar. De gedifferentieerde premie Whk in 2016
bestaat uit 3 componenten: WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Afhankelijk van de omvang van de
werkgever wordt de premie gedifferentieerd of sectoraal berekend. De omvang wordt bepaald door te
kijken naar de premieloonsom van 2 jaar terug (2014).
Omvang werkgever

Loonsom 2014 (t-2)

Premie

Groot

> 3.190.000

Individuele gedifferentieerde premie

Middelgroot

> 319.000 en < 3.190.000

Individuele gedifferentieerde premie en
sectorpremie

Klein

< 319.000

Sectorpremie

In de praktijk blijkt dat de afgegeven Whk premiebeschikking niet altijd juist is. Het is dan ook
raadzaam de afgegeven beschikking te controleren en bij twijfel (pro forma) bezwaar aan te tekenen.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de hoogte van de premieloonsommen en de toegerekende
Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA-uitkeringen). Bij bedrijfsovernames waarbij
sprake is van de Wet overgang van onderneming is het raadzaam te controleren of de gevolgen van de
overgang juist zijn verwerkt in de beschikking.
13.4.4 Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
Als hoofdregel geldt dat iedere werkgever voor de ZW-uitkering en WGA-uitkering verzekerd is bij het
UWV. Een alternatieve mogelijkheid voor het verzekeren van deze uitkeringen is het
eigenrisicodragerschap. Bij deze keuze hoeft in de loonaangifte geen premie te worden afgedragen voor
de componenten waarvoor het eigenrisicodragerschap is aangegaan. Tot en met 2016 bestaat alleen de
mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA-vast en ZW-flex te worden.
Een werkgever heeft twee maal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, de mogelijkheid om eigenrisicodrager
te worden dan wel terug te keren naar de verzekering bij het UWV. Een aanvraag hiertoe dient uiterlijk
13 weken van tevoren (voor 1 april of 2 oktober) bij de Belastingdienst ingediend te worden.
Bij de (financiële) afweging is het raadzaam een vergelijking te maken tussen de premie van het UWV
en de kosten van het eigenrisicodragerschap voor de komende jaren.
Onderwijsinstellingen kunnen voor zowel de ZW als de WGA-vast het financiële risico zelf dragen omdat
zij gevrijwaard zijn van het overleggen van een garantieverklaring aan de Belastingdienst. Een andere
mogelijkheid is om het risico te verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. In beide gevallen
is het raadzaam (en tevens verplicht) om het verzuimbeleid hierop aan te passen met als doel de
instroom in beide uitkeringssituaties zoveel mogelijk te beperken.
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Eigenrisicodrager ZW
Een eigenrisicodrager voor de ZW betaalt zelf de ZW-uitkeringen aan flexwerkers (hieronder vallen o.a.
ook de werknemers die met een vaststellingsovereenkomst ziek uit dienst gaan) en is verantwoordelijk
voor de re-integratie. Een ZW-uitkering duurt maximaal 2 jaar. Voor organisaties met weinig tot geen
flexwerkers kan het eigenrisicodragerschap voordelig zijn. Ook voor organisaties met een grote loonsom
kan het eigenrisicodragerschap een financieel interessante keuze zijn.
Eigenrisicodrager WGA
Een eigenrisicodrager voor de WGA betaalt gedurende een periode van maximaal 10 jaar de WGAuitkeringen aan
(ex-)werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Naast de WGA-vast premie
betaalt een werkgever op dit moment de WGA-flex premie voor (toerekenbare) WGA-uitkeringen aan
ex-werknemers met een contract voor bepaalde tijd (de flexwerkers). Het is in 2016 niet mogelijk om
eigenrisicodrager te worden voor de WGA-flex. Dit verandert per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is
een werkgever die heeft gekozen voor eigenrisicodragerschap (WGA-vast) ook automatisch
eigenrisicodrager voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (WGA-flex). De
keuze om wel of geen eigenrisicodrager voor de WGA te zijn per 1 januari 2017, moet voor 1 oktober
2016 te zijn gemaakt.
Wetswijzigingen
Het is verstandig om bij het maken van de keuze voor eigenrisicodragerschap rekening te houden met
de volgende wijzigingen per 2017:
•
de WGA-vast en de WGA-flex worden samengevoegd tot één WGA-premie;
•
de werkgever die eigenrisicodrager wordt is niet langer verantwoordelijke voor de reeds lopen WGA
uitkeringslasten (het inlooprisico);
•
een werkgever die na een periode van WGA-eigenrisicodragen terugkeert naar een verzekering bij
het UWV, gaat een reële premie betalen. Deze premie wordt gebaseerd op alle toerekenbare
uitkeringslasten, ook die zijn ontstaan gedurende het eigenrisicodragerschap;
•
vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 geldt een overgangsregeling. Dit houdt in dat een werkgever die
besluit te wijzigen van WGA-verzekering (UWV of eigenrisicodrager) vanaf 1 januari 2017
geconfronteerd wordt met het inlooprisico (UWV) of het wegvallen van de staartlasten
(eigenrisicodrager). In 2016 gelden de oude regels;
•
Een eigenrisicodragers die terugkeert naar het UWV is drie jaar verplicht verzekerd bij het UWV.
13.4.5 Premiekortingen en subsidies
De overheid biedt stimuleringsregelingen aan ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen uit
kwetsbare groepen. Voorbeelden zijn mensen met een verleden op het gebied van
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Deze stimuleringsregelingen worden aangeboden door het UWV,
Belastingdienst en gemeenten.
Een aantal van deze regelingen wordt aangeboden in de vorm van een premiekorting op de af te dragen
premies werknemersverzekeringen. Het betreft onder andere de volgende premiekortingen:
Arbeidsgehandicapten

Een werknemer met
o.a. een WIA, WAO,
Wajong verleden

€ 7.000

Maximaal 3 jaar

Een werknemer die
onder de banenafspraak
van de Participatiewet
valt.

€ 2.000

Maximaal 3 jaar
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Werkhervatting

Een werknemer met
een WGA uitkering die
het werk (gedeeltelijk)
hervat

€ 7.000

Maximaal 1 jaar

In dienst nemen oudere
werknemer

56 jaar of ouder met
een uitkering direct
aansluitend aan het
dienstverband

€ 7.000

Maximaal 3 jaar

In dienst nemen
jongere werknemer

Tussen 18 en 27 jaar
en direct vanuit een
WW of
Bijstandsuitkering

€ 3.500

Maximaal 2 jaar

* De hoogte van de premiekorting is het maximum per jaar en op basis van een werkweek van 36 uur.
Voor werknemers met de arbeidsgehandicaptestatus bestaat de eerste vijf jaar na indiensttreding bij
ziekte recht op een ZW-uitkering op basis van de no-riskpolis. Een werknemer met een no-riskpolis is
tevens uitgesloten voor toerekening voor de gedifferentieerde premie WGA- en Ziektewet.
Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van loondispensatie (UWV) voor een werknemer met een
Wajong-uitkering of loonkostensubsidie (gemeente) voor een werknemer uit de Participatiewet. Ook
bestaat een mogelijkheid voor proefplaatsing waarbij de werknemer met behoud van uitkering maximaal
2 maanden zonder loonbetaling in dienst komt.
Om gebruik te maken van deze compensatieregelingen is het belangrijk om de juiste onderbouwingen in
de salarisadministratie op te nemen. Deze onderbouwing is samen met de hoogte, start- en einddatum
van een premiekorting onderdeel van een belastingcontrole op de loonheffingen.
De hiervoor genoemde regelingen zijn slechts een greep uit de totaal beschikbare regelingen.
Verschillende instanties (o.a. UWV, Belastingdienst, gemeenten en sectorale partijen) zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidies. Dit, en de steeds wisselende regelingen, maakt de
aanvraag en toepassing van de stimuleringsmaatregelen complex. Dit vereist een hoog kennisniveau
van werknemers van de salaris- en personeelsadministratie. Voor een juiste uitvoering dient
bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten
Participatiewet waarin een aantal veranderingen ten aanzien van premiekortingen en de no-riskpolis
voor 2016 zijn opgenomen.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de “nieuwe” loonkostensubsidie (Lage-inkomensvoordeel of LIV)
ingevoerd, voor werknemers met een salaris tot 125% van het wettelijk minimumloon die in één jaar
ten minste 1.248 uur voor de organisatie hebben gewerkt. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000 per
werknemer per jaar op basis van een 40-urige werkweek.
Met ingang van 1 januari 2018 worden de huidige premiekortingen vervangen door een
loonkostensubsidie. Om hiervoor in 2018 voor in aanmerking te kunnen komen, wijzigt de indicatie
premiekorting in de aangifte loonheffingen 2017, en moet worden gespecificeerd welke premiekorting er
wordt toegepast.

13.5 Regeling voor vervroegd uittreden
Indien een werknemer in het kader van de beëindiging van de dienstbetrekking een uitkering ontvangt,
dient beoordeeld te worden of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Dit geldt
ongeacht welke naam (financiële vergoeding, pensioencompensatie, vertrekgratificatie e.d., vrijstelling
van werkzaamheden met behoud salaris) aan de regeling of uitkering wordt gegeven.
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Op basis van artikel 32ba Wet LB kan in beginsel elke regeling die het voor een werknemer mogelijk
maakt eerder te stoppen met werken dan de pensioendatum, worden aangemerkt als een regeling voor
vervroegde uittreding. In dat geval dient de werkgever over de ontslaguitkering 52% eindheffing af te
dragen; deze kosten komen voor rekening van de werkgever en kunnen niet worden verhaald op de
werknemer. Indien BAPO-verlof wordt gecombineerd met het gelijktijdig opnemen van verlof, kan de
Belastingdienst stellen dat sprake is van een RVU.
Het ministerie van Financiën heeft in twee besluiten (26 mei 2005 en 8 december 2005) nadere
aanvullingen/verduidelijkingen opgenomen die duidelijkheid trachten te verschaffen over de vraag
wanneer een ontslaguitkering niet als RVU hoeft te worden gekwalificeerd. Het gaat in genoemde
besluiten om een kwalitatieve toets (reden van ontslag) en kwantitatieve toets (omvang van de
ontslaguitkering).

13.6 Overige aandachtspunten en voorgenomen wijzigingen
13.6.1 Subsidieregeling praktijkleren
De aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren kan jaarlijks na afloop van het betreffende studiejaar
worden ingediend, waarbij een uiterste datum is gesteld (studiejaar 2015-2016: vanaf 2 juni 2015 tot
en met 15 september 2015 vóór 17.00u). Voor alle subsidieaanvragen gezamenlijk is een bepaald
budget begroot. Nadat alle subsidieaanvragen zijn ontvangen, wordt het budget verdeeld over de
aanvragen. Het is voor onderwijsinstellingen van belang om in kaart te brengen in hoeverre bestaande
leerwerkplekken onder de nieuwe regeling nog kunnen worden gevuld en of de nieuwe regeling
mogelijkheden biedt voor nieuwe praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.
13.6.2 Registratieplicht uitzendondernemingen
Per 1 juli 2012 geldt op grond van de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) een
registratieplicht voor uitzendondernemingen. De registratieplicht houdt in dat een uitzendonderneming
als zodanig zich moet inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratie
is niet beperkt tot ‘echte’ uitzendondernemingen. Zodra door een werkgever, werknemers ter
beschikking worden gesteld aan een derde en deze werknemers onder leiding en/of toezicht van die
derde staan, ontstaat de plicht tot registratie. Indien een onderwijsinstelling dus arbeidskrachten ter
beschikking stelt aan een derde, geldt in beginsel ook de registratieplicht. De enige uitzonderingen op de
registratieplicht betreft: collegiale uitleen, aanneming van werk (stoffelijke aard) en uitlenen van
arbeidskrachten binnen een concern.
Wanneer niet voldaan wordt aan de registratieplicht kan dit een boete voor zowel de inlener als de
uitlener tot gevolg hebben, bijvoorbeeld boetes tot maximaal € 82.000 per werknemer. Uit de
Beleidsregel boeteoplegging WAADI volgt echter dat het beleid wordt gevolgd dat de boete kan oplopen
tot een maximaal bedrag van € 48.000. Indien u arbeidskrachten ter beschikking stelt of inleent, is het
raadzaam om na te gaan of registratie van de opdrachtgever of uw instelling verplicht is. Voorts is het
raadzaam een interne procedure en checklist in te voeren, waarin is vastgelegd aan welke
randvoorwaarden en administratieve verplichtingen moet worden voldaan bij inlening of detachering van
arbeidskrachten.
13.6.3 Vrijwilligersvergoedingen
In de Wet LB geldt een uitzondering op de definitie van werknemer voor vrijwilligers van niet aan de
vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen, sportorganisaties en
algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Het publiek- of privaatrechtelijk lichaam of de
sportorganisatie is dan vrijgesteld om loonheffingen in te houden en af te dragen over aan de vrijwilliger
uitbetaalde vergoedingen.
Deze vrijstelling bedraagt maximaal € 150 per vrijwilliger per maand tot een maximum van € 1.500 per
vrijwilliger per jaar (2016). De Belastingdienst gaat er bij een vergoeding of verstrekking per uur van
uit, dat een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als
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vrijwilligersvergoeding kwalificeert. Is de beloning marktconform en is degene aan wie deze wordt
betaald aan te merken als werknemer, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.
Bij een ANBI en een sportorganisatie zijn de rechtsvorm en het wel of niet aangifte
vennootschapsbelasting hoeven doen overigens niet van belang. Volledigheidshalve merken wij op dat
de ANBI-status onder voorwaarden kan worden verkregen na een goedkeurende verklaring van de
Belastingdienst.
Met ingang van 1 januari 2016 is de generieke vrijstelling voor overheidsondernemingen voor de
vennootschapsbelasting komen te vervallen. Dit kan gezien de voorwaarden van de vrijwilligersregeling
gevolgen hebben voor de toepassing van de vrijwilligersregeling.
13.6.4 Maximering pensioengevend salaris op € 101.519
Vanaf 1 januari 2015 is het pensioengevend loon gemaximeerd. Voor het jaar 2016 is het niet
toegestaan om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over het (deel van het) salaris dat uitkomt
boven € 101.519. Indien een pensioenregeling nog toestaat om boven € 101.519 aan salaris een
pensioen op te bouwen, dan is deze pensioenregeling mogelijk onzuiver.
Wel is het mogelijk om voor het salaris boven € 101.519 een netto pensioenregeling (of module) aan te
bieden, eventueel voor (alleen) het partnerpensioen. De premie wordt betaald vanuit het netto salaris.
Dit pensioen is vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing (box 3).
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14.1 Inleiding
Tot 1 januari 2016 was de vennootschapsbelasting veelal geen issue voor onderwijsinstellingen. Met een
beroep op het zogenoemde ‘subsidiebesluit’ gingen veel onderwijsinstellingen er (al dan niet terecht)
vanuit dat ze niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Door een soort van
‘gedoogbeleid’ van de Belastingdienst heeft dit tot nu toe nauwelijks tot controles en belastingplicht voor
de vennootschapsbelasting geleid.
Op 16 september 2014 is echter het wetsvoorstel ‘Modernisering vennootschapsbelastingplicht
overheidsbedrijven’ gepubliceerd. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat alle directe en indirecte
overheidsbedrijven die een onderneming drijven vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de
vennootschapsbelasting. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een vrijstelling voor onderwijsinstellingen.
Het verzorgen van bekostigd onderwijs is op zichzelf geen winstgevende activiteit, maar er kunnen wel
tijdelijk overschotten ontstaan doordat de bekostiging niet steeds gelijk loopt met de uitgaven. Daarom
is een brede onderwijs- en onderzoeksvrijstelling geïntroduceerd. Om van de vrijstelling gebruik te
kunnen maken dient echter wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze worden in de
volgende paragraaf besproken. De vrijstelling geldt voor alle onderwijsinstellingen. Voorheen werd nog
onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke onderwijsinstellingen.
Medio 2015 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2016 leidt deze
wetgeving derhalve, indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling, tot belastingplicht
voor de vennootschapsbelasting.
In dit hoofdstuk is de huidige positie van onderwijsinstellingen geschetst. Vervolgens gaan wij nader in
op de wet zoals die geldt vanaf 1 januari 2016. Tot slot geven wij u een aantal aandachtspunten /
actiepunten die u in 2016 nog kunt oppakken.

14.2 Vrijstelling voor onderwijsinstellingen vanaf 1 januari 2016
Zoals aangegeven geldt de vrijstelling voor alle onderwijsinstellingen (po, vo, mbo, hbo en wo). Hiermee
is het fiscale onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke onderwijsinstellingen vervallen.
Een onderwijsinstelling is met ingang van 1 januari 2016 vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting,
indien de activiteiten voor 90% of meer bestaan uit bekostigde onderwijs- of onderzoeksactiviteiten
(activiteitentoets). Van ‘bekostigde onderwijs- of onderzoeksactiviteiten’ is sprake indien het onderwijs
en/of het onderzoek voor 70% of meer wordt bekostigd door publieke middelen, wettelijke
collegegelden, instellingsgelden 4, lesgelden 5, overeenkomstige buitenlandse bijdragen of bijdragen van
algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd
(bekostigingstoets). De eis van 70% is ingevoerd zodat er ruimte is voor vrijwillige bijdragen van ouders
of studenten, zonder dat dit direct tot belastingplicht leidt. De beoordeling van deze eis vindt plaats op
het niveau van de onderwijsinstelling en niet afzonderlijk per onderwijs- en onderzoeksactiviteit.
In de wet is niet uiteengezet hoe beoordeeld moet worden of 90% van de activiteiten bestaat uit
bekostigde onderwijs- of onderzoeksactiviteiten. Dit zou onder andere kunnen worden vastgesteld aan
de hand van de opbrengsten, het aantal personeelsleden, de urenbesteding van het personeel en de
toerekening van activa.
Indien een onderwijsinstelling voor deze vrijstelling kwalificeert, is de gehele onderwijsinstelling
vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting, zelfs als met de overige niet bekostigde onderwijs- of
onderzoeksactiviteiten aanzienlijke winsten worden behaald.

4
5

Als bedoeld in Hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Als bedoeld in de Les- en cursusgeldwet.
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Voldoet een onderwijsinstelling niet aan het vereiste dat 90% of meer van de activiteiten bestaat uit
bekostigde onderwijs- of onderzoeksactiviteiten (de activiteiten- en bekostigingstoets), dan is de
onderwijsinstelling belastingplichtig, indien en voor zover zij een onderneming drijft. Het onderwijs en/of
onderzoek dat voor 70% of meer wordt bekostigd uit publieke middelen is vrijgesteld van de
vennootschapsbelasting wegens de objectieve vrijstelling. Deze vrijstelling leidt er niet toe dat geen
sprake is van belastingplicht. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de belastingplichtige voor zowel belaste
als vrijgestelde activiteiten een aangifte moet indienen. Daartoe zal tevens een fiscale openingsbalans
moeten worden opgesteld. Hiervoor moeten alle activa (met uitzondering van goodwill) en passiva die
zijn toe te rekenen aan het belastingplichtige gedeelte worden gewaardeerd tegen de waarde in het
economische verkeer. Dit is een belangrijk proces, aangezien deze waardering ook van groot belang is
voor de berekening van de totaalwinst. Vervolgens moet op basis van de fiscale winstbepalingsregels
een aangifte vennootschapsbelasting worden opgesteld. Deze winstbepalingsregels wijken op onderdelen
af van de commerciële regels. Een openingsbalans kan slechts achterwege blijven indien een subjectief
belastingplichtige enkel objectief vrijgestelde activiteiten verricht.
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is nadrukkelijk de mogelijkheid
opengehouden om nadere regels in te voeren indien wanneer zou blijken dat bovengenoemde vrijstelling
tot onbedoelde gevolgen leidt. Als voorbeeld wordt hierbij de invoering van een winstklem genoemd.
Door middel van een dergelijke winstklem kan worden voorkomen dat vrijgestelde winst niet- althans
niet zonder heffing van vennootschapsbelasting - kan worden aangewend voor andere dan de
vrijgestelde activiteiten. De staatssecretaris houdt echter de deur open voor andere maatregelen die
doeltreffender en minder ingrijpend zijn dan de invoering van een winstklem.
Niet geheel zeker is of de nieuwe vrijstelling houdbaar is in het licht van de oproep van de EU om
oneerlijke concurrentieverstoring tegen te gaan. Op grond van het wetsvoorstel kan een
onderwijsinstelling namelijk commerciële activiteiten uitoefenen waarmee overschotten worden behaald,
terwijl deze volledig zijn vrijgesteld als maar aan het ‘90%-criterium’ en ‘70%-criterium’ wordt voldaan.
Dit zou tot concurrentieverstoring kunnen leiden. Onderwijs wordt door de Europese Commissie echter
gezien als een dienst van algemeen belang (DAB). Daarom valt de vrijstelling voor onderwijs en
onderzoek niet onder de staatssteunbepalingen en zou vanuit Europees perspectief de vrijstelling dan
ook geen probleem moeten zijn, althans volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven.

14.3 Aandachts- / actiepunten ‘vrijstelling’
De invoering van de ‘vrijstelling’ kan van invloed zijn op de vennootschapsbelastingpositie van uw
onderwijsinstelling.
Voor alle onderwijsinstellingen geldt dat zij moeten beoordelen of ze al dan niet kwalificeren voor de
vrijstelling.
De Belastingdienst zal na de invoering van de voorgestelde wetgeving naar verwachting meer aandacht
gaan besteden aan de vennootschapsbelastingplicht bij onderwijsinstellingen. Indien uw
onderwijsinstelling aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoet, is het raadzaam dit (jaarlijks) goed
gemotiveerd vast te leggen. Als de Belastingdienst in de toekomst vragen stelt of langskomt, kan dit
stuk als basis dienen. Bij deze vastlegging is het uiteraard van belang dat de activiteitentoets en de
bekostigingstoets op een juiste wijze wordt uitgevoerd (de wetgeving lijkt eenvoudig, maar is het niet).
Op basis van een analyse verwachten wij dat een aanzienlijk aantal mbo-, hbo- en wo-instellingen niet
aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoet en dus (gedeeltelijk) belastingplichtig is vanaf 2016.
Deze instellingen zullen de juiste keuzes dienen te maken en zich in te stellen op deze mogelijke
belastingplicht. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:
•
het structureren van de activiteiten 6;
•
het inrichten van de fiscale administratie;
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het onderbrengen van activiteiten in dochtervennootschappen of juist de
activiteiten van dochtervennootschappen overbrengen naar de stichting of opteren voor algehele belastingplicht.

6
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•
•
•
•
•

het opzetten en inrichten van fiscale processen;
toevoegen van de vennootschapsbelasting aan een eventueel bestaand horizontaal toezicht
convenant;
verantwoording van de vennootschapsbelasting in de jaarrekening en de begroting;
opleiding van medewerkers;
eventuele afstemming met de Belastingdienst.
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15.1 Wat wordt onder horizontaal toezicht verstaan?
Horizontaal toezicht is een toezichtsysteem voor belastingcontroles bij bedrijven en instellingen,
waaronder onderwijsinstellingen. Dit toezichtsysteem kan mogelijk voor uw onderwijsinstelling voordelen
opleveren. Horizontaal toezicht kenmerkt zich niet meer door belastingcontroles achteraf, maar door
wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst, het scherper naar elkaar
aangeven van ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden om het recht te handhaven evenals het
vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Dergelijke wederzijdse afspraken worden vastgelegd
in een handhavingsconvenant. Het bijzondere aan handhavingsconvenanten is dat betrokkenen deze op
vrijwillige basis afsluiten. Een handhavingsconvenant is een wederzijdse intentieverklaring over hoe
partijen op het vlak van fiscaliteit met elkaar om willen gaan. De intenties worden uitgewerkt in enkele
specifieke afspraken over het melden van (significante) fiscale risico’s en het snel geven van zekerheid
over die risico’s door de Belastingdienst. In plaats van het werken in het verleden (via boekenonderzoek
en het opleggen van correcties) wordt via horizontaal toezicht door Belastingdienst en belastingplichtige
vooraf met elkaar afspraken gemaakt hoe de fiscale processen worden ingekleed.
Een handhavingsconvenant bevat ook afspraken over de manier waarop ‘het verleden’ wordt
afgehandeld. Binnen het systeem van horizontaal toezicht moet er ook ruimte zijn voor toezicht.
Uitgangspunt hierbij is dat de Belastingdienst geen werk doet dat al door anderen (interne- en/of
externe controleurs) is gedaan. Hiertoe gebruikt de Belastingdienst het zogenoemde Schillenmodel (zie
figuur 1); een model dat aangeeft dat een in control statement op belastingen kan worden opgebouwd
met behulp van een samenstel van diverse controle activiteiten.

Figuur 1. Schillenmodel
In handhavingsconvenanten wordt vastgelegd dat belastingplichtige 'streeft naar een systeem van
interne beheersing, interne controle en externe controle waarbinnen materiële fouten in de aangiften
worden voorkomen (Tax Control Framework (TCF)). De Belastingdienst stemt de vorm en intensiteit van
zijn toezicht af op dit TCF. Daarmee is ‘de cirkel’ rond. Onderwijsinstellingen streven in het kader van
een adequate governance naar een 'in control statement' terwijl de Belastingdienst bereid is om hierbij
aan te sluiten in het kader van horizontaal toezicht en het eventuele handhavingsconvenant.
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15.2 Tax control
Om een 'in control statement' af te kunnen geven moet binnen onderwijsinstellingen een Business of
Internal Control Framework (ICF) zijn ingevoerd. Waar het ICF de beheersing van alle bedrijfsprocessen
beschrijft, richt een Tax Control Framework zich op de interne beheersing van de fiscale processen.
Een TCF heeft betrekking op alle belastingmiddelen. De fiscale functie bij een onderwijsinstelling is
immers niet beperkt tot een specifieke afdeling of specifieke heffing. De fiscale functie speelt een rol in
(nagenoeg) alle processen. Een TCF biedt de organisatie permanent en actueel inzicht in haar
belastingpositie. De inrichting van het ICF en dus ook van het TCF is maatwerk en hangt af van tal van
factoren zoals grootte, complexiteit en inrichting van de organisatie. Daarom legt de Belastingdienst
geen model op.
Voor de vormgeving van het ICF worden verschillende modellen gehanteerd, die alle op hun eigen wijze
invulling geven aan de COSO 7 ‘voorschriften’ over de inrichting van het 'internal control proces'. Het
COSO model is min of meer de standaard geworden doordat in regelgeving en codes voor governance
veelvuldig aan dit model wordt gerefereerd. Zie ook hoofdstuk 10 'In control statement en
risicomanagement'.

15.3 Nieuwe controle aanpak Belastingdienst
In het voorjaar van 2013 heeft de Belastingdienst een nieuwe controle aanpak gepubliceerd.
Samengevat komt het nieuwe beleid er op neer dat onderwijsinstellingen de komende jaren vaker met
controles door de Belastingdienst te maken gaan krijgen en dat deze controles voornamelijk gaan
plaatsvinden met behulp van steekproeven. In de praktijk merken wij dat de Belastingdienst het aantal
controles intensiveert. Met name instellingen die geen horizontaal toezicht hebben afgesproken met de
Belastingdienst zullen met deze steekproefcontroles te maken krijgen. Ook als er wel een horizontaal
toezicht convenant met de Belastingdienst is gesloten, kan een onderwijsinstelling met deze
steekproefcontroles worden geconfronteerd. Indien een onderwijsinstelling een dergelijk convenant met
de Belastingdienst heeft gesloten, bestaat de mogelijkheid dat de instelling zelf deze steekproeven
(volgens de voorgeschreven methodiek) uitvoert en de Belastingdienst zich conformeert aan de
uitkomsten. Afhankelijk van de mate waarin de onderwijsinstelling al beschikt over een concreet tax
control framework en een goede administratieve organisatie en interne beheersing, kan er sprake zijn
van gereduceerde steekproefcontroles.

7

COSO: Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission
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16 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
De WOZ-waarde speelt een steeds belangrijkere rol. Zo hebben onderwijsinstellingen te maken met
diverse lokale heffingen gebaseerd op de WOZ-waarde en is de WOZ-waarde en /of WOZ-afbakening
tevens de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing, energiebelasting, belasting op leidingwater en
vennootschapsbelasting (bodemwaarde). Ook buiten de fiscaliteit kan de WOZ-waarde een rol spelen
voor financiering en/of intern beleid.
Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde van alle onroerende zaken binnen hun grondgebied.
Afnemers van de WOZ-waarde zijn gemeenten zelf, waterschappen, provincies en het Rijk. De WOZwaarde wordt door de gemeente gebruikt voor de lokale heffingen als heffingsmaatstaf voor de
onroerendezaakbelastingen (OZB) van gebruikers en eigenaren en voor mogelijk de rioolheffing en de
Bedrijven Investeringszorg (BIZ)-bijdrage. Door het waterschap wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de
watersysteemheffing gebouwd en eventueel de wegenheffing. Tevens wordt de WOZ-waarde door het
Rijk onder meer gebruikt voor de verhuurderheffing en voor de bodemwaarde voor de fiscale
afschrijving op gebouwen voor de Vpb. De WOZ-objectafbakening is van belang bij de energiebelasting
en de belasting op leidingwater.
Een onderwijsinstelling kan tegen een afgegeven WOZ-beschikking en/of aanslagen/aangiften bezwaar
maken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de WOZ-waarde en WOZ-objectafbakening
van onroerende zaken bij onderwijsinstellingen wordt bepaald.

16.1 Waardepeildatum
De WOZ-waarde wordt bepaald naar de waarde en de staat op de waardepeildatum. De
waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt
vastgesteld. De waardepeildatum voor belastingjaar 2016 ligt derhalve op 1 januari 2015. Indien de
onroerende zaak in het jaar voorafgaande aan dat kalenderjaar opgaat in een andere onroerende zaak,
dan wel wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, ofwel een
verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere specifiek voor de onroerende zaak
geldende, bijzondere omstandigheid, dan wordt de waarde bepaald naar de staat van de onroerende
zaak bij het begin van het kalenderjaar. Deze wijzigingsgronden zijn limitatief. In geval van bijvoorbeeld
aanbouw, afbraak, verbetering, brand, wijziging objectafbakening of bestemmingswijziging, wordt
derhalve gekeken naar de staat van de onroerende zaak aan het begin van het jaar waarvoor de WOZbeschikking geldt. Groot onderhoud kwalificeert niet als verbetering en wordt pas een jaar later in de
WOZ-waarde verdisconteerd. Ook schommelingen in de prijzen op de markt tussen waardepeildatum en
aanvang belastingjaar zijn geen specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid.
Is sprake van een specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid dan wordt
gekeken naar de toestand van de onroerende zaak bij aanvang belastingjaar en wordt gewaardeerd naar
het waard niveau van 1 januari 2015.

16.2 Objectafbakening
De waardebepaling van een onroerende zaak vangt aan met de objectafbakening van een onroerende
zaak. Binnen de eigendomsgrenzen wordt gezocht naar het meest kleine zelfstandige deel van de
onroerende zaak dat naar zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. In de
Wet WOZ is niet nader gedefinieerd aan welke criteria een dergelijk zelfstandig geheel dient te voldoen.
Dit is uitgekristalliseerd in jurisprudentie. Wanneer er meerdere delen eenzelfde gebruiker kennen als
ook eenzelfde genothebber (eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde) dan dienen de zelfstandige delen,
als zij tevens naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen, tot één WOZ-object te worden
afgebakend. Deze zogenaamde samenstelbepaling komt veelvuldig voor bij onderwijsinstellingen.
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16.3 Waarde in het economische verkeer of gecorrigeerde vervangingswaarde
De waarde welke aan het WOZ-object moet worden toegekend is de waarde in het economische verkeer
dan wel de gecorrigeerde vervangingswaarde als deze tot een hogere waarde leidt. Voor
onderwijshuisvesting wordt de WOZ-waarde veelal gesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Er
zijn uitzonderingen. Woningen en rijksmonumentale delen worden nimmer op de gecorrigeerde
vervangingswaarde gewaardeerd, maar altijd op de waarde in het economische verkeer. Objecten in
aanbouw worden daarentegen altijd gewaardeerd via de gecorrigeerde vervangingswaarde en een daar
aan gekoppeld gereedheidspercentage.
De gecorrigeerde vervangingswaarde is de waarde voor de eigenaar/gebruiker zelf en derhalve niet een
marktwaarde. Voor onderwijsinstellingen geldt dat er veelal geen markt is voor het vastgoed, nu bij de
waardebepaling rekening moet worden gehouden met de huidige gemeentelijke bestemming. De
gecorrigeerde vervangingswaarde valt dan veelal hoger uit dan een waarde in het economische verkeer.
Zowel voor de waarde in het economische verkeer als voor de gecorrigeerde vervangingswaarde worden
om reden van uniformiteit en doelmatigheid twee ficties gehanteerd. De eerste fictie is dat wordt
uitgegaan van het feit dat de volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen. Dit betekent
dat gewaardeerd wordt alsof alle rechten in één hand zijn en dat geen afzonderlijke waarden worden
bepaald voor het recht van bloot eigendom enerzijds en het recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en
dergelijke anderzijds. De tweede fictie is dat ervan wordt uitgegaan dat het object leeg staat en
onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Zo wordt geabstraheerd van huurbescherming en
dergelijke.
Andere omstandigheden zijn vaak wel van invloed op de WOZ-waarde, zoals bestemming,
erfdienstbaarheden, overlast, bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, bodemverontreiniging, asbest,
isolatie, betonrot of lekkende riolering, leegstand, aanstaande sloop, vraaguitval, overmaat,
disfunctionaliteiten, wet- en regelgeving, mobiliteit leerlingen, innovaties etc.

16.4 Waarde in het economische verkeer
De waarde in het economische verkeer is in feite de marktwaarde op waardepeildatum van het object
waarbij rekening wordt gehouden met de twee ficties. De verkoopwaarde kan worden bepaald aan de
hand van:
•
een rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoop;
•
vergelijking met verkoopcijfers rond waardepeildatum van vergelijkbare objecten;
•
kapitalisatie van de huurwaarde;
•
toepassing van de discounted cash flow methode.
De waarde dient objectief te worden bepaald.

16.5 Gecorrigeerde vervangingswaarde
Over het algemeen is de gecorrigeerde vervangingswaarde van onderwijshuisvesting hoger dan de
waarde in het economische verkeer. De (lagere) waarde in het economische verkeer is dan niet relevant
voor de WOZ, tenzij sprake is van rijksmonumentale delen of woningen. Bij de berekening van de
gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de grond en de opstallen afzonderlijk bepaald.
In het algemeen kan worden gesteld dat het gaat om de investeringen die gedaan moeten worden om
een identiek vervangend object, inclusief ondergrond op peildatum te verwerven
16.5.1 Grondwaarde
Voor de berekening van de grondwaarde zijn navolgende elementen van belang:
•
bestemming, kavelgrootte, ligging en grootte van het object;
•
verkoopprijzen (en eventueel uitgifteprijzen van de gemeente) voor grond met eenzelfde
bestemming op een vergelijkbare locatie.
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16.5.2 Vervangingswaarde opstal
Voor de waarde van de opstal kan worden uitgegaan van de (geïndexeerde) daadwerkelijke
stichtingskosten, mits deze niet te ver van peildatum zijn gelegen dan wel wordt aan de hand van
normkosten de nieuw bouwkosten van een identieke opstal genomen.
16.5.3 Toepassing uitzonderingen
In de Wet WOZ zijn een aantal uitzonderingen opgenomen die mogelijk van toepassing kunnen zijn bij
(delen van) onroerende zaken van onderwijsinstellingen, waaronder een uitzondering voor NSWlandgoederen 8, natuurterreinen, openbare wegen en werktuigen. Voor wat betreft de laatste
uitzondering heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werktuigenuitzondering ook van toepassing moet
worden geacht op bepaalde installaties in niet-industriële onroerende zaken. Voorbeelden uit de
jurisprudentie zijn procesgebonden installaties in ziekenhuizen, kogelvangbanen, crematoria. Het gaat
hierbij steeds om procesgebonden installaties die niet het gebouw als zodanig beter geschikt maken,
maar in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het proces (i.c. van onderwijs verlening). Te denken valt mogelijk
aan onroerende voorzieningen voor extra klimaatbeheersingsmaatregelingen, voor de extra dataverkeer,
computerruimten, auditorium en dergelijke. Gemeenten passen de werktuigenuitzondering in
onderwijsinstellingen nagenoeg niet toe.
16.5.4 Technische veroudering
De opstalwaarde wordt per component, ruwbouw, afbouw en installaties, bepaald. Nadat de
vervangingswaarde is bepaald, wordt technisch afgeschreven. In een notitie van de Waarderingskamer
wordt opgemerkt dat de waardebepaling van een object, dat in afwachting van sloop leeg staat, moet
geschieden op basis van de grondwaarde (rekening houdend met de nieuwe bestemming van de grond)
minus de sloopkosten. Indien de werkelijke levensduur op de waardepeildatum voorzienbaar korter of
langer is dan de normlevensduur, kan van de werkelijke levensduur worden uitgegaan. In de
taxatiewijzer gaat men bij overschrijding van de beoogde levensduur uit van de resterende (verlengde)
levensduur. Dit resulteert in een lagere afschrijving vanaf dat moment. Recent heeft gerechtshof
Amsterdam geoordeeld dat in principe geen verlengde levensduur mag worden toegepast, maar dat aan
het einde van de vooraf ingeschatte levensduur dient te worden afgeschreven tot de restwaarde.
16.5.5 Functionele veroudering
Nadat de technische veroudering is toegepast, wordt de waarde verder verlaagd door de functionele
veroudering toe te passen. De correctiefactor voor het bepalen van de functionele veroudering is te
herleiden naar vier te onderscheiden elementen:
economische veroudering;
verandering in bouwwijze;
belemmering in gebruiksmogelijkheden/ondoelmatigheid; en
excessieve gebruikskosten.
Ad 1. Economische veroudering
De economische veroudering wordt bepaald door de mate waarin door technologische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen nog behoefte bestaat aan een bepaald product en de mate waarin de
capaciteit toereikend is. Als door maatschappelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld sprake is van structurele
overcapaciteit, dient een correctie te worden toegepast voor economische veroudering. Dit kan mogelijk
tevens betekenen dat gecorrigeerd dient te worden voor ruimte die niet daadwerkelijk leeg staat.
Bepaald dient te worden aan hoeveel m² ruimte behoefte bestaat aan een object met vergelijkbare
functies en productie die er op dit moment plaatsvindt.

8

NSW staat voor Natuurschoonwet; Met het uitvoeren van een rangschikking onder de Natuurschoonwet kan een
grondbezitter gebruik maken van alle (fiscale-) faciliteiten die toebehoren aan de natuurschoonwet 1928.

235

16 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Ad 2.Verandering in bouwwijze
Een waardevermindering door verandering in bouwwijze is afhankelijk van de mate waarin het huidige
gebouw niet meer overeenstemt met de manier waarop vergelijkbare objecten momenteel worden
gebouwd. Berekend wordt het verschil tussen de actuele bouwkosten van de oorspronkelijke bouwwijze
en de actuele bouwkosten van de huidige bouwwijze. De veranderde bouwwijze brengt dus tot
uitdrukking dat het object op de waardepeildatum met minder kosten zal worden gebouwd dan vroeger.
Ad 3. Belemmering in gebruiksmogelijkheden/ondoelmatigheid
Er is sprake van belemmering van de gebruiksmogelijkheden als er door een ondoelmatige inrichting van
de ruimte of door een tekort of overschot aan ruimte een negatief effect is op de activiteiten van de
organisatie. De bepaling van de correctie voor de belemmering in gebruiksmogelijkheden geschiedt niet
alleen aan de hand van een tekort of overschot aan ruimte, maar bijvoorbeeld tevens aan de hand van
onder meer een ongunstige locatie en bereikbaarheid, inflexibiliteit van het gebruik, ongunstige
verdeling van de organisatie over meerdere locaties, geluidsoverlast, gebrek aan klimaatbeheersing,
slechte routing, onvoldoende automatiseringsgraad, achterhaalde afmetingen, etc.
Ad 4. Excessieve gebruikskosten
Excessieve gebruikskosten zijn de meer dan normale gebruikskosten. De correctie kan worden bepaald
door een vergelijking te maken met een volledig functioneel vergelijkbaar object. Hierbij kunnen ook de
kosten worden betrokken die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Excessieve gebruikskosten
kunnen onder andere worden veroorzaakt door bovenmatige stookkosten, onderhoudskosten en
schoonmaakkosten.

16.6 Btw
Ook de btw speelt een belangrijke rol in de waardebepaling van onroerende zaken. Van groot belang is
of een WOZ-waarde in- of exclusief btw moet worden bepaald. Dit kan 21% in waarde schelen. Bij de
gecorrigeerde vervangingswaarde gelden andere regels dan bij de waarde in het economische verkeer.
16.6.1 Btw bij de gecorrigeerde vervangingswaarde
Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde is de positie van de juridische eigenaar maatgevend. Indien de
btw niet verrekend kan worden behoort de btw tot de kosten van de onroerende zaak. Wanneer de btw
wel verrekend kan worden, blijft deze buiten beschouwing. Extra aandacht dient daarbij te worden
geschonken aan de situatie waarbij de eigenaar/gebruiker gedeeltelijk vrijgestelde en gedeeltelijk
belaste prestaties levert. Vaak worden in een parkeergarage, restaurant, winkel of repro etc. btw belaste
prestaties geleverd. De gecorrigeerde vervangingswaarde van die delen dienen exclusief btw te worden
bepaald. Denk daarbij ook aan btw belaste diensten die door de onderwijsinstelling verder worden
verleend. Ook aan algemene kosten worden (pro rata) btw belaste prestaties toegerekend. Deze btw
kan (als percentage van de btw) buiten beschouwing worden gelaten bij de waardebepaling. Er bestaat
geen eenduidige systematiek hoe deze toerekening binnen de WOZ plaats dient te vinden.
16.6.2 Btw bij de waarde in het economische verkeer/woningen
Voor de waardering in het economisch verkeer dient de waarde van een onroerende zaak met btw te
worden vermeerderd als de onroerende zaak op waardepeildatum uiterlijk twee jaren oud is gerekend
vanaf het tijdstip van eerste ingebruikneming. Na deze twee jaar wordt de onroerende zaak exclusief
btw gewaardeerd. Recentelijk is geoordeeld dat het verstrijken van de twee jaarstermijn ná
waardepeildatum en vóór aanvang belastingjaar, een specifiek voor de onroerende zaak geldende,
bijzondere omstandigheid betreft waarmee bij de waardebepaling rekening moet worden gehouden (zie
paragraaf 16.1).
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