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Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer in 2010 van
‘Update’, het vaktechnisch bulletin voor
accountants, verzorgd door het AAC.

In deze editie van Update in de rubriek Accounting
aandacht voor de toepassing van IFRS for SMEs. In dit
artikel illustreren wij enkele mogelijke effecten van een
overgang naar IFRS for SMEs op het vermogen.
Daarnaast besteden wij in de rubriek Accounting
aandacht aan de ontwerprichtlijn 645 ‘Toegelaten
instellingen volkshuisvesting’. De reactietermijn
op deze ontwerprichtlijn liep tot 1 april 2010. De
gewijzigde richtlijn zal een grote impact hebben op de
verslaggeving door woningcorporaties. Wij gaan in dit
artikel in op de achtergronden van de richtlijn en geven
de belangrijkste voorgestelde veranderingen weer ten
opzichte van de huidige richtlijn.
In Nederland en ook daarbuiten worden tal van
subsidies verstrekt. In de rubriek Assurance berichten
wij u over subsidiecontrole en –verantwoording. We
zetten diverse aandachtspunten uiteen in dit artikel.
De XBRL-standaard vindt in hoog tempo ingang
in het zakelijk verkeer voor het samenstellen en
elektronisch uitwisselen van financiële rapportages
en verantwoordingsinformatie via het internet. De
toepassing van de XBRL-standaard is echter niet louter
een technisch verhaal, maar werpt tegelijkertijd ook
een belangrijk assurance-vraagstuk op. In het tweede
artikel in de rubriek Assurance bespreken we twee
mogelijke assurance-modellen om bij de verschillende
onderdelen van het XBRL-rapportageproces assurance
te verstrekken.
De rubriek Overheid en non-profit richt zich in een
drietal artikelen achtereenvolgens op Beheersing en
inzicht in kosten riolering, Rechtmatigheidscontrole in
het onderwijs en de Nieuwe aanbestedingswet.

Het ‘product’ riolering raakt een groot aantal
onderdelen van de gemeentelijke organisatie en haar
verantwoording. Mede gelet op het feit dat het vaak
gaat om langjarige projecten en daarmee aanzienlijke
baten en lasten samenhangen, gaan we in dit artikel
nader in op dit onderwerp waarbij ook het belang
van een adequate onderbouwing en beheersing van
de hiermee samenhangende activiteiten aan de orde
komen.
Met ingang van verslagjaar 2009 is de controle op
rechtmatigheid bij onderwijsinstellingen ten opzichte
van verslagjaar 2008 uitgebreid. In het artikel
Rechtmatigheidscontrole in het onderwijs zetten we de
belangrijkste wijzigingen uiteen.
Het laatste artikel in de rubriek Overheid en non-profit
heeft als onderwerp de Nieuwe Aanbestedingswet.
Lees hoe een nieuw wetsvoorstel voor een
Aanbestedingswet van het Ministerie van Economische
Zaken beoogt lastenverlichting en simpeler procedures
te bewerkstelligen.
Tot slot wordt in de rubriek Ondernemingsrecht het
Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht aan de orde gesteld. Er staan belangrijke
veranderingen op stapel voor de BV. Het wetsvoorstel
vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht is
inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze
bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen, met speciale aandacht voor wijzigingen die
voor accountants van belang zijn.
Wij wensen u wederom veel leesplezier.
De redactie
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Toepassing IFRS for SMEs kan leiden
tot een lager vermogen

Toepassing van IFRS voor SMEs kan voordelen opleveren
voor Nederlandse ondernemingen. Jaarrekeningen
opgesteld volgens IFRS for SMEs zijn toegankelijker
voor buitenlandse investeerders die niet vertrouwd zijn
met Nederlandse verslaggevingsregels (NL GAAP). Met
‘full IFRS’ (hierna: IFRS) wordt dat doel ook bereikt.
De administratieve kosten verbonden aan toepassing
van IFRS zullen echter aanzienlijk hoger zijn. Er is
echter ook een belangrijk nadeel verbonden aan IFRS
for SMEs. IFRS for SMEs kent namelijk minder keuzes
voor verwerking dan NL GAAP en zelfs IFRS. Dit kan
invloed hebben op de omvang van het gepresenteerde
vermogen. En dus op de omvang van uitkeerbare reserves.
Ook kan een lager vermogen leiden tot problemen
met het behalen van door financiers in convenanten
opgenomen solvabiliteitsratio’s. In dit artikel illustreren
wij enkele mogelijke effecten van een overgang naar IFRS
for SMEs op het vermogen.

Waardering materiële en immateriële vaste
activa
Onder IFRS for SMEs waardeert een onderneming
materiële en immateriële vaste activa volgens het
kostprijsmodel. Het toepassen van reële waarde is niet
toegestaan. Hierdoor bestaat niet de mogelijkheid om
waardestijgingen in de reële waarde in de balans tot
uiting te laten komen. Onder NL GAAP en IFRS bestaat
onder bepaalde voorwaarden deze mogelijkheid wel.
Het ontbreken van deze mogelijkheid onder IFRS for
SMEs heeft in potentie een negatief effect op de
omvang van het vermogen.
Verwerking van goodwill
Bij toepassing van IFRS for SMEs wordt goodwill
die verkregen is bij een overname geactiveerd en
afgeschreven. Onder NL GAAP kan goodwill ook

worden geactiveerd en afgeschreven. Het is echter ook
toegestaan de goodwill direct ten laste van het eigen
vermogen te brengen. Onder IFRS for SMEs is deze
laatste optie niet mogelijk. Onder IFRS activeert een
onderneming goodwill en schrijft hierop niet af. Slechts
in geval van een waardevermindering vindt afboeking
plaats. Toepassing van IFRS for SMEs heeft door de
verplichting tot afschrijven in potentie een negatief
effect op het vermogen ten opzichte van IFRS. Ten
opzichte van NL GAAP is geen effect te verwachten
als een onderneming de goodwill onder NL GAAP ook
activeert en afschrijft.
Verwerking van rentelasten
Onder NL GAAP heeft een onderneming de
mogelijkheid rentelasten die betrekking hebben
op een kwalificerend actief te activeren. Een
kwalificerend actief kan bijvoorbeeld een bedrijfspand
in ontwikkeling zijn. Activering van deze rentelasten
is echter niet verplicht. Het ten laste van het resultaat
verwerken van deze rentelasten is altijd toegestaan.
Onder IFRS is activering verplicht als wordt voldaan aan
de voorwaarden voor activering. Bij toepassing van IFRS
for SMEs worden rentelasten altijd ten laste van het
resultaat verwerkt. Dit heeft in potentie een negatief
effect op het vermogen.
Verwerking van toegezegdpensioenregelingen
IFRS for SMEs maakt een onderscheid tussen
toegezegdpensioenregelingen en
toegezegdebijdrageregelingen. De verwerking is
gebaseerd op IAS 19. In afwijking van IAS 19 is
toepassing van de corridorbenadering niet toegestaan.
Alle actuariële resultaten worden rechtstreeks in het
vermogen verwerkt (‘other comprehensive income’).
Dit kan een negatief effect hebben op het vermogen
ten opzichte van IFRS. Onder NL GAAP is een
onderscheid tussen toegezegdpensioenregelingen
en toegezegdebijdrageregelingen niet aanwezig.
De verschuldigde pensioenpremies worden als last
verantwoord. Vervolgens wordt nagegaan of de
onderneming additionele verplichtingen heeft. Als een
onderneming een toegezegdpensioenregeling heeft,
kan toepassing van IFRS for SMEs een flink negatief
effect hebben op het vermogen ten opzichte van
NL GAAP, een effect dat groter is dan het effect in
vergelijking tot IFRS.
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Verwerking van ontwikkelingskosten
Ontwikkelingskosten worden onder IFRS for SMEs
direct ten laste van het resultaat verwerkt. Onder NL
GAAP en IFRS moeten ontwikkelingskosten geactiveerd
worden als voldaan is aan een aantal voorwaarden
voor activering. Toepassing van IFRS for SMEs kan
hierdoor een negatief effect hebben op het vermogen
van ondernemingen die ontwikkelingsactiviteiten
verrichten.
Verwerking van belastingschuld (winstbelasting)
Bij toepassing van IFRS for SMEs worden onzekere
belastingposities in de balans gewaardeerd volgens het
gewogen gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten
(‘probability-weighted average amount of all possible
outcomes’). Daarbij moet ervan worden uitgegaan
dat de belastingdienst deze onzekere belastingposities
zal onderzoeken en de beschikking heeft over alle
relevante informatie. Dat betekent dat ook een
verplichting in de balans moet worden opgenomen
voor mogelijke bedragen waarvoor het niet
waarschijnlijk is dat ze betaald moeten worden. Onder
NL GAAP en IFRS wordt in de balans slechts rekening
gehouden met een belastingverplichting als deze
waarschijnlijk is. Onder IFRS for SMEs is het potentiële
effect hiervan op het vermogen negatief.

Afsluitende opmerkingen
Een overgang naar IFRS for SMEs kan invloed hebben
op de omvang van het gepresenteerde vermogen
en resultaat. De in dit artikel opgenomen mogelijke
effecten zijn voorbeelden van deze invloed. De door
ons genoemde effecten zijn niet limitatief. Ook bij
andere onderwerpen kunnen effecten ontstaan.
Bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop belangen
in deelnemingen worden gewaardeerd onder IFRS for
SMEs. Wij adviseren ondernemingen stil te staan bij het
effect op het vermogen alvorens wordt besloten over
te gaan op IFRS for SMEs, naast andere aspecten die
een rol spelen bij een dergelijk besluit.
Drs. Dingeman Manschot RA

Tabel 1 Potentiële invloed van IFRS for SMEs op het vermogen
Potentiële invloed op het

Potentiële invloed op

vermogen t.o.v. NL GAAP

het vermogen t.o.v IFRS

Waardering materiële vaste activa
Waardering immateriële vaste activa
Verwerking van goodwill
Verwerking van rentelasten
Verwerking van toegezegdpensioenregelingen
Verwerking van ontwikkelingskosten
Verwerking van belastingschuld
(winstbelasting)
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RJ-uiting 2010-1: Ontwerprichtlijn 645
‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’

In januari 2010 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-uiting 2010-1 gepubliceerd. Deze RJ-uiting bevat
de ontwerprichtlijn 645 ‘Toegelaten instellingen
volkshuisvesting’. De ontwerprichtlijn is een
geactualiseerde versie van de huidige Richtlijn 645
die sinds 2005 van toepassing is. Tot 1 april 2010
kon nog gereageerd worden op deze ontwerprichtlijn.
In de jaareditie 2010 van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving zal dan naar verwachting de definitieve
richtlijn worden opgenomen. Deze richtlijn zal van
toepassing zijn op verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2011.
De gewijzigde richtlijn zal een grote impact hebben
op de verslaggeving door woningcorporaties.
Woningcorporaties zullen nadere keuzes moeten maken
ten aanzien van bijvoorbeeld de waarderingsgrondslag,
de classificatie van de verschillende soorten vastgoed
en het toe te passen model voor de winst-enverliesrekening (categoriaal of functioneel).
Tijdige kennisname van de geactualiseerde richtlijn
is dus belangrijk. In dit artikel wordt ingegaan op
de achtergronden van de Richtlijn en worden de
belangrijkste voorgestelde veranderingen weergegeven
ten opzichte van de huidige richtlijn.
Dit artikel heeft de volgende indeling:
1. Veranderingen in de sector maken actualisatie
RJ 645 noodzakelijk
2. De waardering van het vastgoed
3. Verantwoording van ‘verkopen onder voorwaarden’
4. Overige wijzigingen
5. Afsluitend
Veranderingen in de sector maken actualisatie
RJ 645 noodzakelijk
Sinds de laatste actualisatie van RJ 645 in 2005
zijn de veranderingen in de sector aanzienlijk
geweest. Hieronder volgt een aantal veranderingen
en ontwikkelingen die ook impact hebben op de
verslaggeving:

• Woningcorporaties worden steeds bedrijfsmatiger
en opereren steeds meer in een bedrijfsmatige
omgeving. Hierdoor neemt in een (bepaald)
deel van de sector de behoefte toe aan meer
geobjectiveerde informatie over de waardering van
het vastgoed en inzicht in het directe en indirecte
rendement; zeker ook omdat corporaties zich steeds
meer als ‘brede’ vastgoedinvesteerder zijn gaan
opstellen en naast woningen ook investeren in
maatschappelijk vastgoed en, zij het op beperktere
schaal, commercieel vastgoed.
• Woningcorporaties staan steeds meer in de picture
en er is een maatschappelijke behoefte aan meer
transparantie ten aanzien van de waarde van
het vastgoed, de wijze waarop de corporaties
het rendement op dit vastgoed inzetten voor de
volkshuisvestelijke taken en inzicht in de aard van de
financiële resultaten.
• Uit verschillende publicaties van onder andere
het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(hierna: CFV), blijkt dat de historische kostprijs
steeds meer terrein verliest binnen de sector als
waarderingsgrondslag voor het vastgoed. Daarnaast
blijkt dat corporaties die actuele waarde toepassen,
verschillende aannames en uitgangspunten
hanteren bij het bepalen van de actuele waarde
van het bezit (de bedrijfswaarde) en hierdoor de
mogelijkheden voor onderlinge vergelijkbaarheid
beperkt zijn.
• De externe verslaggevingsregels ontwikkelen
zich snel. RJ 645 dient in overeenstemming te
blijven met de algemene uitgangspunten voor
verslaggeving. Te denken is aan materiële vaste
activa inclusief afschrijvingen, vastgoedbeleggingen
en onderhanden projecten.
• Nadere aanwijzingen zijn gegeven met betrekking
tot de uitwerking van de casuïstiek rondom
Verkopen onder Voorwaarden (VoV).
• Sinds 1 januari 2008 zijn woningcorporaties
integraal belastingplichtig voor de VpB. Voor de
verslaggeving heeft dit met name gevolgen voor het
erkennen en waarderen van belastinglatenties.
• Woningcorporaties kennen kerntaken en
nevenactiviteiten. De afgelopen jaren is vaak
discussie geweest over de financieringswijze
van corporaties met WSW-garantie en hieraan
gerelateerde risico’s van staatssteun. Inzicht tussen
de kerntaken (bijvoorbeeld sociale verhuur) en
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• Disconteringsvoet en rentabiliteitswaardecorrectie;
verschillende percentages voor het disconteren van
de kasstromen, wel/geen rekening houden met
rentabiliteitswaardecorrectie.
• Wijze waarop verkoopprogramma’s worden
ingerekend; wel/geen verkopen inrekenen, maximale
periode van vijf jaar versus hele programma over
langere looptijd.
• Levensduren; diverse methoden voor het bepalen
van de minimale levensduur van een complex.
• Moment van disconteren; prenumerando,
postnumerando of medio numerando.

nevenactiviteiten (commerciële verhuur) is dus
gewenst.
Door de Raad voor de Jaarverslaggeving is
geconcludeerd dat specifieke verslaggevingsregels voor
woningcorporaties nog steeds noodzakelijk zijn.
Aanleiding hiervoor zijn de specifieke
gebruikersgroepen van jaarrekeningen van
woningcorporaties (voornamelijk het CFV, het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW),
het Ministerie van VROM en financiers) en de specifieke
kenmerken van woningcorporaties. Met name als
gevolg van het feit dat zij een specifieke doelgroep
kennen en veelal woningen verhuren tegen huurprijzen
die niet altijd kostendekkend zijn.
De waardering van het vastgoed
De belangrijkste wijziging in de nieuwe RJ 645 is de
manier waarop naar de waardering van het vastgoed in
exploitatie van de woningcorporatie wordt gekeken.
Huidige regelgeving
In de huidige RJ 645 is sprake van één soort vastgoed
in exploitatie die gewaardeerd wordt op hetzij actuele
waarde, hetzij op historische kosten. De actuele
waarde van de onroerende zaken in exploitatie is
de bedrijfswaarde, waarbij de bedrijfswaarde wordt
bepaald volgens de uitgangspunten opgenomen in
RJ 121 “Bijzondere waardevermindering van vaste
activa”. De specifieke aanwending van de onroerende
zaken in exploitatie conform het eigen beleid van de
corporatie bepaalt op deze manier de waarde van het
vastgoed. Voor het bepalen van de bedrijfswaarde
zijn verschillende ‘best practices’ in omloop, waardoor
in de jaarrekeningen van de woningcorporaties geen
uniform waarderingsbegrip aanwezig is. Belangrijke
keuzemogelijkheden voor het bepalen van de
bedrijfswaarde zijn:
• Bepalen van de restwaarde; historische kostprijs
van de grond, contante waarde van een
geprognosticeerde kasstroom, exit-yields of andere
vaste bedragen voor de restwaarde.

Belangrijkste nadeel van de huidige waarderingswijze is
dat de specifieke aanwendingswijze van het vastgoed
door de corporatie de waarde bepaalt. Indien het
kostenniveau van een corporatie gemiddeld hoger is
dan dat van een andere corporatie, heeft dit bij de
huidige RJ 645 effect op de bedrijfswaarde van de
woning en hiermee voor de waarde op de balans.
Een corporatie met een andere kostenstructuur
zou een hogere of lagere waarde aan de woning
toekennen. In feite is de bedrijfswaarde in die vorm
een ‘ondernemingswaarde’ die is omgeslagen over
het vastgoed. Hierdoor is de bedrijfswaarde van de
woning ook meer onderhevig aan een bepaalde mate
van subjectiviteit en mogelijkheden voor ‘ongewenste’
sturing van de waarde in de jaarrekening van de
corporatie.
Door het CFV wordt daarom in het kader van haar
financieel toezicht gebruikgemaakt van de zogenoemde
‘volkshuisvestelijke exploitatiewaarde 1, waarbij de door
de corporatie bepaalde bedrijfswaarde door middel van
zes stappen wordt geüniformeerd.
Overigens sluit de bedrijfswaarde als invulling van
het begrip actuele waarde niet (geheel) aan bij de
huidige algemene inzichten rondom verslaggeving.
De bedrijfswaarde als invulling van het begrip actuele
waarde komt binnen de reguliere verslaggevingsregels
mogelijk pas in beeld indien sprake is van een
bijzondere waardevermindering van een materieel vast
actief.
Een ander nadeel in de huidige RJ 645 is dat binnen
de categorie materiële vaste activa geen onderscheid
wordt gemaakt tussen de verschillende soorten
vastgoed die de huidige corporaties bezitten. Te
denken valt aan:
- sociaal vastgoed: sociale huurwoningen en
maatschappelijk vastgoed; en
- commercieel vastgoed: huurwoningen met
een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en
bedrijfsonroerendgoed.
Zeker met het oog op de discussies rondom staatssteun
en splitsing sociale en commerciële activiteiten is
een duidelijker inzicht tussen deze activiteiten in de
jaarrekening van corporaties gewenst.

1 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde, 2008.
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De nieuwe RJ 645 komt aan bovenstaande bezwaren
tegen de huidige RJ 645 in belangrijke mate tegemoet.
Hoe luiden de voorstellen in oRJ 645?
In de ontwerprichtlijn is niet langer de specifieke
aanwending door de corporatie van het vastgoed
doorslaggevend voor de waardering. De actuele
waarde van het vastgoed wordt meer geobjectiveerd
door nog voor te schrijven ‘best practices’ en meer
gebruik van geobjectiveerde marktinformatie. Een
voorbeeld hiervan is de Aedex-waarde. Daarnaast
worden de verschillende soorten vastgoed van de
corporatie afzonderlijk op de balans gerubriceerd
en op basis van het soort vastgoed zijn specifieke
waarderingsregels voorgeschreven. Het blijft voor
corporaties overigens toegestaan om de historische
kostprijs toe te passen als waarderingsgrondslag
voor het gehele bezit, dus ook voor het commercieel
vastgoed.
De eerste waardering van vastgoed vindt plaats
tegen historische kostprijs (oRJ 645.203). Dit geldt
ook voor vastgoed in ontwikkeling (oRJ 645.216).
Een mogelijke bijzondere waardevermindering op
vastgoed in ontwikkeling dient te worden getoetst op
basis van RJ 121 “Bijzondere waardeverminderingen
van vaste activa”. Het vastgoed in ontwikkeling dient
te worden betrokken in de groepering van activa in
overeenstemming met oRJ 645.205. Op dit punt is er
geen wijziging ten opzichte van de huidige RJ 645. Dit
is wel het geval voor de vervolgwaardering van het
vastgoed in exploitatie.

De beslisboom (figuur 1) voor het bepalen van de
vervolgwaardering van het vastgoed in exploitatie is als
volgt in oRJ 645 opgenomen:
Hierna wordt aan de hand van de beslisboom
behandeld op welke wijze het vastgoed van de
corporatie wordt gewaardeerd.
Indeling in kasstroomgenererende eenheden is de
basis voor de waardering
Op grond van RJ 645.205 dienen corporaties
de vervolgwaardering van de onroerende zaken
in exploitatie te baseren op een groepering van
activa die overeenkomt met de samenstelling van
kasstroomgenererende eenheden zoals bepaald in
RJ 121 ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa’, paragraaf 5 Kasstroomgenererende eenheden.
De groepering dient te worden gebaseerd op een
indeling die aansluit bij het interne beleid en de
bedrijfsvoering van de toegelaten instelling. In de
vaststelling van de groepering dient een consistente
gedragslijn te worden gevolgd. Het is niet toegestaan
om het gehele bezit aan onroerende zaken van de
toegelaten instelling te kwalificeren als één groep.
Voorbeelden van intern beleid zijn: differentiatie in
huur- en onderhoudsbeleid, levensduurschattingen en
beleid gericht op bepaalde product-marktcombinaties.
Als product-marktcombinatie wordt beschouwd
een samenstel van onroerende zaken waarop een
gelijkluidend beleid is bepaald.

Figuur 1. Waarderingsschema onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in
exploitatie
(onderverdeeld naar
kasstroomgenererende
eenheden)

Classificeer
naar
typologie

Commercieel
vastgoed

Sociaal vastgoed

Kwalificeer
naar
aanwending

Sociaal vastgoed
als bedrijfsmiddel

Sociaal vastgoed
als
vastgoedbelegging

kostprijsmodel

RJ 212/121

RJ 213.515
(=toepassen RJ 212/121)

RJ 213.515
(=toepassen RJ 212/121)

actuele waarde model

RJ 212/121

RJ 213.509.C

RJ 213
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In feite sluiten deze bepalingen aan op de huidige
bepalingen inzake de complexindeling. De huidige
complexindeling van de corporatie zal echter opnieuw
moeten worden getoetst aan de bepalingen van
oRJ 645 omdat op grond hiervan een splitsing moet
plaatsvinden naar commercieel en sociaal vastgoed
(ook op de balans). De indeling moet, evenals
onder de huidige RJ, adequaat toegelicht in de
jaarrekening worden opgenomen en dient consistent
te worden toegepast. Het vastgoed kan niet als één
kasstroomgenererende eenheid worden beschouwd.
De indeling in kasstroomgenererende eenheden blijft
ook relevant bij vervolgwaardering op historische
kostprijs, omdat op dit niveau wordt getoetst of sprake
is van een bijzondere waardevermindering van het
vastgoed in exploitatie en ontwikkeling.
Classificatie en kwalificatie van het vastgoed
bepaalt de vervolgwaardering bij actuele waarde
Nadat de kasstroomgenererende eenheden zijn
bepaald, wordt het vastgoed geclassificeerd en
wordt het sociaal vastgoed hierna gekwalificeerd als
bedrijfsmiddel of vastgoedbelegging (oRJ 645.206.)
Het vastgoed wordt ultimo het verslagjaar
geclassificeerd door onderscheid te maken tussen:
Sociaal vastgoed

Commercieel vastgoed

Huurwoningen met een huurprijs op

Huurwoningen met een huurprijs op

balansdatum onder de huurtoeslaggrens

balansdatum boven de huurtoeslaggrens

Maatschappelijk vastgoed 2

Bedrijfsmatig vastgoed

Overig sociaal vastgoed

Overig commercieel vastgoed

De corporatie kwalificeert het sociaal vastgoed hetzij
als vastgoedbelegging, hetzij als bedrijfsmiddel aan de
hand van de aard en de aanwending van het vastgoed
(oRJ 645.106).
De toegelaten instelling beoordeelt aan de
hand van haar beleid of het sociaal vastgoed
wordt gekwalificeerd als bedrijfsmiddel of als
vastgoedbelegging. Elementen die bij deze kwalificatie
(en groepering van activa) een rol kunnen spelen zijn:
• de aard en samenstelling van het woningbezit;
• de mate waarin de woningen worden verkocht;
• de mate waarin investeringen in het vastgoed
worden gerealiseerd; en
• de wijze waarop het huurbeleid wordt uitgevoerd.
Sociaal vastgoed kwalificeert als een
vastgoedbelegging als:
• sprake is van een actief verkoopbeleid;
• actief wordt geïnvesteerd in het vastgoed; en
• een huurprijsbeleid wordt gevoerd gericht op het
maximaliseren van de huuropbrengst.
2 Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners.
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Met andere woorden, het beleid is gericht op het
realiseren van een zo optimaal mogelijk (financieel)
rendement. Op basis van de bovenstaande criteria blijkt
dat bij de classificatie sprake is van enige subjectiviteit.
Niet nader is ingevuld wanneer sprake is van een
actief verkoop- en investeringsbeleid. In de eerste
jaren van toepassing zullen hiervoor ‘best practices’
ontstaan. Belangrijk is in ieder geval dat de kwalificatie
van het sociale vastgoed goed wordt toegelicht in de
jaarrekening van de corporatie.
De classificatie en kwalificatie van onroerende zaken
is relevant voor de toepassing van de prijsgrondslag
actuele waarde conform alinea 209 en 211 van
oRJ 645. Deze indeling heeft geen gevolgen voor
de waardering bij het in de beslisboom genoemde
kostprijsmodel.
De vervolgwaardering voor commercieel vastgoed
en sociaal vastgoed - vastgoedbelegging
De vervolgwaardering bij actuele waarde voor
commercieel vastgoed en sociaal vastgoed dat
gekwalificeerd is als vastgoedbelegging vindt
plaats volgens het actuelewaardemodel van RJ 213
‘Vastgoedbeleggingen’. De bepaling van de actuele
waarde (reële waarde) van het vastgoed vindt plaats
volgens RJ 213.503 tot en met 514.
Voor het commercieel vastgoed betekent dit dat veelal
voldoende marktgegevens aanwezig zullen zijn aan
de hand waarvan de reële waarde van het vastgoed
kan worden bepaald. Een voorbeeld hiervan is taxatie.
Voor de sociale vastgoedbeleggingen is over het
algemeen beperkt sprake van een marktinformatie aan
de hand waarvan de waarde kan worden bepaald. In
RJ 645.209 is aangegeven dat de reële waarde dient
te worden bepaald met inachtneming van de feiten
en omstandigheden van de relevante (sociale) markt.
De reële waarde dient te worden gebaseerd op de
uitgangspunten van RJ 213, alinea 509c. Dit betekent
dat de contante waarde dient te worden bepaald op
basis van objectieve marktinformatie en de waarde van
het vastgoed niet wordt bepaald door het eigen beleid.
Waardemutaties in het actuelewaardemodel van
RJ 213 gaan via het resultaat en er vindt geen afschrijving plaats over de boekwaarde van het vastgoed.
De vervolgwaardering voor sociaal vastgoed –
bedrijfsmiddel
De vervolgwaardering bij actuele waarde voor
commercieel vastgoed en sociaal vastgoed dat
gekwalificeerd is als vastgoedbelegging vindt
plaats volgens het actuelewaardemodel van RJ 212
‘Materiële vaste activa’. De actuele waarde van dit
vastgoed is in principe de vervangingswaarde of lagere
bedrijfswaarde. Bij corporaties zal over het algemeen
sprake zijn van een bedrijfswaarde die lager is dan de
vervangingswaarde.

De bedrijfswaarde van sociaal vastgoed dat
gekwalificeerd is als bedrijfsmiddel dient volgens
oRJ 645.213 te worden bepaald op basis van RJ 121
‘Bijzondere Waardeverminderingen van vaste activa’,
alinea 309 tot en met 327. Bij het bepalen van de
bedrijfswaarde dient rekening te worden gehouden
met de nettokasstromen bij het afstoten van de activa
aan het einde van de levensduur.
Sociaal vastgoed waarvoor is besloten om dit te
verkopen, wordt voor het geschatte aantal transacties
over een periode van maximaal vijf jaar in de kasstroomprognose betrokken naar analogie van RJ 121,
alinea 310.b.
De aannames voor het bepalen van de bedrijfswaarde
moeten zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen van de toegelaten instelling, bijvoorbeeld
lopende huurcontracten en onderhoudscontracten. En
de overige (resterende) aannames en uitgangspunten
zijn gebaseerd op de beste schatting van de leiding van
de toegelaten instelling. Dit in tegenstelling tot de reële
waarde die in het RJ 213-model wordt gehanteerd,
waarbij aannames en uitgangspunten ten aanzien van
het vastgoed zijn gebaseerd op marktgegevens.
Waardemutaties in het actuelewaardemodel van RJ 212
worden rechtstreeks via het vermogen verantwoord en
er vindt afschrijving plaats over de boekwaarde van het
vastgoed.
Herclassificatie en herkwalificatie van vastgoed
De classificatie van vastgoed naar sociaal vastgoed
en commercieel vastgoed, de kwalificatie binnen het
sociaal vastgoed en de groepering van activa ten
behoeve van de waardering moet de corporatie op een
consistente wijze toepassen.
Herclassificatie of herkwalificatie vindt alleen plaats
indien sprake is van een wijziging van het gebruik,
gestaafd door relevante feiten en omstandigheden, in
overeenstemming met de uitgangspunten van RJ 213
‘Vastgoedbeleggingen’, paragraaf 6 ‘Herclassificatie’.
Voorbeelden hiervan zijn een sociale huurwoning
die door een huurstijging overgaat in de categorie
commerciële huur en een kantoorpand dat eerst
gehuurd werd door een maatschappelijke instelling en
nu gehuurd wordt door een commercieel bedrijf.
Indien herclassificatie of herkwalificatie heeft
plaatsgevonden, licht de corporatie in haar jaarrekening
de feiten en omstandigheden toe die hiertoe hebben
geleid en geeft zij in haar jaarrekening aan wat de
effecten zijn op het vermogen en resultaat.
Toelichtingsvereisten
In de nieuwe RJ 645 zijn verschillende
toelichtingsvereisten opgenomen. Kortheidshalve
verwijzen wij naar RJ-uiting 2010-01 hiervoor.

Verantwoording van ‘verkopen onder
voorwaarden’
In toenemende mate verkopen woningcorporaties
woningen ‘onder voorwaarden’. Door deze woningen
onder voorwaarden te verkopen blijven de woningen
bestemd als ‘maatschappelijk gebonden eigendom’. De
doelstelling van deze verkopen is tweeledig. Enerzijds
wordt hiermee het eigenwoningbezit bevorderd en
behouden de corporaties invloed in de wijk. Anderzijds
maken woningcorporaties hun ‘stille reserves’ liquide en
kunnen zij deze middelen gebruiken om investeringen
in nieuwbouw en herstructurering te financieren.
In de oRJ 645 is voor de verkopen onder voorwaarden
nadere uitleg opgenomen. Voor de verwerking is het
relevant om vast te stellen of sprake is van een verkoop
met terugkooprecht of –plicht.
Verkopen onder voorwaarden met terugkooprecht
Bij een transactie waarbij een woningcorporatie
een woning verkoopt en in de overeenkomst is
opgenomen dat de woningcorporatie een recht heeft
om de woning in de toekomst terug te kopen, is het
afhankelijk van de specifieke voorwaarden of wel of
niet sprake is van een feitelijke verkoop. Hierbij worden
twee situaties onderscheiden:
1. de woningcorporatie heeft het recht de woning
terug te kopen tegen de reële waarde op het
moment van terugkoop
2. de woningcorporatie heeft het recht de woning
terug te kopen tegen een prijs die significant lager is
dan de verwachte reële waarde op het moment van
terugkoop
Situatie 1 terugkooprecht tegen de reële waarde op
het terugkoopmoment
Wanneer sprake is van een terugkooprecht voor
de woningcorporatie tegen reële waarde op het
moment van terugkoop is sprake van een ‘normale’
verkooptransactie en wordt een eventuele boekwinst
of –verlies via de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Situatie 2 terugkooprecht tegen een prijs die significant
lager is dan de verwachte reële waarde op het
moment van verkoop.
Indien sprake is van een terugkooprecht voor de
woningcorporatie tegen een prijs die significant lager is
dan de reële waarde op het moment van terugkoop is
geen sprake van een ‘normale’ verkooptransactie. In
deze situatie zal een bedrijfseconomisch handelende
corporatie onder normale omstandigheden altijd overgaan tot terugkoop van de woning als deze wordt
aangeboden. Hiermee behoudt de woningcorporatie
feitelijk een deel van het restwaarderisico, namelijk het
risico dat de reële waarde lager is dan verwacht, maar
nog wel hoger dan de terugkoopprijs. De woningcorporatie loopt dus het risico dat zij bij terugkoop een
beperkter voordeel uit hoofde van uitoefening van de
optie tot terugkoop behaalt. Dit betekent dat er geen
sprake is van een verkoop, omdat er nog geen overdracht is van nagenoeg alle economische voordelen en
risico’s (voorbeeld 3a uit RJ 270 bijlage 2 bij paragraaf 1).
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De verwerking van verkoop met terugkooprecht tegen
een prijs significant lager dan de verwachte reële
waarde op moment van terugkoop is gelijk aan de
verwerking van woningen verkocht onder voorwaarden
met een terugkoopplicht.
Verkopen onder voorwaarden met terugkoopplicht
In oRJ 645 wordt voorgesteld verkopen met
terugkoopplicht niet als verkoop te verwerken.
Dit betekent dat indien sprake is van verkopen met
terugkoopplicht er geen verkoopopbrengst wordt
verantwoord, tenzij de rechten op economische
voordelen en risico’s verbonden aan de woning die
nog niet door de corporatie zijn overgedragen als niet
belangrijk worden beschouwd. De bij de transactie
ontvangen liquide middelen leiden tot een toename
van de schuldpositie van de woningcorporatie (ter
hoogte van de terugkoopplicht). De woning die onder
voorwaarden is verkocht blijft hierbij op de balans
staan van de woningcorporatie, onder een aparte
nieuw geïntroduceerde categorie materiële vaste
activa ‘verkocht onder voorwaarden’. Door de Raad
voor de Jaarverslaggeving wordt voorgesteld dat voor
deze aparte categorie materiële vaste activa het wordt
toegestaan, en de voorkeur heeft, om deze op actuele
waarde te waarderen (contractprijs). Bij het waarderen
van de woningen verkocht onder voorwaarden wordt
de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de
woningen verkocht onder voorwaarden en de mutatie
van de waarde van de verplichting verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.
Afsluitende opmerkingen
Contracten voor de aan- en verkoop van woningen
dienen altijd beoordeeld te worden op specifieke
kenmerken die van belang kunnen zijn voor het al dan
niet verantwoorden als bezit van de corporatie of als
feitelijke verkoop. Verantwoording in de jaarrekening
hangt dus altijd samen met de specifieke feiten en
omstandigheden in de contracten.
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Voorbeelden van het verantwoorden van ‘verkopen
onder voorwaarden’ zijn opgenomen in het handboek
woningcorporaties 2009 van Deloitte.
Overige wijzigingen
In de oRJ 645 is ook een aantal overige wijzigingen
ten opzichte van de huidige RJ doorgevoerd. De
belangrijkste zijn:
1. Vervallen combiprojecten
2. Vervallen mutatieoverzicht bedrijfswaarde
3. Nieuwe modellen voor de balans en de winst-enverliesrekening
4. Bepalingen voor afschrijven van vastgoed en
componentenmethode
Hierna lichten wij deze punten nader toe.
Vervallen combiprojecten
Op grond van de huidige RJ 645 kan een voorziening
voor onrendabele toppen bij zogenoemde combiprojecten gesaldeerd worden bepaald op het moment
van aangaan van de feitelijke verplichting tot realisatie
van het project. De voorziening wordt dan gevormd
voor het saldo van de te verwachten onrendabele top
op de huurwoningen minus de te verwachten winst op
de koopwoningen. In dit geval wordt een voorzienbaar
verlies (onrendabele top huur) dus gesaldeerd met een
nog niet gerealiseerde winst op de koop.
In de nieuwe RJ 645 wordt voor de huurwoningen
een eventuele onrendabele top verantwoord op het
moment van aangaan van de feitelijke verplichting.
Eventuele verkoopresultaten worden conform RJ 221
via de winst-en-verliesrekening verantwoord naar rato
van de voortgang van de opbrengsten en de fysieke
voortgang van het project. Voor corporaties betekent
dit dat zij hun begrotingen voor de komende jaren
moeten aanpassen op het onderdeel combiprojecten
en mogelijk te maken krijgen met de effecten van een
stelselwijziging bij eerste toepassing van de nieuwe
RJ 645 in verslagjaar 2011.

Vervallen mutatieoverzicht bedrijfswaarde
Het mutatieoverzicht bedrijfswaarde vervalt in de
nieuwe RJ 645. Dit hangt samen met het feit dat
de bedrijfswaarde meer geobjectiveerd zal worden
bepaald en minder beïnvloed zal worden door het eigen
beleid. Hiermee neemt ook de informatiebehoefte
af om inzicht te krijgen in de mutatie van de
bedrijfswaarde. Daarnaast is dit ook een administratieve
lastenverlichting voor woningcorporaties en wordt met
ingang van het verslagjaar 2009 deze informatie ook
niet meer opgevraagd via het CFV (dVi).
Nieuwe modellen voor de balans en winst-enverliesrekening
Als bijlage bij de nieuwe RJ 645 zijn nieuwe modellen
opgenomen voor de winst-en-verliesrekening. Deze
modellen houden rekening met de nieuwe indeling
van de materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen
en onderhanden projecten. Daarnaast is ook een
specifieke balansregel opgenomen voor de woningen
‘verkocht onder voorwaarden’.
Voor de indeling van de winst-en-verliesrekening
kunnen corporaties met ingang van verslagjaar 2011
kiezen uit het functionele en categoriale model. Deze
laatste is vergelijkbaar met het huidige model. Het
functionele model komt tegemoet aan de steeds
nadrukkelijker wordende wens van gebruikers van
jaarrekeningen van woningcorporaties om meer inzicht
te krijgen in de aard en samenstelling van de resultaten
van woningcorporaties. Het functionele model maakt
onderscheid tussen de resultaten uit de reguliere
exploitatie, de projectontwikkelingsactiviteiten
en de financiering. Daarnaast worden apart de
leefbaarheidsuitgaven gepresenteerd. Om het
functionele model goed toe te passen zullen
corporaties wel hun administratie dusdanig moeten
inrichten dat de informatie ook functioneel kan worden
gepresenteerd.

Afsluitend
De oRJ 645 is tot stand gekomen in brede samenspraak
tussen de gebruikers, verschaffers en controleurs van
jaarrekeningen van woningcorporaties. Het concept
is een ‘mix’ van voorkeuren voor geobjectiveerde
vastgoedwaarden en beleidswaarden en hiermee
op sommige onderdelen moeilijk leesbaar. Dit wordt
versterkt door een behoorlijk aantal verwijzingen naar
overige richtlijnen. Overigens is dit niet vreemd, omdat
de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft aangegeven
dat alleen voor de sectorspecifieke elementen ‘eigen’
verslaggevingsregels kunnen worden opgesteld.
oRJ 645 doet meer recht aan de huidige context
(snijvlak publieke en private onderneming) waarin
woningcorporaties opereren en de hiermee
samenhangende behoefte aan verdere verbetering van
het inzicht in de aard en samenstelling van het bezit, de
activiteiten en hiermee de waardering van het bezit.
De commentaarperiode op de RJ-uiting 2010-01 liep
tot 1 april 2010. In de RJ-bundel 2010, die in het najaar
van 2010 verschijnt, zal de definitieve geactualiseerde
RJ 645 worden opgenomen. Eerste toepassing vindt
plaats vanaf verslagjaren die aanvangen op of na
1 januari 2011.
Drs. Martijn de Quartel RA

Afschrijvingen en componentenmethode
In de nieuwe RJ 645 is nadrukkelijk aansluiting gezocht
bij de bepalingen van RJ 212 over afschrijvingen. In
RJ 212 is de annuïtaire afschrijving sinds 2008 niet meer
als toegestane methode opgenomen. Veel corporaties
schrijven nog wel annuïtair af. In RJ 645 is aangegeven
dat de lineaire afschrijving het meest recht doet aan het
‘normale’ waardeverloop van het vastgoed en derhalve
in beginsel toegepast moet worden.
Hierbij wordt ook aangegeven dat de
componentenmethode moet worden toegepast waarbij
een verplichte indeling in componenten is opgenomen.
Het valt overigens niet uit te sluiten dat veel corporaties
op grond van het ‘materialiteitsbegrip’ niet deze
verplichte indeling gaan toepassen, maar zich beperken
tot de componenten grond, opstal en installaties
(indien belangrijke component).
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Subsidiecontrole en -verantwoording:
een vak apart!

In Nederland en ook daarbuiten worden tal van subsidies
verstrekt. Meestal moet een toegekende subsidie voldoen
aan een aantal wensen en eisen die de subsidieverstrekker
heeft gesteld. De subsidieontvanger is verantwoordelijk
voor het (tussentijds) bewaken dat de toegekende subsidie
is besteed of besteed gaat worden aan de afgesproken
activiteiten. Om “de besteding” aan te tonen worden
subsidieverantwoordingen opgesteld. Vaak is een
expliciete eis dat hierbij een accountantsverklaring wordt
afgegeven. De controlerend accountant zal, mede op
basis van informatie van de subsidieontvanger, moeten
beoordelen of voldaan is aan de subsidievoorwaarden.
Deze zijn vaak vastgelegd in een specifiek voorgeschreven
controleprotocol. In de praktijk blijkt de juiste
verantwoording en adequate controle van subsidies
regelmatig weerbarstig te zijn, mede omdat regelgeving
niet altijd eenduidig is. Ook uit reviews door of namens
de subsidieverstrekkers op afgegeven verklaringen bij
subsidieverantwoordingen blijken soms knelpunten
ten aanzien van de ingediende verantwoordingen en
de uitgevoerde controles. De oorzaken en mogelijke
oplossingen en aandachtspunten zijn weergegeven in dit
artikel.
Een subsidie is volgens Van Dale een “bepaalde
financiële steun van de overheid aan een particuliere
activiteit”. In de praktijk komt het natuurlijk ook voor
dat overheden aan elkaar subsidie verstrekken voor
het uitvoeren van een bepaalde activiteit, maar dat is
niet van wezenlijke invloed op de verantwoording en
de controle. Kern is dat gemaakte en verantwoorde
kosten voldoen aan wet- en regelgeving en kunnen
worden gedeclareerd, zodat de subsidie kan worden
verkregen. Deze kosten zijn immers de basis voor
de subsidieverstrekker om subsidie toe te kennen.
In een aantal gevallen gaat de subsidiegrondslag

verder dan het verantwoorden en controleren van de
kosten en is niet-financiële informatie, zoals aantal
leerlingen of gerealiseerde effecten, de basis voor de
subsidieverantwoording en -controle. Ook hierdoor
wijzigt het wezen van de controle niet.
Figuur 1 (pag. 16) geeft een goed en duidelijk overzicht
van het subsidieproces en is de leidraad voor dit artikel.
In dit artikel worden de successieve stappen
uitgewerkt.
Aanvragen van subsidie
Er bestaat een groot aantal subsidies en
subsidieregelingen. Deze zijn van nationale of
internationale aard (EU-subsidies). Soorten van
subsidies zijn onder meer:
• Exploitatiesubsidies: bijdrage in een (maximaal)
tekort,
• Kostensubsidies: subsidie voor bepaalde kosten,
• Ontwikkelingssubsidies: tijdelijke subsidie om een
ontwikkeling te realiseren en
• Activiteitensubsidies: subsidie voor een
gedefinieerde activiteit of prestatie.
Kortom, er zijn tal van subsidieregelingen voor
bedrijven, overheden en particulieren. Om voor
een subsidie in aanmerking te komen moet
er meestal een aanvraag worden ingediend,
waarbij veelal gebruikgemaakt moet worden
van standaardformulieren en afspraken. Nadere
afspraken die in dit kader vaak aan de orde zijn tussen
subsidieverstrekker en subsidieontvanger hebben
betrekking hebben op: het (periodiek) verstrekken
van gegevens, het standaardiseren van gegevens, het
beschrijven van de activiteiten, de uiterste termijn van
indiening en de definitie van subsidiabele kosten.
In veel gevallen dekt een subsidie niet 100% van
de kosten voor de activiteiten waarvoor de subsidie
wordt aangevraagd, doordat er sprake is van een
subsidieplafond (maximaal budget) of doordat in de
regeling is opgenomen dat maximaal een percentage
van de subsidiabele kosten voor subsidiering in
aanmerking komt. Ook worden vaak regels gesteld ten
aanzien van de aard van de subsidiabele kosten.
De voorwaarden waaraan een aanvraag en uiteindelijk
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ook de verantwoording moeten voldoen, zijn
vastgelegd in de wet- en regelgeving op basis waarvan
een subsidie wordt aangevraagd en al dan niet
uitgewerkt en verduidelijkt in een controleprotocol 1.
Vaak worden in een protocol nadere aanwijzingen
gegeven aan de hand van veelgestelde vragen,
uitwerking van concrete voorbeelden en het benoemen
van voorbeelden/soorten van subsidiabele kosten.

-

-

Goedkeuring aanvraag en toekenning
De subsidieaanvrager dient de aanvraag voor
toekenning van de subsidie in bij de subsidieverstrekker.
Bij beoordeling van de aanvraag zal de
subsidieverstrekker onder meer nagaan of:
- De aanvraaggegevens volledig zijn
- De activiteit, de kosten, de ontwikkeling of de
bijdrage voor subsidiëring in aanmerking komen
- Er nog middelen beschikbaar zijn om subsidie toe te
kunnen kennen
- Er wordt voldaan aan de overige
subsidievoorwaarden
- De beoogde doelstellingen van de subsidieregeling
in potentie gerealiseerd worden
Bij een positieve beantwoording van de
subsidieaanvraag wordt een subsidiebeschikking
afgegeven. Hierin komt vaak een aantal
standaardelementen terug, zoals:
- het toekennings- dan wel projectnummer: hiernaar
wordt verwezen bij afrekening van de subsidie
en overige correspondentie gedurende het
subsidietijdvak

-

de datering: het moment van toekenning
het benoemen van een tijdvak waarop de subsidie
betrekking heeft: er wordt aangegeven binnen
welke periode kosten of activiteiten voor subsidie in
aanmerking komen
de maximering van de subsidie: bedrag dat,
rekening houdend met de voorwaarden, maximaal
gedeclareerd kan worden
de verwijzing naar de geldende wet- en regelgeving
en het protocol dat van toepassing is
het model voor afrekening en verantwoording en
de standaardtekst voor afgifte van een
accountantsverklaring of afgifte van een
assurancerapport

Stellen van (aanvullende) voorwaarden
Naast de reguliere subsidieregeling en -voorwaarden
kan het voorkomen dat bij het verstrekken van een
subsidie aanvullende voorwaarden worden gesteld aan
de besteding en verantwoording van de te verstrekken
subsidie. Deze aanvullende voorwaarden worden
normaliter vastgelegd in de subsidiebeschikking. De
accountant moet dan ook altijd nadrukkelijk navraag
doen naar de meest recente subsidiebeschikking
en hiervan kennisnemen om vast te stellen dat alle
voorwaarden in beeld zijn. Ook zal de accountant in zijn
verklaring een specifieke verwijzing opnemen naar de
datum en het kenmerk van deze subsidiebeschikking,
zodat eventuele afwijkingen aan het licht komen bij
1 Binnen het NIvRA bestaat een commissie COPRO die specifiek ingesteld is om de kwaliteit en uitwerking van
controleprotocollen te beoordelen en te stroomlijnen.

Figuur 1. Proces van subsidieaanvraag, verantwoording en controle
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7. Tussentijdse
evaluatie en
controle

6. Uitvoering en
verantwoording
door derden

vaststelling van de subsidie. Op deze wijze is het voor
de subsidieverstrekker duidelijk bij welke beschikking de
accountant een verklaring heeft afgegeven.
Aanvullende voorwaarden kunnen betrekking hebben
op:
- het uitsluiten van onderdelen van het project
omdat deze niet subsidiabel worden geacht. Een
dergelijke bepaling heeft vaak plaats wanneer of het
subsidieplafond is bereikt of wanneer er sprake is
van een plangebied of voorziening (bijvoorbeeld een
onderdeel van een fietspad bij een infrastructurele
subsidie) dat niet subsidiabel wordt geacht
- het maximeren van bepaalde (externe) kosten.
Bijvoorbeeld te hanteren dagtarieven van advies en
onderzoek
- het benoemen van een concreet tijdvak waarbinnen
de kosten subsidiabel zijn
- de manier waarop de wijze van subsidiëring
van het project gecommuniceerd dient te
worden (bijvoorbeeld door het plaatsen van een
publicatiebord)
Het niet voldoen aan een of meer van deze
voorwaarden kan tot gevolg hebben dat op de subsidie
wordt gekort. De wetgeving, het controleprotocol en
nadere voorschriften in de subsidiebeschikking zijn dan
ook te beschouwen als normerend voor de organisatie,
ten behoeve van de interne controle, en de accountant
om te controleren welke kosten subsidiabel zijn.
Opdracht tot controle
Opdracht
Voor de controle van subsidieverantwoordingen geldt
NV COS800: “De accountantsverklaring in het kader
van bijzondere controleopdrachten” als standaard.
Daarnaast gelden binnen Deloitte specifiek de eisen
zoals opgenomen in het Deloitte Policy Manual.
Voor het duidelijk definiëren van de
verantwoordelijkheden en eisen die gesteld worden
aan de controle en de verantwoording en het
opleveren van de controle-informatie en -documentatie
wordt een afzonderlijke opdrachtbevestiging opgesteld
tussen de opsteller van de subsidieverantwoording en
de controlerend accountant.
Alvorens de aanvaarding van de opdracht kan
plaatsvinden, zal de accountant moeten nagaan
of hij onafhankelijk is van de opdrachtgever, of er
binnen het team of binnen de accountantspraktijk
voldoende deskundigheid bestaat ten aanzien van de
desbetreffende subsidieregeling en of men beschikt
over voldoende tijd om de controleopdracht in
overeenstemming met de vaktechnische richtlijnen
en de door wet- en regelgeving gestelde eisen uit te
voeren. Als dit niet het geval is, dan moet nagegaan
worden of deze kennis alsnog eenvoudig kan worden
verkregen. Wanneer dit niet het geval is, dan zal de
accountant de opdracht tot controle niet accepteren.
Dit zou bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn bij

specialistische wet- en regelgeving met betrekking tot
Europese subsidies.
Tevens zal de accountant nagaan of de potentiële
opdrachtgever voldoet aan te stellen voorwaarden,
waaronder de mogelijkheid tot adequate
dienstverlening en de integriteit van het bestuur van de
potentiële opdrachtgever.
Risicoanalyse
Nadat is vastgesteld of de accountant in voldoende
mate deskundig is, zal deze een risicoanalyse uitvoeren
om vast te stellen waar de risico’s zijn gelegen met
betrekking tot de, in de toekomst, te controleren
verantwoording. De leden van het controleteam zullen
bespreken in hoeverre de subsidieverantwoording
kwetsbaar is voor een afwijking van materieel
belang, inclusief het risico van fraude. De accountant
dient hierbij tevens in te spelen op het risico van
doorbreking van interne beheersingsmaatregelen
door de leiding van de huishouding. Zo dient er
bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met een
mogelijke tendens om meer subsidiabele kosten te
verantwoorden dan werkelijk gemaakt. Ook is het van
belang in dit kader toereikende controle-informatie te
verkrijgen aangaande het door de leiding identificeren
en vermelden van verbonden partijen en van
transacties tussen hen die van betekenis zijn voor de
subsidieverantwoording.
Voor de belangrijkste maatregelen van interne
beheersing zal de accountant de toereikendheid
van de opzet beoordelen en nagaan of deze interne
beheersingsmaatregelen ook daadwerkelijk zijn
geïmplementeerd. Zo kan het zijn dat er uit de
risicoanalyse naar voren komt dat er te weinig kennis
is bij de organisatie die de subsidie heeft aangevraagd
of dat de subsidieregeling dan wel de -beschikking niet
duidelijk is.
Wanneer de accountant dergelijke risico’s constateert,
dan moet hij hier bij zijn controle een adequate respons
op geven. Deze zou kunnen zijn. zie tabel 1 op pag. 18
Planning van de controle
De planningsfase bij de aanvaarding van de opdracht
voor het uitvoeren van een subsidiecontrole omvat het
verkrijgen van een nader inzicht in de:
• kennis van de huishouding in het algemeen en van
het gesubsidieerde project in het bijzonder
• interne beheersing en verslaggevingsproces met
betrekking tot de subsidieverantwoording
• materialiteit en controletolerantie
• initiële cijferbeoordeling op de subsidieaanvraag en
-verantwoording
• auditplan naar de onderscheiden onderdelen in de
subsidieverantwoording
Ook zal de accountant bij het verkrijgen van inzicht
in de huishouding en haar omgeving inlichtingen
inwinnen bij de leiding van de huishouding over de
door haar gemaakte risico- inschatting rondom fraude
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en de getroffen maatregelen om deze risico’s intern te
beheersen.
Materialiteit
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de
bepaling van de materialiteit. In eerste aanleg moet
worden vastgesteld of in de subsidieregeling c.a.
hiervoor nadere richtlijnen zijn gegeven. Is dit niet
het geval, dan geldt een algemeen geaccepteerde
materialiteit van 1% van de subsidiegrondslag. Dit sluit
aan bij het materialiteitsbegrip zoals dit breed binnen
de overheid wordt gehanteerd.
Welke richtlijnen - in het verlengde van de
materialiteit - gelden voor het vertalen van fouten
en onzekerheden in de subsidieverantwoording (ten
aanzien van het voldoen aan de subsidievoorwaarden
c.q. rechtmatigheidseisen) naar de strekking van de
accountantsverklaring is weergegeven in figuur 2.
De genoemde percentages hebben betrekking op de
gerealiseerde subsidiegrondslag, veelal de werkelijke
subsidiabele kosten.

Vaak schrijft de subsidieregeling c.a. expliciet of
impliciet voor dat alle bij de controle gevonden
fouten gecorrigeerd moeten worden, ongeacht de
financiële omvang. Ook moet bij de evaluatie rekening
gehouden worden met het feit dat zogenaamde
compliancefouten of rechtmatigheidsfouten niet
gesaldeerd mogen worden.
Naast deze kwantitatieve evaluatie dient uiteraard ook
een evaluatie plaats te vinden van kwalitatieve factoren
die van invloed zouden kunnen zijn op de strekking
van de accountantsverklaring, zoals het niet naleven
van eisen omtrent de communicatie bij een project, de
kwaliteit van de projectadminstratie of de wijze van
tijdschrijving.
Uitvoering
Uitvoering
Na toekenning van de subsidie zal de uitvoering van het
project of de activiteit plaatsvinden. Het is van belang
dat de subsidieontvanger zich gedurende de uitvoering

Tabel 1. Risicoanalyse
Risico’s subsidieverantwoording

Respons accountant

Meer subsidiabele kosten opnemen

De primaire controlerichting zal hierbij voor de accountant gericht zijn op vaststellen dat de
kosten juist zijn verantwoord. Hierbij zal de accountant op basis van de initiële begroting,
cijferbeoordeling en ook detailwaarneming nagaan of de kosten passen binnen de gestelde
voorwaarden van de subsidieregeling. Tevens zal specifieke aandacht moeten bestaan voor
de door derden in rekening gebrachte kosten die te kwalificeren zijn als verbonden partijen.
Dit laatste is relevant omdat vaak een directe doorvertaling plaatsvindt van de eisen van de
subsidieverstrekker die door deze derde overgenomen moeten worden en dus ook getoetst
moeten worden op naleving.

Te weinig kennis in de organisatie beschikbaar

Nagegaan zal worden welke kennis ontbreekt c.q. welke regelgeving nieuw is. Specifiek zal hier
bij de controle aandacht aan worden besteed door informatie beschikbaar te stellen of specifieke
detailwerkzaamheden uit te voeren op het terrein waar de kennis mogelijk tekortschiet. De
accountant raakt hiervan op de hoogte door het uitvoeren van een bevestigend vragenonderzoek
bij de subsidieaanvrager.

Subsidiebeschikking onduidelijk omtrent bijvoorbeeld

Wanneer een onderdeel van de subsidieregeling niet duidelijk is, dan zal de accountant nader

te verantwoorden kosten

onderzoek moeten doen. Allereerst zal nagegaan moeten worden of de subsidieaanvrager deze
onduidelijkheid besproken heeft met de subsidieverstrekker. Wanneer dit niet het geval is, dan
zal deze onduidelijkheid alsnog besproken moeten worden tussen de subsidieaanvrager en de
subsidieverstrekker. Van de uitkomsten van dit overleg moeten vastleggingen en bij voorkeur
bevestigingen bestaan vanuit de subsidieverstrekker. Blijft onduidelijkheid bestaan, dan zal de
accountant deze in beginsel tot uitdrukking brengen in een verklaring met beperking.

Figuur 2. Betekenis geconstateerde fouten en onzekerheden voor de strekking van de accountantsverklaring
Strekking

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de verantwoording

≤ 1%

>1% en < 3%

n.v.t.

≥3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

>3% en <10%

≥ 10%

n.v.t.

Bevindingen

(onmogelijkheid om
toereikende controle-informatie
te verkrijgen)
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bewust is van de geldende subsidievoorwaarden. Het
is essentieel dat deze voorwaarden in het proces van
uitvoering zijn opgenomen. Vaak schort het hier aan
omdat de uitvoering van de activiteit of het project
onderdeel is van een reeds bestaand proces of project.
Achteraf moet dan reparatie plaatsvinden om alsnog
na te gaan of kosten, activiteiten of projectonderdelen
subsidiabel zijn. Het niet inbedden van controles op
de naleving van de subsidievoorwaarden kan direct
leiden tot het mislopen van subsidies en het lopen van
financiële risico’s doordat activiteiten door de korting
op de subsidie niet meer kostendekkend zijn.

subsidiebegroting ingediend die wordt goedgekeurd
door de subsidieverstrekker. Vaak zijn in een dergelijke
begroting ook veronderstellingen en uitgangspunten
benoemd voor de wijze van toerekening van kosten.
Bij de controle van de gemaakte kosten zal in eerste
instantie een cijferbeoordeling worden uitgevoerd
tussen de werkelijk verantwoorde kosten in de
(voorlopige) subsidieverantwoording en de begrote
kosten zoals deze bij de aanvraag zijn goedgekeurd.
Er kan sprake zijn van vijf soorten van kosten. In tabel
2 zijn deze soorten weergegeven, met een korte
omschrijving en de wijze van controle.

Kosten of toerekening van kosten
De subsidieregeling en/of de subsidiebeschikking
bevatten de norm voor het beoordelen of kosten
toegerekend kunnen worden aan een desbetreffende
subsidieverantwoording. Bij een groot deel van
de subsidieaanvragen wordt ook een project- of

Andere dekkingsbronnen
In veel gevallen komt het voor dat activiteiten worden
gedekt uit meer dan één subsidie of dat er sprake is van
randvoorwaarden met betrekking tot cofinanciering of
eigen bijdragen. Bij de uitvoering zal dan ook nagegaan

Soorten van kosten

Omschrijving

Hoe te controleren

1. Uitgesloten kosten

Expliciet uitgesloten door de subsidieverstrekker. Bijvoorbeeld kosten

Na te gaan aan de hand van de subsidieregeling en -beschikking.

van voorbereiding en toezicht of kosten voor of na een bepaalde

Te controleren door middel van detailcontroles op verantwoorde

periode.

kosten.

Kosten die deels (1) of via een methodiek van bijvoorbeeld

1. Verdeelsleutel beoordelen en consistentie met de

Tabel 2. Soorten van kosten

2. Toegerekende kosten

goedgekeurde begroting nagaan. Tevens plausibiliteit in

tijdschrijving (2) ten laste van de subsidieverantwoording zijn

relatie tot ‘prestatie’ vaststellen.

gebracht.

2. Nagaan aan de hand van de verrichte activiteiten en
de administratieve organisatie rondom het proces van
tijdschrijving. Aandachtspunt is bijvoorbeeld maximering
van tarief. Eventueel ook te controleren aan de hand van
projectverslagen e.d. of activiteitenplan.
3. Gemaximeerde kosten

4. (Overige) subsidiabele
kosten

Een door de subsidieverstrekker bepaalde grens van maximale toe-

Controleren aan de hand van de subsidieregeling en –beschikking.

rekening. Bijvoorbeeld een maximaal dagtarief of maximaal bedrag.

Controle via detailwerkzaamheden.

Kosten die voor 100% ten laste van een subsidieverantwoording

Controle op basis van een selectie door middel van

worden gebracht.

deelwaarneming of steekproef. Hierbij controle op:
-

Prestatie verricht ten behoeve van subsidie (omschrijving,
prestatie)

-

Adressering en tenaamstelling

-

Tijdvak passend binnen subsidietoekenning

-

Subsidiabele karakter van de kosten. Controle aan de hand van
de wet- en regelgeving en de begroting.

5. Kosten verantwoord
door derden

Activiteiten die in het kader van de subsidieverstrekking en

Deze controle kan ingericht worden door een verslaglegging

verantwoording door derden worden verricht. Bij en door deze

te vragen met een opgave van deze derde partij voorzien van

derden vindt er ook verantwoording plaats.

bewijsstukken.
Afhankelijk van de aard en omvang kan ook een afzonderlijke
accountantsverklaring worden gevraagd bij deze kosten. Om
zekerheid te hebben over naleving van de voorwaarden moeten de
eisen die gelden voor de subsidieverstrekking en -verantwoording
één op één doorvertaling krijgen naar deze derde partij. Heeft
vaak plaats via de subsidiebeschikking en eventueel aanvullende
auditinstructies.
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moeten worden of andere inkomsten zijn verkregen en
of er wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de
dekkingsbronnen.

voldoende is en expliciet wordt vastgesteld dat kan
worden gesteund op de door de andere accountant
uitgevoerde werkzaamheden.

Controlemiddelen hiervoor zijn: notulen van de
huishouding aangaande het project of de activiteit,
subsidiebeschikkingen, projectverantwoording
en kredietaanvragen. Hierbij geldt overigens dat
indien de accountant voor het uitvoeren van
controlewerkzaamheden gebruikmaakt van informatie
die binnen de huishouding tot stand is gekomen,
hij zekerheid moet verkrijgen over de juistheid,
betrouwbaarheid en de volledigheid van die informatie.

De documentatie hieromtrent omvat in ieder geval:
• Het bepalen van de invloed van het werk van de
andere accountant op de controle.
• Het vaststellen van de vakbekwaamheid van de
andere accountant.
• De vastlegging van de werkzaamheden die zijn
uitgevoerd om vast te stellen dat kan worden
gesteund op de werkzaamheden van de andere
accountant. Dit kan bijvoorbeeld door het bespreken
van de uitgevoerde controlewerkzaamheden met
de andere accountant, het beoordelen van een
schriftelijke samenvatting van de werkzaamheden
van de andere accountant of door een review van
het dossier van de andere accountant.
• De vastlegging en evaluatie van de significante
controlebevindingen van de andere accountant.

Uitvoering en verantwoording door derden
Eisen te stellen aan de derden
Het komt regelmatig voor dat voor de uitvoering
van onderdelen waarvoor subsidie is verkregen
een derde partij wordt ingeschakeld, zoals
een werkvoorzieningschap als het gaat om
reïntegratieactiviteiten of een onderwijsinstelling als
het gaat om inburgering. Wanneer dit het geval is vindt
een (belangrijk) deel van de activiteiten, registratie
en verantwoording ook bij deze derde partij plaats.
De ontvangende subsidiepartij is dan rechtstreeks en
direct afhankelijk van de kwaliteit van deze registratie
en de naleving van de subsidievoorwaarden door
deze derde. De ontvangende eindverantwoordelijke
subsidiepartij doet er verstandig aan om het doorgeven
van deze verantwoordelijkheid en de bijbehorende
verplichtingen adequaat te regelen, door deze op te
nemen in een contract en/of subsidiebeschikking.
Ook worden regelmatig aanvullend auditinstructies
uitgevaardigd. Aspecten die in deze relatie tussen
eindverantwoordelijke subsidieontvanger en
uitvoerende derde van belang zijn, zijn:
- het onverkort van toepassing verklaren van de weten regelgeving van de subsidieverantwoording op
deze derde
- het tijdig informeren over wijzigingen in de
subsidieregeling
- de wijze en het moment van (tussentijdse)
verantwoording
- de bevoorschotting
- de review op werkzaamheden en het verstrekken
van gegevens
- de eisen aan registratie en inrichting administratie
en
- de eventuele spelregels bij korten van de
uiteindelijke subsidie en terugbetaling hiervan
Verantwoordelijkheid accountant
Als voor specifieke verklaringen moet worden gesteund
op werkzaamheden die door andere accountants
zijn verricht, is NV COS600 van toepassing. Deze
standaard geeft aan hoe in deze gevallen moet worden
gehandeld. Uitgangspunt is dat de accountant die de
verklaring ondertekent ongedeeld verantwoordelijk
is, en dat het dossier alle nodige informatie bevat die
voor de oordeelsvorming nodig is. Dit kan alleen als
het eigen aandeel van de accountant in de controle
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Tussentijdse evaluatie en controle
Interne controle
Een van de mogelijkheden om zekerheid te
verkrijgen over de kwaliteit en deugdelijkheid van
de subsidieverantwoording is het steunen op een
onafhankelijke interne controle. Vastgesteld zal moeten
worden of de interne controlefunctie voldoet aan
de daaraan te stellen eisen: status in de organisatie,
reikwijdte van de functie, technische competenties
en professionele zorg. Vervolgens zullen we moeten
vaststellen of we ook feitelijk gebruik kunnen maken
van die bevindingen. Als de accountant van plan is te
steunen op de interne controlebevindingen, dan moet
de accountant het volgende onderzoeken:
• Vaststellen dat de reikwijdte van het werk en de
controleprogramma’s voldoen aan het doel.
• Vaststellen dat het werk goed gepland, voor zover
noodzakelijk gereviewd en gedocumenteerd is.
• Vaststellen dat er voldoende grondslag is voor het
trekken van conclusies.
• Vaststellen dat de conclusies recht doen aan
de omstandigheden en consistent zijn met de
bevindingen.
• Vaststellen dat alle - door de interne controle
gesignaleerde - uitzonderingen en ongebruikelijke
zaken adequaat zijn opgelost.
Het is uiteraard van belang dat vastgesteld wordt
dat het werk van de interne controle waarvan
gebruikgemaakt wordt, voldoet aan de daaraan
te stellen eisen. De aard en diepgang van de
werkzaamheden van de accountant worden bepaald
door het “professional judgment”. Daarbij moet het
volgende overwogen worden:
• Het materieel belang van het onderdeel waarbij
gebruik wordt gemaakt van de interne controle.
• De resultaten van de evaluatie van de interne
controle.
• De resultaten van de specifieke interne controle.

Richting van de controle
Primair is sprake van een juistheidscontrole op de
kosten: zijn de kosten terecht opgenomen in de
subsidieverantwoording. Er zal immers over het
algemeen een tendens bestaan tot ‘overstatement’
van de verantwoorde dan wel toegerekende kosten.
Controle zal plaatsvinden aan de hand van een
combinatie van risicoanalyse, cijferbeoordeling, het
controleren van interne beheersingsactiviteiten en
detailwerkzaamheden. Al deze werkzaamheden zijn
gebaseerd op het controleren of de verantwoorde
kosten voldoen aan het gestelde in de wet- en
regelgeving.
Het aspect van volledigheid komt (uiteraard) ook
aan de orde. Het kan immers zijn dat ten onrechte
kosten niet in de verantwoording zijn opgenomen.
Op basis van gerichte vraagstelling en het analyseren
van de werkelijke verantwoorde kosten in relatie tot
de goedgekeurde projectbegroting kan dit mogelijk
inzichtelijk worden gemaakt.
Dossiervorming
Het is uiteraard van belang dat de (verbijzonderde)
interne controlewerkzaamheden en de
subsidiedocumentatie worden vastgelegd. Vaak zal dit
plaatsvinden in afzonderlijke subsidiedossiers. Zeker
bij langjarige subsidies is het aan te bevelen om dit te
doen, evenals het gespreid over de subsidieperiode
uitvoeren van de (interne) controle. Immers, gedurende
het subsidietijdvak kunnen eventuele omissies vaak nog
worden opgelost. Een tussentijdse verantwoording en
controle kan ook een eis zijn van de subsidieverstrekker.
In een subsidiedossier kunnen onder meer worden
opgenomen:
- Subsidieaanvraag
- Project-/subsidiebegroting
- Subsidiebeschikking
- Overige correspondentie met subsidieverstrekker
- Vigerende wet- en regelgeving
- Controleprotocol
- Opdrachtvoorwaarden voor de controle
- Onafhankelijkheidsevaluatie
- Risico-inschatting
- Werkprogramma om in te spelen op ingeschatte
risico’s
- Aansluiting met de financiële administratie
- Tussentijdse subsidieverantwoordingen
- Verantwoordingen van derden
- Controle-informatie, bijvoorbeeld facturen,
tijdschrijfgegevens en overige documentatie
- Controlebevindingen en rapportering
Opstellen van de verantwoording
Wet- en regelgeving, of de subsidieverstrekker zelf,
stellen vaak specifieke eisen aan de inrichting van de
verantwoording. Vastgesteld zal moeten worden dat
voldaan is aan deze inrichtingsvereisten. Ook dient
te worden vastgesteld dat de verantwoording tijdig
is ingediend, of dat tijdig uitstel is verkregen van de
subsidieverstrekker.

Externe controle
In de voorgaande stappen in het proces van
subsidieaanvraag, verantwoording en controle
zijn reeds de belangrijkste aandachtspunten voor
de externe controle weergegeven. De externe
controlewerkzaamheden gericht op het mitigeren van
het interne beheersings- en ontdekkingsrisico kunnen,
naast interviews en het raadplegen van de interne
controleverslagen, bestaan uit het dupliceren van de
werkzaamheden van de interne controle, observatie in
het interne controleproces en eigen werkzaamheden
(cijferbeoordeling, detailwerkzaamheden en overige
afsluitende werkzaamheden). Mogelijk kan hierbij
gebruik worden gemaakt van reeds eerder uitgevoerde
werkzaamheden ten behoeve van bijvoorbeeld de
controle van de jaarrekening. Hierbij moet worden
bedacht dat bij een subsidieverantwoording vaak
sprake zal zijn van een kleinere tolerantie waardoor
extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ook
geldt bijvoorbeeld dat als de accountant informatie
over de huishouding en haar omgeving wenst te
gebruiken uit eerdere controleperiodes, hij dient vast
te stellen of zich al dan niet veranderingen hebben
voorgedaan die invloed kunnen hebben op het belang
van deze informatie voor de huidige controle.
De accountant zal zijn rapportage moeten inrichten
conform de eisen van de subsidieverstrekker. In
veel gevallen zijn afzonderlijke eisen gesteld aan de
wijze van rapportering en de tekst van de verklaring.
Uiteraard zal de accountant moeten nagaan of hij
zich kan vinden in de voorgestelde teksten. Wanneer
dit niet het geval is, dan zal contact gezocht moeten
worden met de subsidieverstrekker. Ook kan het
voorkomen dat bij uitvoering van de controle
onduidelijkheden blijven bestaan, bijvoorbeeld over
het vraagstuk of bepaalde kosten opgenomen mogen
worden in de verantwoording. In die gevallen zullen
de subsidieontvanger en accountant in overleg treden
met de subsidieverstrekker om hierover duidelijkheid te
verkrijgen of dit in de verklaring tot uitdrukking dient te
worden gebracht.
Bij de afsluiting van de werkzaamheden ten behoeve
van de externe controle voert de accountant in ieder
geval de volgende werkzaamheden uit:
• evaluatie gebeurtenissen na afloop van de
subsidiabele periode
• evaluatie van fouten en onmogelijkheden om
toereikende controle-informatie te verkrijgen
• bevestigingsbrief van de subsidieontvanger bij
de subsidieverantwoording, over onderwerpen
zoals fraude, het naleven van wet- en regelgeving,
verbonden partijen etc.
• afsluitend controlememorandum en afsluitende
cijferbeoordeling
• accountantsverklaring (en eventueel rapport van
bevindingen of management-letter)
De voor de opdracht verantwoordelijke partner dient,
voordat de accountantsverklaring is afgegeven, door
het uitvoeren van een review op de dossierstukken en
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het bespreken daarvan met het controleteam vast te
stellen dat toereikende controle-informatie is verkregen
ter onderbouwing van de eindoordelen die zijn
gevormd en de af te geven accountantsverklaring.
Indiening
Na controle wordt de verantwoording inclusief
de accountantsverklaring ingediend bij de
subsidieverstrekkende partij.
Beoordeling en toekenning
Op basis van de ingediende subsidieverantwoording en
accountantsverklaring zal de subsidieverstrekker komen
tot een beoordeling en toekenning van de subsidie.
Van deze vaststelling zal veelal een beschikking worden
verkregen.
Afrekening
De vastgestelde subsidie zal, onder aftrek van reeds
verstrekte voorschotten, worden verstrekt. Vastgesteld
moet worden dat afrekening en vaststelling van de
subsidie tijdig plaatsvinden. Nagegaan wordt of de
subsidieverstrekker opmerkingen of verbetervoorstellen
heeft gedaan. Indien een subsidie repeterend is, dan
moet vastgesteld worden dat deze aanwijzingen ook
opvolging krijgen of gekregen hebben in de huidige
dan wel toekomstige uitvoering van de gesubsidieerde
activiteiten. Een eventueel afwijkende vaststelling van
de ingediende aanvraag tot vaststelling en financiële
verwerking moet uiteraard in de financiële administratie
verwerkt worden.
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Tot slot
Nederland kent een groot, zij het afnemend, aantal
subsidieregelingen. De regelgeving is vaak complex,
zodat het credo ‘bezint eer gij begint’ op de uitvoering
van een controleopdracht in dit kader van toepassing
is. Een aantal regelingen is zeer complex en vereist
specifieke kennis van experts. Met name de Europese
subsidies zijn hier voorbeelden van.
Een efficiënte en effectieve controle van de
subsidieverantwoording start met een goede kennis
van de regeling en het uitvoeren van een adequate
risicoanalyse. Vervolgens is het samenspel tussen de
subsidieontvanger, de interne controlefunctie van deze
organisatie en de externe accountant van wezenlijk
belang, zeker wanneer een subsidieverantwoording
en de controle daarvan meerdere jaren beslaan. Het
is de subsidieontvanger die waarborgen moet creëren
om de uitvoering conform het gestelde in de wet- en
regelgeving en de aanvullende subsidievoorwaarden en
-beschikking te laten plaatsvinden.
De accountant heeft een rol in de certificering van een
opgestelde subsidieverantwoording. Leidend in zijn
aanpak zijn de rechtmatigheidseisen zoals deze door de
subsidieverstrekker zijn gesteld.
Frank van Kuijck RA RO EMIA

Assurance-mogelijkheden bij
XBRL-rapportageprocessen

De XBRL-standaard vindt in hoog tempo ingang
in het zakelijk verkeer voor het samenstellen en
elektronisch uitwisselen van financiële rapportages
en verantwoordingsinformatie via het internet. De
toepassing van de XBRL-standaard is echter niet louter
een technisch verhaal, maar werpt tegelijkertijd ook een
belangrijk assurance-vraagstuk op. Zo zal het assuranceproces van de jaarrekening moeten worden uitgebreid
met een aantal additionele werkzaamheden. In dit artikel
worden twee mogelijke assurance-modellen besproken
om bij de verschillende onderdelen van het XBRLrapportageproces assurance te verstrekken.
Een aantal Nederlandse banken, de Belastingdienst, de
Kamer van Koophandel en het CBS zijn voorbeelden
van instanties die bevorderen dat (financiële) informatie
via XBRL wordt aangeleverd. Aan de overzijde van
de grote plas heeft de Securities and Exchange
Commission (SEC) de aanlevering van informatie in
XBRL zelfs verplicht gesteld. Het toenemende aantal
XBRL-rapportages maakt het mogelijk dat nu de stap
wordt gezet naar het gebruik van deze informatie door
analisten en andere stakeholders. Deze ontwikkelingen
kunnen ertoe leiden dat de traditionele (papieren)
jaarrekening successievelijk wordt vervangen door een
XBRL instance document. Vanuit dit XBRL instance
document kunnen gebruikers een jaarrekening,
een kredietrapportage of een andere rapportage
samenstellen. De vraag daarbij is op welke wijze de
accountant bij de XBRL-rapportages assurance kan
verschaffen en welke vorm dit zou kunnen aannemen.
Daarvoor moet eerst aan de gebruikers worden
gevraagd welke assurance zij willen hebben ten aanzien
van de inhoud van deze rapportages en de wijze
waarop de XBRL-rapportages tot stand komen. Kortom,
er is hier dus sprake van een gewijzigde assurancevraag die eerst bij gebruikers moet worden neergelegd.
Assurance–vraag moet duidelijk zijn
Welke zekerheid willen gebruikers van
XBRL-rapportages hebben? Dit is dé kernvraag in de
discussie als het gaat om de veranderingen die in

deze context optreden in de huidige werkprocessen
van accountants. De huidige visie van bijvoorbeeld de
International Federation of Accountants (IFAC)1, maar
ook die van diverse Europese beroeporganisaties, is
dat assurance met betrekking tot de omzetting van
financiële data in zogenoemde XBRL-tagged data,
niet onder de bestaande controlestandaarden valt 2.
De International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) heeft dit expliciet uitgesproken en is
een consultatie gestart met gebruikersgroepen om
de behoefte van gebruikers en opstellers in beeld te
krijgen. Ofschoon de SEC nog niet om assurance van de
XBRL-data vraagt, deelt ook zij deze visie. In antwoord
hierop publiceerde de American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) een Position paper, met een
alternatief om een (onverplicht) additionele opdracht
tot specifiek overeengekomen werkzaamheden aan de
accountant te geven.
Ook in Nederland is deze vraag nog onvoldoende in
het publieke domein besproken. Accountants doen
er daarom goed aan om deze fundamentele vraag
met de verschillende gebruikersgroepen (overheid,
Belastingdienst, klant, bank, etc.) af te stemmen. Pas
als die behoefte voldoende in kaart is gebracht, kan
de assurance worden verschaft die daar optimaal op
aansluit.
Vooruitlopend op het definitieve antwoord is een
aantal richtingen aan te geven waarin het assuranceproces zich kan ontwikkelen Daarvoor is het wel nodig
om voldoende inzicht in het XBRL-rapportageproces te
hebben.
Het XBRL-rapportageproces
Het XBRL-rapportageproces bestaat in beginsel uit een
XBRL-gegevensverzameling en een XBRL-presentatie.
Het XBRL-rapporteringsproces is in figuur 1, pagina 24
schematisch weergegeven.
De XBRL-gegevensverzameling
Het eindresultaat van het XBRL-rapportageproces is
een XBRL instance document. Dit document bevat
de feitelijke waarden voor een of meer rapportages
(de zogeheten fact values). Voor de representatie van
de feiten in een rapportage wordt in het instance
document verwezen naar de taxonomie. De definitie
van de presentatie (= presentation view) bevindt
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zich namelijk in de taxonomie zelf en bepaalt de
feitelijke samenstelling van een bepaalde rapportage
(bijvoorbeeld jaarrekening model D). Zie Tabel 1 (pag.
25) voor een nadere toelichting op de begrippen.
Een XBRL-viewer kan op basis van het instance
document en de taxonomie de leesbare representatie
van de rapportage – die als presentatie is gedefinieerd
in de taxonomie – opbouwen en weergeven.
In theorie is het mogelijk dat een XBRL instance
document meer fact values bevat dan feitelijk
vereist is voor de rapportage, zoals deze in de
presentation view is gedefinieerd. Hoewel dit een
valide XBRL-bestand is, zal een softwarepakket
moeten controleren of alle fact values uit het bestand
worden gepresenteerd in een bepaalde weergave
(presentation, calculation, etc.). Het softwarepakket
zou bovendien een waarschuwing moeten geven als
de informatie in het instance document niet volledig is
(= volledigheidstoets), dan wel meer informatie bevat
dan voor de feitelijke rapportage nodig is. Over de
exacte presentatie - het gaat daarbij over kolommen,
marges, lettertypen, oudste gegevens eerst of juist
laatst, kleuren, etc. - is dan nog niets afgesproken.
Wel staan de boomstructuur van de weergave en de
presentatievolgorde absoluut vast.
Fundamentele wijzigingen in assuranceverschaffing
Rapporteren op basis van XBRL aan de KvK, het CBS,
de Belastingdienst vindt op dit moment plaats op
basis van de Nederlandse taxonomie. Hierin zijn de
gegevenselementen gedefinieerd die voorkomen in
de presentation view van de gevraagde rapportages
(zie de FRIS-regels op http://www.xbrl-ntp.nl/). De
presentation view bepaalt daarmee de informatie
die in een specifieke rapportage moet worden

opgenomen. Om deze reden zijn de rapportages zoals
die zijn gedefinieerd in de Nederlandse taxonomie,
gezaghebbend. Dit betekent dat de gedefinieerde
rapportages in de presentation view voldoen aan de
wettelijke vereisten.
De presentation view is qua vormgeving niet
hetzelfde als een papieren jaarrekening. Toch moet
de presentation view van een bepaalde rapportage
worden beschouwd als een ‘beeld’, waarbij conform
de beroepsregels een ‘getrouw beeld’-verklaring
kan worden afgegeven. De aanpassingen in het
rapportageproces lijken daarbij op het eerste gezicht
wellicht simpele technische vertaalslagen, die geen
extra zekerheid over het XBRL-omzettingsproces
verlangen.
Specifieke functionaliteit softwarepakketten
Softwarepakketten zullen een specifieke functionaliteit
moeten hebben om de taxonomie en de bijbehorende
presentation view(s) volgens de XBRL-standaard
in te lezen, te presenteren en te koppelen aan de
brongegevens (= mappen). Daarvoor is het zinvol
om zekerheid te hebben over de juiste interpretatie,
verwerking en representatie van de XBRL-informatie
door een dergelijke softwaretoepassing. In de praktijk
worden nog regelmatig ‘quick & dirty’-oplossingen
ontwikkeld. Deze kunnen wel met één of meer
gangbare taxonomieën overweg, maar voldoen niet
meer bij complexere taxonomieën of nieuwe versies.
Om die reden geven XBRL International en veel
regelgevers zogenoemde ‘Conformance Suites’ uit. Zo’n
Conformance Suite is een uiteenlopende verzameling
van goede en foute XBRL instance documenten,
die de juiste weergave en mogelijke foutmeldingen
moeten uitlokken. Dit geeft echter nog geen volledige
zekerheid over de juistheid van de XBRL-rapportage.

Figuur 1. Het XBRL-rapportageproces
Traditionele
controle

Financiële
administratie

Papieren
jaarrekening

PDF/HTML
document

1

Nederlandse
taxonomie

XBRL
rapportage
systeem

Internet

XBRL
Instance
Document

2

Mogelijke objecten van assurance bij XBRL rapportages

24

Kamer van
Koophandel

Zekerheidsvraag verandert
Bij een papieren jaarrekening wordt als onderwerp
van controle bekeken of de jaarrekening een getrouwe
weergave is van de werkelijkheid. Bij een XBRL instance
document zijn er diverse vragen te stellen waarover
zekerheid kan worden verlangd. Dit zijn onder andere:
• is de taxonomie een juiste weerspiegeling van de
wetgeving? Wordt deze ‘garantie’ door de wetgever
of toezichthouder gegeven?;
• bevat het instance document de juiste feiten? Is de
inhoud een juiste afgeleide van de brongegevens?;
• komt de gebruiker tot de juiste weergave?
Produceert de gebruikte software de juiste
DTS (proces)? Welke garanties biedt de
softwarefabrikant?
Het verstrekken van zekerheid over de omzetting van
gegevens in een XBRL instance document heeft daarom
consequenties voor het assurance-proces. Dit heeft
ook zijn weerslag op de inhoud van de verklaring. Het
aanmaken van een XBRL-rapportage als toegevoegde
schakel in het rapportageproces, kan fundamenteel
ingrijpen in het assurance-proces zelf. De vraag
naar zekerheid van gebruikers kan hierdoor namelijk
verschuiven van een ‘getrouw beeld’-verklaring naar
zekerheid over het ‘in control zijn’ van de processen
die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van
het XBRL instance document. De introductie van
horizontaal toezicht en eisen aan de kwaliteitsborging
van XBRL-rapportages door andere uitvragende
partijen (bijvoorbeeld kredietrapportages voor banken),
vergroten het belang van richtinggevende initiatieven
ten aanzien van deze vorm van assurance.
Assurance-modellen
Hierna wordt een tweetal mogelijke assurancemodellen besproken voor een XBRL-jaarrekening.

Model 1 – Getrouw beeld-verklaring met aanvullende
werkzaamheden rondom de totstandkoming van het
XBRL instance document.
De op basis van de administratie tot stand gekomen
en gecontroleerde jaarrekening vormt de basis voor
de XBRL-rapportage aan bijvoorbeeld de Kamer
van Koophandel. De presentation view van de te
deponeren jaarrekening bepaalt de inhoud van het
instance document. Deze optie, waarbij er via de XBRL
viewer slechts op één manier een zinvolle weergave
(bijvoorbeeld een fiscale of IFRS-jaarrekening) kan
worden gepresenteerd, is op dit moment in Nederland
de gebruikelijke, en op basis van de NL-FRIS-regels
toegestane handelwijze.
Een wezenlijk vraagstuk in de assurance-praktijk is of
er een afgebakend object van onderzoek beschikbaar
is. Er IS dan sprake van een identificeerbaar object
van onderzoek dat op eenduidige wijze kan worden
getoetst aan vastgestelde criteria. Dit object MOET
bovendien van zodanige aard ZIJN, dat toereikende
assurance-informatie kan worden verzameld om een
conclusie met een redelijke mate van zekerheid of –
indien van toepassing – beperkte mate van zekerheid te
kunnen onderbouwen.3
Complex
Indien de gebruiker afhankelijk van zijn voorkeur
verschillende rapportages kan opvragen, op basis van
een en hetzelfde XBRL instance document, dan is er
geen afgebakend object van onderzoek. Dit kan een
ingewikkeld vraagstuk opleveren bij de bepaling van
bijvoorbeeld de materialiteit. De materialiteit is namelijk
direct gekoppeld aan de aard en soort besluitvorming
van de gebruiker in relatie tot een specifiek object van

Tabel 1. Praktische specificatie van begrippen
Begrip

Omschrijving

Taxonomie

Een taxonomie beschrijft de gegevensdefinities van te rapporteren elementen en biedt o.a. de mogelijkheid om gegevenselementen te
groeperen in rapportages (presentations). De als zodanig gedefinieerde gegevenselementen kunnen worden hergebruikt in meerdere
rapportages. Dit maakt het mogelijk om gegevenselementen te harmoniseren en te standaardiseren; de kerngedachte van Standard
Business Reporting.

Discoverable Taxonomy Set

Een DTS is niet een tastbaar iets, maar is een representatie van een rapport, nadat XBRL-software een rapport (een entry-point) inleest met

(DTS)

alle bijbehorende (doorgelinkte) bestanden, zoals presentation, calculation en label linkbases uit een of meerdere taxonomieën.

Presentation view

Definitie van feitelijke rapportage als verzameling van gegevenselementen uit de taxonomie. De presentation view is onderdeel van de
taxonomie zelf en kan meerdere rapportages bevatten. In technische zin worden deze rapportages vastgelegd in de presentation linkbase.

Fact value

Een feit (getal of tekst) in een instance document, met uiteraard een unieke XBRL tag (= unieke naam voor het gegevenselement,
vergelijkbaar met een barcode).

FRIS

Financial Reporting Instance Standards. Dit zijn regels die behoren bij een taxonomy of DTS, die aanvullende eisen bevat waaraan het
instance document van een bepaalde rapportage moet voldoen (in aanvulling op de XBRL standaard). Hierin kan bijvoorbeeld worden
vastgelegd dat:
•

alle fact values binnen de presentation view moeten vallen;

•

er met twee decimalen moet worden gerapporteerd;

•

een specifieke identifier moet worden gebruikt;

•

slechts twee perioden tegelijk moeten/mogen worden gerapporteerd.
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onderzoek. Dit geldt ook voor het uiteindelijke oordeel
over de getrouwheid van de rapportage, omdat deze
ook is gekoppeld aan het totaalbeeld dat een bepaalde
rapportage geeft.
Voorbeeld
Een voorbeeld: stel dat uit XBRL instance document
A, zowel instance B als instance C geproduceerd kan
worden. Als B een subset is van A, dan zal B valide zijn
(ofschoon dit afgeleide document een totaal ander
beeld kan geven, bijvoorbeeld door het weglaten van
de extracomptabele elementen of gebeurtenissen
na balansdatum). Als B en C elkaar overlappen, dan
is de kans groot dat C onjuist is wanneer het wordt
afgeleid van A. Het is om deze reden dat de accountant
een verklaring geeft bij instance A, en niet bij enige
afgeleide stukken, zoals B en C. Ter vergelijking: een
paar pagina’s uit een jaarrekening geven ook geen
volledig en getrouw beeld.
In de situatie dat het primaire object van onderzoek
voor de accountant in beginsel niet wijzigt, is er sprake
van een uitbreiding van werkzaamheden wanneer
additioneel assurance wordt verschaft bij de omzetting
naar het XBRL instance document. (Zie nummer 1 in
figuur 1)
Extra assurance-werkzaamheden van de
accountant
Voor de accountant betekent dit dat het assuranceproces van de jaarrekening moet worden uitgebreid
met een aantal werkzaamheden. Die zijn nodig om
zekerheid te kunnen verschaffen over de omzetting van
de jaarrekening naar het XBRL-instance document. Het
gaat dan vooral om het verschaffen van zekerheid bij
de volgende aspecten:
• het gebruik van de juiste standaard (basis)
taxonomie;
• de juiste en volledige koppeling van gegevens aan
taxonomie-elementen (‘mapping’ of’ tagging’) heeft
plaatsgevonden;
• een technisch correct XBRL instance document,
gevalideerd met de gebruikte taxonomie;
• de volledigheid van de gegevens in het XBRL
instance document.
Deze aspecten worden ook benoemd in de
AICPA Position paper 4, waarbij het gaat over de
werkzaamheden die ondernemingen, die verplicht
zijn om hun jaarrekening bij de SEC te deponeren,
additioneel kunnen laten uitvoeren door hun
accountants voor de assurance op de verplichte
XBRL-rapportages aan de SEC.
De additionele werkzaamheden die de accountant
daarvoor moet uitvoeren, zijn als volgt samen te vatten
(tabel 2).
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Accountantsrapportage
De vorm van de accountantsverklaring of het assurance
report is afhankelijk van wat als object van onderzoek is
gedefinieerd. Dit kan het XBRL instance document zijn,
of de traditionele jaarrekening die vervolgens naar een
XBRL instance document is omgezet. Is de ‘traditionele
jaarrekening’ als object van onderzoek gedefinieerd,
dan ligt het voor de hand om bij het XBRL instance
document een zogenoemde ‘ontleend aan-verklaring’
te geven. De basis hiervoor is de verklaring bij de
gecontroleerde papieren jaarrekening. Additioneel
wordt dan zekerheid verschaft over het proces van
omzetting naar het XBRL instance document. Een
voorbeeld hiervan is het assurance report dat E&Y
bij de in XBRL formaat omgezette jaarrekening
2008/2009 van Deloitte heeft gegeven (zie www.
deloitteannualreport.nl).
Een andere optie is om het XBRL instance document
als onderwerp van onderzoek te nemen en hierbij
een accountantsverklaring en/of assurance-rapport
te geven. De NVCOS standaarden over rapportering
en Assurance rapporten (700, 800 en 3000) geven
de randvoorwaarden voor een dergelijke verklaring/
rapport, waarbij in beginsel een oordeel kan worden
gegeven met een redelijke mate van zekerheid over
de juistheid en volledigheid van het XBRL instance
document.

Tabel 2.
Werkzaamheden m.b.t. juistheid en volledigheid XBRL instance document
• Het instance document wordt gecontroleerd op:
• Het gebruik van de juiste taxonomie en DTS:
• Welke toezichthouder?
• Welk rapportagejaar is van toepassing?
• Etc.
• De technische validiteit van het XBRL instance document:
• XML-validatie (automatisch)
• XBRL-validatie (automatisch)
• FRIS-validatie (kan niet altijd automatisch; zal aan de hand van de
FRIS-documentatie moeten. Dit is een soort checklist)
• De feitelijke inhoud van het instance document:
• Het instance document zal volgens de presentation view moeten worden
weergegeven (indien de toezichthouder dit vereist):
• Bovenop evt. FRIS-vereiste wordt gecontroleerd of alle feiten binnen de
presentation view vallen
• Er wordt een aansluiting gemaakt tussen alle weergegeven elementen
en de brongegevens/papieren jaarrekening
• Met een bestaande mapping file zou het mogelijk moeten zijn om
automatisch te controleren of, en welke, fact values overgenomen zijn uit
het bronbestand
• Uniek ‘identificeren’ van het bestand door berekening van een standaard
‘hashwaarde’. De hash volgens de MD5-methodiek is de meest gebruikte
(http://nl.wikipedia.org/wiki/MD5), hoewel de nieuwere SHA-hash
tegenwoordig wordt geprefereerd. (http://nl.wikipedia.org/wiki/SHA-familie).
Deze ‘vingerafdruk’ van het bestand kan opgenomen worden in het
assurancerapport.)

NB: Ook in de context van een samenstelopdracht
zijn de in tabel 2 beschreven werkzaamheden
relevant. In dat geval kan bijvoorbeeld in aanvulling
op een samenstelopdracht een opdracht tot specifiek
overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd
met een daarop toegespitste rapportage.
Model 2 - Een ‘XBRL process assurance report’ m.b.t.
de totstandkoming van het XBRL instance document.
Een tweede denkbaar assurance-model is geënt
op het verschaffen van zekerheid bij de processen
die leiden tot het XBRL instance document (zie
nummer 2 in figuur 1). Dit model sluit aan op het
‘in control statement’, zoals dit onder andere in de
SOx-regelgeving is verankerd. Hierbij rapporteert de
accountant dat de interne beheersingsmaatregelen
met betrekking tot de administratieve en financiële
rapportageprocessen effectief functioneren. Het XBRL
process asssurance report omvat in dit assurancemodel het gehele rapportageproces; dus zowel de
reguliere administratieve processen als de processen
voor omzetting van gegevens in een XBRL instance
document. Deze vorm van assurance kan een
goed antwoord zijn op de behoefte die leeft bij de
Nederlandse overheid en de banken aan zekerheid over
de juiste totstandkoming van de XBRL data.
Assurance-werkzaamheden van de accountant
De werkzaamheden die de accountant moet
verrichten om dit XBRL proces assurance report af
te kunnen geven, zijn min of meer identiek aan de
werkzaamheden die worden vereist in het kader van de
SOx-regelgeving en/of de SAS 70 type-II verklaringen.
Deze werkzaamheden richten zich op de evaluatie,
inclusief de risico-evaluatie, die het management
zelf met betrekking tot het rapportageproces heeft
uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het

uitvoeren van ‘test of controls’. De accountant
moet daarvoor een substantiële hoeveelheid eigen
werkzaamheden uitvoeren via onder andere inspectie
en re-performance. Hij zal echter ook de uitgevoerde
testwerkzaamheden met betrekking tot. processen en
procedures door functionarissen van de organisatie
moeten beoordelen.
De materialiteit waarmee de accountant rekening
houdt bij de bepaling van de scope van zijn
werkzaamheden, moet worden bepaald in de context
van de getrouwe weergave van de beschrijving
van de organisatorische processen (administratieve
en financiële rapportageproces). Ook moet
daarbij de geschiktheid van de opzet en werking
van de beheersingsmaatregelen om de beoogde
controledoelstellingen te behalen, worden beoordeeld.
Daarnaast ligt het voor de hand om eveneens de in
kader 2 beschreven werkzaamheden uit te voeren, die
nodig zijn om de juistheid en volledigheid van het XBRL
instance document te kunnen bepalen.
XBRL process assurance report
Bestaande standaarden voor SAS 70-opdrachten
bieden een goed uitgangspunt voor de formulering
van de verklaring. Een mogelijke tekst die is ontleend
aan de Exposure draft ISAE 3402 5 van de IAASB,
‘Assurance Reports on Controls at a Third Party
Service Organization’, kunt u met ingang van vandaag
downloaden via de website van het AAC
Prof. Dr. Barbara Majoor RA
Drs. Dave van den Ende

1 De IFAC (IAASB) heeft een werkgroep de opdracht gegeven om de ‘assurance’ vraagstukken rondom XBRL-data in
kaart te brengen en een uitspraak te doen over de behoefte aan Assurance van gebruikers en opstellers, zie ook
IAASB; STAFF QUESTIONS AND ANSWERS, January 2010.
2 De IAASB heeft expliciet uitgesproken dat XBRL-tagged data niet valt onder het begrip ‘other information’ (ISA
720).
3 Zie Stramien voor Assurance-opdrachten, par. 33.
4 AICPA; Performing Agreed-Upon Procedures Engagements That Adress the Completeness, Accuracy or Consistency
of XBRL-Tagged Data, April 2009.
5 http://www.ifac.org/Guidance/EXD-Outstanding.php
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Beheersing en inzicht in kosten riolering:
een kwestie van een juiste en tijdige mix
van financiën, techniek en samenwerkende afdelingen

Het ‘product’ riolering raakt een groot aantal onderdelen
van de gemeentelijke organisatie en haar verantwoording.
Doordat de lasten met betrekking tot riolering voor
een belangrijk deel direct gefinancierd worden uit de
rioolheffing, resulteren pieken in deze lasten tot extra
heffingen voor burgers, extra aandacht in tussentijdse
rapportages, of tekorten in de gemeentelijke begroting
of jaarrekening. Mede gelet op het feit dat het vaak
gaat om langjarige projecten en daarmee aanzienlijke
baten en lasten samenhangen, wordt in dit artikel nader
ingegaan op dit onderwerp waarbij ook het belang van
een adequate onderbouwing en beheersing van de hiermee
samenhangende activiteiten aan de orde komen.
In onderstaand schema is de planning & control en
verantwoording in relatie tot riolering weergegeven:
Figuur 1. Samenhang planning & controlcyclus en informatievoorziening
Beleid
Woonkwaliteit
Woonlasten
Onderhoudsvoorziening
Vervangingsvoorziening
Looptijd onderhoudscyclus
Verwerking in grondexploitatie

Gemeentelijk
Rioleringsplan

Economische omstandigheden
Parameters (rente, inflatie)

Voorcalculatie
Financiële vertaling

Begroting

Opleggen
heffingen

Uitvoeren
werkzaamheden

Nacalculatie

Tussentijdse informatie
Jaarrekening

Planning & control
Eisen aan beleid en rioleringsplan
Om inzicht te krijgen en te houden in de technische
staat van het rioolstelsel zal een gemeente
rioolinspecties uitvoeren. Om een vertaling van de
resultaten van deze inspecties naar een gemeentelijk
rioleringsplan te maken zal een gemeente beleidskeuzes
moeten maken met betrekking tot de gewenste
en noodzakelijke kwaliteit van haar rioolstelsel.
Beleidskeuzes hebben onder meer betrekking op
kwaliteit, milieubeleid en leefbaarheid. Niet alleen
de gemeente is hierbij betrokken, maar ook andere
partijen die een wettelijke taak of rol hebben bij het
waterbeheer of de waterkwaliteit. Externe partijen
kunnen Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap
zijn.
De resultaten van het onderzoek naar de huidige stand
van zaken en de doelen, eisen en verplichtingen die
een gemeente op het gebied van riolering zichzelf
oplegt en via externe partijen opgelegd krijgt, vormen
de technische uitgangspunten voor het gemeentelijk
rioleringsplan, het GRP. De wettelijke eisen voor het
GRP zijn opgenomen in paragraaf 4.8 van de Wet
Milieubeheer. De verplichtingen voor de gemeente zijn
onder te verdelen in eisen met betrekking tot de inhoud
van het plan en de eisen omtrent de totstandkoming
van het plan (procedurele eisen). In tabel 1 zijn deze
eisen kort samengevat.
Financiële vertaling van rioleringsplan naar
begroting
Vanuit de technische eisen moet vertaling plaatsvinden
naar een uitvoeringsplanning. Vervolgens zal een
financiële begroting moeten worden gemaakt van
de lasten op het gebied van onderzoek, onderhoud,
reparatie, renovatie, investering en vervanging. Op
basis van de te verwachten lasten zal de gemeente
de dekking moeten bepalen. Een belangrijk punt van
aandacht hierbij is de hoogte van de rioolheffing.
Wettelijk mag de maximale hoogte van het tarief
100% bedragen van de begrote lasten. De kwaliteit
van het GRP is dus in belangrijke mate bepalend voor
de uiteindelijke toereikendheid van de dekking van de
toekomstige lasten via de opbrengsten rioolheffing.
Elementen die bij de vertaling van het GRP en de
beoordeling belangrijk zijn, zijn onder meer:
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• Zijn alle voorgenomen werkzaamheden in het GRP
opgenomen?
• Zijn de inschattingen gebaseerd op deugdelijke en
actuele inspecties?
• Welke uitgangspunten en keuzes zijn er gemaakt bij
de inschatting van lasten?
• In hoeverre is er sprake van een realistische planning
van de activiteiten?
• Heeft afstemming met andere
organisatieonderdelen plaatsgevonden om de
activiteiten op elkaar aan te laten sluiten?
• Zijn keuzes gemaakt voor de wijze van financiering
en administratieve verwerking van de investeringen,
het onderhoud en de reguliere exploitatielasten?
• Heeft evaluatie van het voorgaande plan
plaatsgevonden en van de eventuele ‘overloop’ naar
de nieuwe planperiode?
Investeringen of groot onderhoud?
Het onderscheid tussen investeringen of groot
onderhoud is vanuit technisch perspectief beperkt
relevant. De uitgaven moeten worden gedaan, het riool
moet worden onderhouden, vervangen of uitgebreid,
en of dat nu als investering, groot-onderhoudsuitgave
of ten laste van een bouwgrondexploitatiecomplex
wordt verantwoord, is niet wezenlijk anders. Vanuit
het financieel perspectief is dit onderscheid echter
wezenlijk. Over investeringen moet ten laste van de
heffing of ten laste van een bestemmingsreserve
worden afgeschreven. Bij beide verwerkingswijzen
worden de afschrijvingslasten ten laste van de
programmarekening gebracht. Indien de afschrijving
ten laste van een bestemmingsreserve wordt gebracht,
geschiedt dit via de resultaatbestemming door een
vrijval van de bestemmingsreserve ter grootte van de
afschrijvingslast.
Groot-onderhoudsuitgaven kunnen op basis van
de verslaggevingsregels (het BBV) ten laste van een
voorziening worden gebracht of direct als last in
een jaar worden genomen. Beide worden gedekt
uit het tarief, maar kunnen impact hebben op
mogelijke fluctuaties in het tarief. Wanneer uitgaven
voor riolering ten laste worden gebracht van een
bouwgrondexploitatie, dan leidt dit ertoe dat deze
uitgaven in één keer ten laste van grondverkopen
worden genomen en dus niet direct in de hoogte
van de heffing worden betrokken. Het vorenstaande
betekent dat de financiële kaders helder moeten zijn,
en dat iedere voorgenomen uitgave aan deze kaders
getoetst zal moeten worden. In figuur 2 (pag. 31)
worden de mogelijke verwerkingswijzen schematisch
weergegeven.
Nacalculatie
Bij de vergelijking van begroting en realisatie aan
het eind van het jaar blijkt vaak dat de technische
planning vertraagd is en dat er voor- of nadelige
aanbestedingsresultaten zijn behaald of dat de
uitvoering anders is vormgegeven dan gepland. Alleen
op basis van een grondige analyse van de verschillen
tussen voorcalculatie en nacalculatie kan de financiële
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degelijkheid en onderbouwing van het GRP worden
getoetst, en zo nodig naar de toekomst worden
aangepast.
Verantwoording
Het GRP moet bij vaststelling door de raad
gecommuniceerd worden naar belanghebbenden,
zoals Gedeputeerde Staten, beheerders van
waterzuiveringsinstallaties en beheerders van het
oppervlaktewater waarop wordt geloosd. Via (lokale)
kranten wordt de informatie ook verspreid naar de
inwoners van een gemeente.
De confrontatie van de begrote en werkelijke
werkzaamheden én de daarbij behorende financiën
zullen via de tussentijdse informatie worden gevolgd.
De financiële uitkomsten van het rioolbeheer worden
verantwoord in jaarrekening en jaarverslag.
Tussentijdse informatieverstrekking
Er is een aantal vakafdelingen binnen de gemeentelijke
organisatie die betrokken zijn bij het verzamelen,
verstrekken en analyseren van de informatie die nodig
is voor het bewaken en zo nodig bijsturen van de baten
en lasten met betrekking tot riolering. Onder meer
de afdeling belastingen, de afdelingen die belast zijn
met het onderhoud en de investeringen en de afdeling
control (zie tabel bovenaan pagina 31).

Tabel 1. Eisen GRP
Inhoudelijke eisen
•

Overzicht van de in een gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van
stedelijk afvalwater

•

Overzicht van de in een gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en verdere
verwerking van afvloeiend regenwater

•

Maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond aangegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken

•

Het tijdstip waarop de voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn

•

Overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen in de planperiode

•

Gevolgen voor het milieu van de in het plan aangekondigde activiteiten

•

Overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten

Procedurele eisen
•

Het GRP wordt voorbereid door het college van burgemeester en wethouders

•

Zij betrekken hierbij Gedeputeerde Staten, beheerders van zuiveringstechnische werken en
beheerders van oppervlaktewater waarop lozing plaatsvindt

•

De gemeenteraad stelt het GRP vast

•

Bij vaststelling doet het college van burgemeester en wethouders mededeling door het
toezenden van het GRP aan Gedeputeerde Staten, beheerders van zuiveringstechnische
werken en beheerders van oppervlaktewater waarop lozing plaatsvindt

•

Het college van burgemeester en wethouders maakt de vaststelling van het GRP door de raad
bekend in een dag- of nieuwsblad en verwijst hierbij naar verdere informatie

Afdeling

Onderwerp tussentijdse rapportages

Belastingen

Opleggingen en invorderingen van de rioolheffing

Onderhoud riolering /

Voortgang, plannen in procedure, kwaliteit uitvoering,
capaciteit, betaalde bedragen, verplichte bedragen en nog uit te
geven bedragen per project

Investeringen

Aanbestedingen en de hierbij behaalde resultaten

Control

Check op planning, voortgang van planvorming en uitvoering,
betaalde en verplichte bedragen, aanbestedingsresultaten,
dekking (tarief versus werkelijke lasten), nacalculaties en de
inhoudelijke stand van zaken van plannen

De voortgang in de uitvoering en de bestedingen van
de door de raad vastgestelde kredieten zullen over het
algemeen centraal staan in tussentijdse rapportages.
De afdeling control speelt een belangrijke rol in het
aggregeren, beoordelen en samenvoegen van deze
verschillende informatiestromen. Dat maakt het mede
mogelijk om de beheersing van het product riolering
vorm te geven en te monitoren. Tevens ontstaat
hierdoor inzicht in de stand van zaken ten opzichte van
de planvorming bij het GRP.
De tussentijdse rapportages en de procedures binnen
de vakafdelingen vormen de basis voor het toetsen
van de effectieve werking van de genomen interne
beheersingsmaatregelen rondom riolering.
Jaarverslaggeving
Beleidsmatige keuzes
De financiële uitkomsten van het rioolbeheer komen op
een aantal plaatsen terug in de jaarrekening en in het

jaarverslag. De wijze waarop hangt af van een aantal
financieel-beleidsmatig te maken keuzes:
• Wordt er een bestemmingsreserve gevormd voor
het saldo van baten en lasten riolering?
• Wordt er een bestemmingsreserve of een
voorziening gevormd voor groot onderhoud, of
worden deze lasten rechtstreeks ten laste van het
resultaat gebracht?
• Wordt er via een voorziening ten laste van de
heffing gespaard voor vervangingsinvesteringen?
• Worden investeringen in riolering wel of niet
ten laste van bouwgrondexploitatie-complexen
gebracht?
De programmaverantwoording, de paragrafen,
de programmarekening en de balans bevatten alle
informatie over het rioleringsbeleid, de uitvoering
daarvan en de financiële gevolgen.
Programmaverantwoording
In de programmaverantwoording legt de gemeente
verantwoording af over de realisatie van de
programma’s. Er wordt inzicht gegeven in de mate
waarin de doelstellingen zijn bereikt, de wijze waarop
getracht is de beoogde maatschappelijke effecten
te bereiken en de gerealiseerde lasten en baten. In
de programmaverantwoording zal de gemeente
uitgebreider ingaan op de beleidsmatige aspecten
van het GRP. Voorbeelden hiervan zijn vertragingen
van investeringen aan het riool en de gevolgen van de
veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied
van bijvoorbeeld milieu en water.
Paragraaf lokale heffingen
In de paragraaf lokale heffingen geeft de gemeente

Figuur 2. Verwerkingswijzen uitgaven riolering
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weer wat de geraamde inkomsten zijn en welke
inkomsten zij werkelijk heeft ontvangen. Ook doet
ze verslag van het gevoerde beleid en de lastendruk
voor de inwoners van een gemeente. De paragraaf
lokale heffingen is de paragraaf waar met name wordt
ingegaan op de inkomstenkant. Via de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen informeert het college
de raad over het beleid met betrekking tot riolering,
de financiële gevolgen van dit beleid en de gevolgen
voor de begroting. Ook kan en zal op enige plaats in
de verantwoording ingegaan worden op de mate van
kostendekkendheid van de tarieven.
Programmarekening
In de programmarekening wordt een overzicht
gepresenteerd van de gerealiseerde lasten en baten en
de mutaties in de reserves en de voorzieningen. Met
betrekking tot riolering zal de verantwoording van de
lasten mede afhankelijk zijn van de eerdergenoemde
keuzes die de gemeente maakt binnen de
verslaggevingregels van het BBV.

bijgehouden en in de begroting en de jaarrekening
worden toegelicht. Alleen zo is een adequate
toetsing van de omvang van de voorziening
mogelijk, en is de voor de jaarrekening benodigde
relatie met het GRP te leggen.
• De voorziening moet zijn ingesteld en gevoed
op basis van een actueel en vastgesteld GRP. Dit
GRP dient periodiek te worden geactualiseerd
en financieel te zijn getoetst. Tevens moeten
het beheerplan, de stand van dit deel van de
voorziening en de dotatie eraan op elkaar
aansluiten. Indien er geen (recent) beheerplan
aanwezig is, is het vormen van een voorziening
groot onderhoud riolering niet toegestaan. Een
termijn van 4 of 5 jaar voor het herzien van het GRP
wordt als stelregel gehanteerd.

Balans
Op de balans kan het onderwerp riolering voorkomen
onder de investeringen, de bestemmingsreserves en/
of de voorzieningen. Voor zover investeringen niet
ten laste van een voorziening vervanging riolering of
bouwgrondverkopen worden gebracht (zie figuur 2),
worden zij als investeringen met een economisch nut
geactiveerd.

Conclusie
Een adequate planning & control rondom riolering
start bij een goed onderbouwd en actueel GRP,
waarbij technische en beleidsmatige uitgangspunten
financieel vertaald zijn. Er dient een periodieke
evaluatie en afstemming plaats te vinden over de
bereikte resultaten op inhoudelijk en financieel terrein,
en de consequenties daarvan voor komende jaren.
Deze evaluatie kan plaatsvinden in de tussentijdse
informatievoorziening via bestuursrapportages. Met
name de confrontatie van de begrote versus werkelijke
realisatie van zowel werkzaamheden én financiën is
hierbij cruciaal.

Wanneer de raad besluit een bestemmingsreserve te
vormen voor onderhoud en investeringen, of voor
de egalisatie van exploitatiesaldi van het product
riolering, zal deze reserve functioneren als een
egaliserende spaarpot. De baten en lasten zullen
volgens het gemodificeerd stelsel van baten en lasten
(uitgangspunten: periodetoerekening, voorzichtigheid
en realisatiebeginsel) in de programmarekening worden
verantwoord en het saldo zal via resultaatbestemming
gemuteerd worden in de reserve.

De ontwikkelingen bepalen samen de
beheersingsmaatregelen die getroffen moeten worden
met betrekking tot de baten en lasten van riolering
en zijn daarmee bepalend voor de kwaliteit van de
verslaggeving van gemeenten, niet alleen voor wat
betreft de jaarstukken, maar ook voor het financieel
meerjarenperspectief. Een adequate planning & control
zorgt immers voor toekomstige grip en sturing van deze
belangrijke en (financieel) omvangrijke activiteit van de
gemeente.

Voorzieningen bieden de mogelijkheid om
schommelingen in het tarief te voorkomen.
Dotaties aan de voorziening worden namelijk altijd
verantwoord als lasten. Dit betekent dat de vorming
van deze spaarpot meegenomen moet worden bij
het bepalen van het tarief van de rioolheffing. Voor
riolering is het mogelijk om voorzieningen te vormen
voor groot onderhoud en spaarbedragen voor
vervangingsinvesteringen. Specifiek voor de voorziening
riolering gelden de volgende eisen:
• De voorzieningen onderhoud respectievelijk
vervanging dienen in de begroting en in de
jaarrekening zodanig te worden toegelicht dat
de relatie is te leggen met het GRP en inzicht
kan worden geboden in het onderhoud en de
spaarcomponent voor vervangingsinvesteringen.
• Indien de gemeente één voorziening voor beide
componenten (vervangingsinvesteringen en
onderhoud) heeft, moet de samenstelling van
deze voorziening naar deze componenten worden
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Rechtmatigheidscontrole in het
onderwijs

Met ingang van verslagjaar 2009 is de controle op
rechtmatigheid bij onderwijsinstellingen ten opzichte
van verslagjaar 2008 uitgebreid. In dit artikel worden de
belangrijkste wijzigingen uiteengezet.

Inleiding
Op 14 december 2009 heeft het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het
onderwijscontroleprotocol OCW 2009 (hierna
CP2009) definitief vastgesteld. Het CP2009 bevat
aanwijzingen en voorschriften voor de controle op
de jaarstukken en de bekostigingsgegevens van de
door het rijk bekostigde onderwijsinstellingen door de
accountant. Het CP2009 vermeldt dat de accountant
in de accountantsverklaring bij de jaarrekening
van onderwijsinstellingen, naast een oordeel over
de getrouwheid, ook een oordeel geeft over de
rechtmatigheid. Dit is niet nieuw. Wat wel nieuw is,
is dat de scope van de rechtmatigheidscontrole is
verbreed.
Aanleiding voor de verbreding van de scope van de
rechtmatigheidscontrole is het feit dat OCW een
Rechtspersoon met een Wettelijk Taak (RWT) is.
Een RWT is een instelling die een bij of krachtens
de wet geregelde publieke taak uitvoert en publiek
geld uitgeeft, waarop de minister invloed uitoefent.
Bij een RWT is rechtmatigheidscontrole wettelijk
voorgeschreven. Mede op aandringen van het
Ministerie van Financiën is OCW in 2008 gestart
met de invoering van de rechtmatigheidscontrole bij
onderwijsinstellingen. De rechtmatigheidscontrole is in
het verslagjaar 2009 doorgezet en zal in de komende
jaren stapsgewijs uitbreiding krijgen.
Dit artikel gaat in op het begrip financiële en
niet-financiële rechtmatigheid, de wijzigingen ten
opzichte van het verslagjaar 2008 en de gevolgen voor
de onderwijsinstellingen en de accountants.
Het begrip rechtmatigheid in het onderwijs
In het CP2009 is opgenomen dat de accountant moet
controleren of de rijksbijdrage rechtmatig is verkregen
(onderzoek bekostigingsverantwoording) en dat deze

rijksbijdrage rechtmatig is besteed. Ten aanzien van
de verkrijging van de rijksbijdrage stelt de accountant
vast dat de in de bekostigingsverantwoording van de
instelling opgenomen aantallen voldoen aan de eisen
van rechtmatigheid. Dit houdt in dat de opgegeven
gegevens die in aanmerking komen voor bekostiging,
bijvoorbeeld de leerlingaantallen, in overeenstemming
zijn met de in de wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. Het gaat hier om rechtmatigheid
van niet-financiële informatie. De accountant
verstrekt een afzonderlijk assurance-rapport bij de
bekostigingsverantwoording.
Ten aanzien van de in de jaarrekening van de instelling
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties dient
de accountant vast te stellen 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 CP2009 zijn opgenomen.
In het CP 2009 is het begrip financiële rechtmatigheid
als volgt omschreven:
‘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 in 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. Veel onderwijsinstellingen
hebben naast baten uit publieke middelen ook baten
uit private activiteiten zoals contractactiviteiten en
ouderbijdragen. Instellingen ontvangen vaak van
lagere overheden ook bijdragen, zoals projectsubsidies.
Voor de verkrijging en besteding van deze bijdragen
worden vaak aanvullende voorwaarden gesteld in de
subsidiebeschikking of in de in de subsidiebeschikking
genoemde verordeningen. Voor het oordeel over de
financiële rechtmatigheid in de accountantsverklaring
bij de jaarrekening van een onderwijsinstelling
worden de subsidiebaten, anders dan die van het
ministerie van OCW en de bestedingen daarvan,
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beschouwd als private activiteiten. Dit houdt in
dat de in de jaarstukken verantwoorde baten en
lasten en balansmutaties die betrekking hebben op
private activiteiten buiten de scope vallen van de
rechtmatigheidscontrole zoals deze door OCW is
voorgeschreven.
Controle op rechtmatigheid is bij lokaal bestuur
(gemeenten, provincies en gemeenschappelijke
regelingen), vanaf 2004 al ingevoerd en recent(er) ook
bij waterschappen en politie. Belangrijk verschil bij de
rechtmatigheidscontroles bij onderwijs ten opzichte
van de controles in het lokaal bestuur is het feit dat
het normenkader (welke wet- en regelgeving valt
onder de scope van de controle) uitsluitend bestaat uit
een limitatieve lijst van externe wet- en regelgeving.
Anders dan bij lokaal bestuur maken bij onderwijs de
interne wet- en regelgeving (w.o. verordeningen), het
voorwaardencriterium, het begrotingscriterium evenals
misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-criterium) geen
deel uit van het normenkader. Hierdoor is de impact
van de invoering van de rechtmatigheidscontrole bij
onderwijsinstellingen in vergelijking met lokaal bestuur
aanzienlijk kleiner.
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van
verslagjaar 2008
In het onderwijscontroleprotocol OCW over het
verslagjaar 2008 is aangegeven dat het normenkader
voor de controle van de rechtmatigheid, voor zowel
de accountantsverklaring bij de jaarrekening als het
assurance-rapport over de bekostigingsgegevens,
beperkt is tot regels die voor OCW van belang
zijn in het kader van de subsidierelatie met de
onderwijsinstelling en de Europese regels voor
aanbesteden.
Een duidelijk normen- en uitgewerkt toetsingskader
(welke artikelen) voor de reikwijdte van de
rechtmatigheidsverklaring ontbrak nog in het
controleprotocol 2008. De invulling bleef beperkt tot
een limitatieve opsomming van de specifieke regels,
zoals deze zijn verwerkt in de diverse onderdelen van
het controleprotocol. Daarnaast werd de zichtbare
naleving en beoordeling van een aantal van deze
wetten en haar bepalingen door de instellingen in het
verleden nog niet specifiek door OCW gevraagd.
In het accountantsoverleg van mei 2009 werd door
de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) aangegeven dat
alle overheidsvoorschriften voor financiële transacties
opgenomen zouden worden in het normenkader.
In gesprekken en in een reactie op de invoering van
de rechtmatigheidscontrole met het IvhO hebben
wij aangegeven dat het voor een uitvoerbare
rechtmatigheidscontrole noodzakelijk is dat deze
voorschriften op artikelniveau vastgelegd worden
in een eenduidig toetsingskader. Immers, niet alle
artikelen leiden tot financiële transacties en zijn daarom
niet relevant voor de rechtmatigheidscontroles.
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Om invulling te geven aan het rechtmatigheidsbegrip
heeft de IvhO alle relevante OCW-wetgeving nader
onderzocht op relevante financiële artikelen. Het
product hiervan is een lijst met OCW-regelgeving die
door het ministerie relevant wordt geacht voor het
rechtmatigheidsoordeel. Deze lijst is opgenomen in
bijlage 1 bij het CP2009 (bladzijden 81-85). De lijst
bevat per sector een opsomming van wetten, besluiten
en artikelen. Hiermee is dus een duidelijk en werkbaar
normen- en toetsingskader tot stand gekomen voor
de rechtmatigheidscontrole. De IvhO heeft daarnaast
aangegeven dat de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (Rjo), de belastingwetgeving, de CAO
(met uitzondering van de CAO primair Onderwijs) en
loonregels geen deel uitmaken van het normenkader
rechtmatigheid 2009.
Een aantal van de op de lijst opgenomen artikelen
is nieuw ten opzichte van het controleprotocol
2008. Een voorbeeld hiervan is artikel 29 lid 1 van
de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit artikel
bepaalt dat een school slechts 1 of 2 directeuren
heeft en dat de kosten van een andere directeur
niet ten laste van de rijksvergoeding mogen worden
gebracht. In de tabel op pagina 35 zijn per sector de
belangrijkste nieuwe artikelen voor het toetsingskader
rechtmatigheidscontrole 2009 opgenomen.
Uit dit overzicht blijkt dat de uitbreiding van het
toetsingskader beperkt is. Het toetsingskader voor de
rechtmatigheidscontrole voor 2009 ziet er als volgt uit:
1. De relevante bepalingen in de onderwijsweten regelgeving, zoals opgenomen in de
eerdergenoemde bijlage 1 van het CP2009;
2. De Europese aanbestedingswetgeving;
3. De CAO voor Primair Onderwijs.
Gevolgen voor de onderwijsinstelling en de
accountant
Voor de instellingen is de wet- en regelgeving niet
nieuw. Instellingen zijn en blijven verantwoordelijk
voor het naleven van de regelgeving en de borging
hiervan in het interne beheersingssysteem van
de instelling. Voor een uitvoerbare, efficiënte en
effectieve accountantscontrole is het belangrijk dat
de instelling de naleving van de benoemde financiële
rechtmatigheidsaspecten zichtbaar maakt.

Voor het aantonen van het rechtmatig handelen is het
belangrijk om eerst inzicht te verkrijgen in de omvang
van de geldstromen van de relevante artikelen. Niet
alle in het toetsingskader opgenomen artikelen zullen
bij elke onderwijsinstelling van toepassing zijn. Feit
is dat de instelling meer moet doen dan voorgaande
jaren om het ‘aantoonbaar rechtmatig handelen’ aan te
tonen. Voor het in beeld brengen van de omvang van
de geldstromen door de instelling is door Deloitte een
model ontwikkeld. In dit model kan de instelling ook
aangeven op welke wijze zij de rechtmatige besteding
heeft geborgd in haar organisatie. Dit model bevat
tevens de mogelijkheid om per regeling de omvang
van de internecontrolewerkzaamheden te bepalen.
De accountant beoordeelt de door de instelling
uitgevoerde internecontrolewerkzaamheden en verricht
daarnaast eigen waarnemingen.

en dus economisch rationeel uitvoerbaar, ondanks de
late communicatie van het ministerie van OCW.

De vraag is of de instellingen op de invoering van de
rechtmatigheidcontrole zijn voorbereid. Aangezien
op het moment van aankondiging van het definitieve
protocol het boekjaar 2009 nagenoeg voorbij was,
lijkt het onwaarschijnlijk dat op het moment van
verschijnen en definitief worden van het protocol al
een adequate en complete toetsing en vastlegging
heeft plaatsgevonden van de voor 2009 van toepassing
zijnde rechtmatigheidsaspecten.

Samenvatting
In het CP2009 is aangegeven dat de accountant
in de accountantsverklaring bij de jaarrekening
van onderwijsinstellingen, naast een oordeel over
de getrouwheid, ook een oordeel geeft over de
rechtmatigheid. Hierbij moet de accountant toetsen
dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties in overeenstemming zijn met de
wet- en regelgeving. Het bij de rechtmatigheidscontrole
geldende normenkader is door OCW met ingang van
verslagjaar 2009 ten opzichte van verslagjaar 2008
in beperkte mate verbreed. Daarnaast heeft OCW in
het CP2009 de OCW-wet- en regelgeving specifiek
gemaakt. Voor de instellingen is de wet- en regelgeving

Wij verwachten, gelet op de beperkte uitbreiding
van de omvang van het normen- en toetsingskader
in 2009, dat de (interne) werkzaamheden om de
rechtmatigheid aan te tonen overzienbaar zullen zijn,

Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
		

De toetsing op en het zichtbaar maken van de naleving
op de rechtmatigheidsaspecten zal over het jaar 2009
voor de onderwijsinstellingen en accountants leiden
tot extra werkzaamheden, een conclusie die door de
IvhO is gedeeld. Immers, de zichtbare naleving en
beoordeling van een aantal van deze wetten en haar
bepalingen werd in het verleden nog niet specifiek
gevraagd. Een indicatie van deze extra werkzaamheden
is afhankelijk van de kwaliteit van de interne beheersing
en de uitkomsten van de toetsing door de instelling.
Daarnaast is het essentieel te onderkennen dat voor
een groot deel van de rechtmatigheidscontrole de
toetsingswerkzaamheden ook al onderdeel waren van
de controles tot en met 2008.

Middelbaar Beroeps
Onderwijs

Hoger Beroeps Onderwijs
en universiteiten

Artikel 29 lid 1 van de Wet

Artikel 6e lid 1 Het bevoegd

UWEB Maximumsalaris

WHW art.11.2
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om niet aan een leerling

bestuur en centrale directie.
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lesmateriaal ter beschikking.
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de kosten van een andere

niet rechtmatig.
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worden gebracht.
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niet nieuw. Wel is het voor een uitvoerbare, efficiënte
en effectieve accountantscontrole belangrijk, dat de
instelling de naleving van de benoemde financiële
rechtmatigheidsaspecten zichtbaar maakt.
De toetsing van de rechtmatigheid 2009 lijkt, mede
door de beperkte uitbreiding van de scope ten
opzichte van 2008, goed uitvoerbaar. De toetsing
van de rechtmatigheid voor 2009 resulteert in extra
werkzaamheden voor zowel de instelling als de
accountant. De komende maanden zullen benut
moeten worden om dit in beeld te krijgen en de
rechtmatigheid te toetsen. Hierbij zijn concrete en
nadere afspraken met de instellingen essentieel.
Drs. André van Vliet RA
Frank van Kuijck RA RO EMIA
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Nieuwe Aanbestedingswet zorgt voor
lastenverlichting en simpeler procedures

Met overheidsopdrachten is veel geld gemoeid. Om
te bereiken dat de aanbesteding van deze opdrachten
resulteert in de beste prijs-kwaliteitverhouding, is het van
belang dat zoveel mogelijk ondernemers toegang tot een
aanbesteding krijgen. Het Ministerie van Economische
Zaken (EZ) heeft een nieuw wetsvoorstel voor een
Aanbestedingswet opgesteld. Dit voorstel beoogt een
duidelijker en eenvormiger aanbestedingskader aan te
bieden, waardoor enerzijds de toegang tot aanbesteding
beter zou moeten worden, en anderzijds de aanbestedende
diensten de regels en beginselen makkelijker zouden
moeten kunnen naleven.

Inwerkingtreding van de Aanbestedingswet wordt
medio 2011 verwacht. De nieuwe Aanbestedingswet
geldt voor alle overheidsopdrachten onder en boven
de Europese drempel, dus ook voor opdrachten waar
geen verplichting tot Europese aanbesteding bestaat.
Volgens het ministerie van EZ zal met de nieuwe
Aanbestedingswet en het bijbehorende beleid de
lastendruk bij het bedrijfsleven en de overheid met
139 miljoen euro per jaar worden verminderd.1
Doelstelling wet
Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 2
blijkt dat in de praktijk verbetering van de
aanbestedingspraktijk mogelijk en gewenst is. De
regels en beginselen van het aanbesteden blijken, met
name voor kleinere en daardoor vaak minder ervaren
aanbestedende diensten, niet altijd duidelijk te zijn,
wat de naleving ervan bemoeilijkt. Bovendien kan het
aanbesteden gepaard gaan met aanzienlijke lasten
voor ondernemer en aanbestedende diensten. Met
de nieuwe Aanbestedingswet vindt voor Nederland
implementatie plaats van de Europese Algemene
Richtlijn en de Richtlijn Nutssectoren (2004) op het
niveau van wet.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet
beoogt een duidelijker en eenvormiger
aanbestedingskader te bieden, wat de lasten van
het aanbesteden vermindert, voldoende ruimte
laat voor maatwerk, en de toetsing van integriteit
van de inschrijvers vereenvoudigt. De Europese
aanbestedingsregels worden opnieuw en toegankelijker
vastgelegd. Bij het opstellen van de nieuwe wet
is met name gekeken naar de uitvoerbaarheid,
handhaafbaarheid en naleving. Aanbestedende
diensten dienen makkelijker in staat te zijn doelmatig
aan te besteden en daarbij de regels en beginselen na
te leven.
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
A. Belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel ten
opzichte van de huidige regelgeving.
B. Innovatie en duurzaamheid in het kader van het
flankerend beleid.
C. Veranderingen voor organisatie en rol accountant.
Belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel ten
opzichte van huidige regelgeving
In het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet
is voor de verbetering van de aanbestedingspraktijk een
drietal lastenverlichtende maatregelen opgenomen:
• de verplichte uniforme eigen verklaring,
• het kosteloos aanbieden van aanbestedingsstukken,
en
• de verplichte (gratis) publicatie via TenderNed.
Daarnaast bevat het wetsvoorstel wijzigingen ten
aanzien van de:
• integriteitstoets en
• de rechtsbescherming.
Hierna volgt voor ieder van deze maatregelen de
inhoud van het wetsvoorstel.
Eigen verklaring
In een eigen verklaring verklaart de ondernemer dat
hij voldoet aan (een aantal van) de selectiecriteria.
Aanbestedende diensten zullen in eerste instantie
aan ondernemers alleen de uniforme eigen verklaring
kunnen vragen. Alleen de winnende ondernemer moet
uiteindelijk de originele bewijsstukken aanleveren als
de aanbestedende dienst hiernaar vraagt. Onnodige
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lasten voor inschrijvende ondernemers worden
zo voorkomen, omdat zij niet steeds verschillende
gegevens en documenten hoeven aan te leveren. De
uitvoeringslasten van aanbestedende diensten nemen
af doordat de aanbestedende diensten niet langer van
alle ondernemers gegevens en documenten hoeven te
verifiëren.
Kosteloos aanbieden aanbestedingsstukken
Aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven
zullen de aanbestedingsstukken die relevant zijn
kosteloos aan geïnteresseerde partijen moeten
aanbieden. Ondernemers hoeven dus geen hoge
bedragen meer te betalen om te beoordelen of
inschrijving interessant is.
Aankondiging op TenderNed
Aanbestedende diensten zullen de (voor)aankondiging
van de opdracht en bekendmaking van de gunning
moeten publiceren via TenderNed. Deze (voor)
aankondiging is gratis. TenderNed wordt het
elektronische systeem waarmee aanbestedende
diensten en speciale-sectorbedrijven aanbestedingen
nationaal en Europees kunnen aankondigen.
Aanbestedende diensten hoeven geen statistische
gegevens m.b.t. het aantal overheidsopdrachten meer
aan te leveren aan de Europese Commissie, omdat
TenderNed de gegevens centraal beschikbaar heeft.
Integriteitstoets
Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel betreft,
zoals gemeld, vereenvoudiging van de toetsing van de
integriteit. Deze vereenvoudiging wordt gerealiseerd
door bij de integriteitstoets onderscheid aan te brengen
tussen de vereiste en de facultatieve uitsluitingsgronden
en de daarmee samenhangende vereisten:
• Voor de verplichte uitsluitingsgronden geldt dat
aanbestedende diensten verplicht zijn ondernemers
te vragen in de eigen verklaring te verklaren dat zij
niet onder de uitsluitingsgronden van de wet vallen.
• Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt dat
aanbestedende diensten kiezen of zij hierop willen
toetsen. Indien zij hiervoor kiezen, moeten zij deze
ook in de eigen verklaring opnemen.
Aanbestedende diensten kunnen aan de gegunde
of geselecteerde ondernemers ook het bewijsstuk
‘Gedragsverklaring aanbesteden’ vragen. De
‘Gedragsverklaring aanbesteden’ is een uniforme
verklaring die de Minister van Justitie afgeeft en
12 maanden geldig is.
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Voor de sectoren bouw, ICT en milieu kunnen
aanbestedende diensten daarnaast advies vragen
bij bureau BIBOB. Indien een ondernemer geen
‘Gedragsverklaring aanbesteden’ over kan leggen
of indien bureau BIBOB een negatief advies geeft
over een bepaalde ondernemer, is deze ondernemer
niet automatisch uitgesloten van deelname aan de
aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst
moet uiteindelijk de beslissing nemen een ondernemer
uit te sluiten voor deelname aan de specifieke
aanbestedingsprocedure en deze beslissing goed
kunnen onderbouwen.
Rechtsbescherming en relatie tot de WIRA
De rechtsbescherming bij aanbestedingen is
civielrechtelijk. De burgerlijke rechter is bevoegd over
geschillen te oordelen in aanbestedingsprocedures.
Op verzoek van belanghebbenden kan de rechter op
korte termijn voorlopige maatregelen nemen d.m.v. een
voorlopige voorziening. Dit systeem is gehandhaafd,
omdat het voldoende bescherming voor ondernemers
biedt.
Het Wetsvoorstel Implementatie
Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden
(WIRA) bevat, in aanvulling op het bovenstaande
civielrechtelijke rechtsbeschermingsstelsel, bepalingen
om de doeltreffendheid van rechtsbescherming
verder te verhogen. De regering wil omwille van de
overzichtelijkheid bij inwerkingtreding van WIRA, dit
samenvoegen met het wetsvoorstel voor de nieuwe
Aanbestedingswet.
Innovatie en duurzaamheid in het kader van het
flankerend beleid
Het Rijk wil uiterlijk dit jaar (2010) voor 100% duurzaam
inkopen. Provincies, gemeenten en waterschappen,
universiteiten en hogescholen willen eveneens
duurzaam gaan inkopen. Voor nagenoeg alle typen
producten en diensten die de overheid inkoopt
zijn inmiddels aandachtspunten en inkoopcriteria
opgesteld voor het verduurzamen van de inkoop. De
aandachtspunten zijn te vinden op de website van het
ministerie van VROM en van SenterNovem.
Veranderingen voor organisatie en rol
accountant
Zowel de organisatie als de accountant krijgt bij de
rechtmatigheidscontrole te maken met de gevolgen
van deze nieuwe wet. De wet zal bij inwerkingtreding
deel gaan uitmaken van het normenkader voor de

rechtmatigheidscontrole, en zal hierbij de wettelijke
leemte vullen tussen de huidige EU-aanbestedingregels
en de lokale regeling rondom inkoop en aanbesteding.
Deze leemte betreft met name de wettelijke regeling
van de aanbesteding van overheidsopdrachten met een
geraamde waarde beneden de Europese drempel. Het
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
(Bao) zal bij inwerkingtreding van de nieuwe wet uit
het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole
verdwijnen en worden vervangen door de nieuwe wet.
Zowel de organisatie als de accountant zal bij de
rechtmatigheidscontrole moeten nagaan of de nieuwe
wet op de juiste wijze in de processen is geborgd.
De aanbestedende overheid zal de gevolgen van
de nieuwe wet namelijk moeten verwerken in de
aanbestedingsprocedures. Dat betekent overigens
dat deze procedures op een aantal punten simpeler
worden en met minder uitvoeringskosten gepaard
gaan. Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
moet hierop worden afgestemd, en het inkoop- en
aanbestedingsproces kan, indien nodig, worden
gestroomlijnd.
De accountant zal, ten slotte, tevens een bijdrage
leveren aan de implementatie van de nieuwe
Aanbestedingswet door als onderdeel van de
rechtmatigheidscontrole de rechtmatige naleving te
toetsen.
Mr. Dr. Gerda Groeneveld
Jan Hofmeijer RA

1 Onderzoek door Sira Consulting en Significant, nieuwsbericht Ministerie van Economische Zaken, 7 augustus 2009.
2 Bron: MvT bij het wetsvoorstel ‘Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet (20..)’. Zie www.
europadecentraal.nl of het Ministerie van Economische Zaken onder ‘Aanbestedingswet’.
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Wetsvoorstel vereenvoudiging en
flexibilisering van het BV-recht

Er staan belangrijke veranderingen op stapel voor de BV.
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht is inmiddels in behandeling bij de Eerste
Kamer. Met de invoering van het wetsvoorstel ontstaan
er meer mogelijkheden om de inrichting van BV’s aan
te passen aan de gewenste situatie. Ook het systeem van
kapitaalbescherming, met een belangrijke rol voor de
accountant, gaat op de schop. Deze bijdrage geeft een
overzicht van de belangrijkste wijzigingen, met speciale
aandacht voor wijzigingen die voor accountants van
belang zijn.
Inleiding
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht werd op 15 december 2009 aangenomen
door de Tweede Kamer. Inmiddels is het bij de Eerste
Kamer in behandeling en als het wordt aangenomen,
wordt het huidige BV-recht ingrijpend gewijzigd.
Wetswijzigingen die voor ondernemers van belang zijn,
treden sinds enige tijd zoveel mogelijk per 1 juli of
1 januari in werking. Het wetsvoorstel zou dus per
1 juli ingevoerd kunnen worden, hoewel dat nu wel
krap begint te worden, mede gelet op zaken van fiscale
en overgangsrechtelijke aard die nog geregeld moeten
worden. 1
Kapitaal
Kapitaalvereisten
Een van de belangrijkste wijzigingen die het
wetsvoorstel behelst, is dat het verplichte
minimumkapitaal van euro 18.000,- komt te vervallen.
Flex-BV’s kunnen worden opgericht met een
minimumkapitaal van bijvoorbeeld één eurocent. Het
blijft mogelijk om een hoger kapitaal te hanteren, maar
dat is optioneel. Ook de verplichting om in de statuten
een maatschappelijk kapitaal op te nemen, komt te
vervallen. Hetzelfde geldt voor het voorschrift dat
van het maatschappelijk kapitaal minimaal een vijfde
deel moet zijn geplaatst en dat er van het geplaatste
kapitaal minimaal een vierde deel moet zijn gestort.

De vennootschap en haar aandeelhouders kunnen
overeenkomen dat de inbreng (geheel of gedeeltelijk)
op een moment ná het nemen van de aandelen kan
plaatsvinden. De nominale waarde van aandelen mag
voortaan in een andere geldeenheid dan de euro
luiden.
Inbrengcontrole
Ook de inbrengcontrole, vastgelegd in 2:203a, 204a
en 204b BW, komt te vervallen. Er zal dus geen
bankverklaring meer vereist zijn bij inbreng in geld
en geen accountantsverklaring bij inbreng in natura.
Dit geldt uiteraard zowel bij oprichting als bij uitgifte
van nieuwe aandelen na oprichting. Ook als er
(onverplicht) een hoger kapitaal wordt gehanteerd,
bijvoorbeeld het oude minimum van euro 18.000,-, is
er geen inbrengcontrole vereist. De beschrijving door
bestuurders bij inbreng in natura, blijft wel een vereiste.
Nachgründung en financial assistance
Ingevolge de huidige “Nachgründung”-regeling
(2:204c BW) is in beginsel een accountantsverklaring
vereist bij verkrijging door de BV, binnen twee jaar na
haar inschrijving in het handelsregister, van goederen
die, binnen een jaar voorafgaand aan de oprichting
van de BV, hebben toebehoord aan een oprichter of
aandeelhouder. Deze regeling komt te vervallen. Ook
de beschrijving die in deze gevallen door het bestuur
moet worden opgemaakt, is onder het nieuwe recht
niet langer vereist. Het zal aan het bestuur zijn om te
beoordelen of en tegen welke voorwaarden dergelijke
verkrijgingen plaatsvinden. Zijn de voorwaarden niet
marktconform, dan kunnen bestuurders aansprakelijk
zijn voor de schade die de vennootschap of een
crediteur van de vennootschap als gevolg daarvan lijdt.
De huidige regeling met betrekking tot ‘financial
assistance’ (2:207c BW) beperkt de mogelijkheid van
de vennootschap om steun te verlenen aan verkrijgers
van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Zo is bijvoorbeeld het verstrekken van een lening
aan de verkrijger van aandelen slechts toegestaan
tot maximaal het bedrag van de uitkeerbare reserves
en dan nog alleen als de statuten het toelaten. De
vennootschap moet in dat geval een wettelijke
reserve aanhouden tot het bedrag van de lening. Het
financial assistance-verbod komt echter te vervallen
en daarmee ook de verplichting tot het aanhouden
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van een dergelijke reserve. Mocht de vennootschap
als gevolg van de financiële bijstand in de problemen
komen, dan kan dit onder omstandigheden wel leiden
tot aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de
vennootschap of haar crediteuren. Dat zou bijvoorbeeld
het geval kunnen zijn als voorzienbaar was dat de
verkrijger van de aandelen de lening niet zou kunnen
terugbetalen.
Uitkeringen aan aandeelhouders
De huidige voorschriften met betrekking tot uitkeringen
aan aandeelhouders worden geheel herzien. Dit geldt
voor de uitkering van winst of reserves (2:216 BW),
voor de inkoop van eigen aandelen anders dan om
niet (2:207 BW) en voor kapitaalvermindering met
terugbetaling (2:208 BW). Bij al deze vormen van
uitkeringen gelden er twee hoofdvereisten, ook wel
genoemd een balanstest en een uitkeringstest. De
balanstest houdt in dat een uitkering er niet toe mag
leiden dat het eigen vermogen kleiner wordt dan de
wettelijke of statutaire reserves. De balanstest hoeft
echter niet te worden uitgevoerd als er geen wettelijke
of statutaire reserves zijn. Zijn die er niet, dan kan een
uitkering er zelfs toe leiden dat het eigen vermogen
negatief wordt. De uitkeringstest ligt besloten in het
feit dat uitkeringen altijd de goedkeuring van het
bestuur behoeven. Bestuurders zijn aansprakelijk als
zij ten tijde van de uitkering weten of redelijkerwijs
behoren te voorzien dat deze ertoe zal leiden dat
de vennootschap na de uitkering haar opeisbare
schulden niet kan blijven betalen. Zij zullen dus, om
zich ervan te vergewissen dat zij in verband met de
uitkering niet aansprakelijk zijn, moeten beoordelen
of een vennootschap na de uitkering nog zal kunnen
voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden. Die beoordeling wordt de uitkeringstest
genoemd.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat bij de uitkeringstest
alle relevante factoren in ogenschouw genomen
moeten worden. Specifiek worden genoemd
de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit.
Betrokkenheid van een accountant bij het uitvoeren
van de uitkeringstest is niet verplicht, maar het is
goed mogelijk dat bestuurders de uitkeringstest te
ingewikkeld en/of te risicovol zullen vinden en hun
accountant toch vragen om te adviseren over de wijze
waarop deze uitkeringstest kan worden uitgevoerd.
Daarbij is van belang dat, hoezeer factoren als
liquiditeit en solvabiliteit in de beoordeling ook een rol
kunnen spelen, het uiteindelijke criterium blijft of een
vennootschap na de uitkering nog kan voortgaan met
het betalen van haar opeisbare schulden. Het enkel
aanvaarden van de kans dat een vennootschap na de
uitkering niet langer kan voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden, zal vermoedelijk nog
geen bestuurdersaansprakelijkheid opleveren. Dat zal
pas aan de orde kunnen zijn als er een redelijke mate
van waarschijnlijkheid bestaat dat de vennootschap na
de uitkering niet langer kan voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden. 2
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Ook aandeelhouders die weten of redelijkerwijs
behoren te voorzien dat een vennootschap na een
uitkering in betalingsmoeilijkheden zal komen, zijn
aansprakelijk. Zowel de aansprakelijkheid van de
aandeelhouders als van de bestuurders, betreft een
aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. De
aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
is gemaximeerd op het tekort dat door de uitkering is
ontstaan. Individuele aandeelhouders zijn bovendien
maximaal aansprakelijk voor het bedrag van de
uitkering dat zij zelf ontvangen hebben (rente steeds
buiten beschouwing gelaten).
Vaststelling van de jaarrekening en
winstbestemming
In de praktijk is momenteel onduidelijk of de
jaarvergadering, waar normaliter ook de vaststelling
van de jaarrekening op de agenda staat, ook kan
worden gehouden zonder dat er een werkelijke
vergadering plaatsvindt. Dit heeft ertoe geleid dat er
vaak notulen worden gemaakt van een vergadering
waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, zonder
dat er daadwerkelijk een vergadering plaatsvindt
(de zogenoemde ‘papieren’ vergadering). Het
wetsvoorstel maakt een einde aan de onzekerheid
op dit punt. Ieder jaar moet er ten minste ófwel
eenmaal een aandeelhoudersvergadering plaatsvinden
ófwel eenmaal een besluit worden genomen buiten
vergadering, d.w.z. zonder dat er een vergadering
plaatsvindt. Dit besluit kan ook de vaststelling van de
jaarrekening betreffen.
Wat betreft de vaststelling van de jaarrekening kent
het wetsvoorstel een bijzondere regeling, die in de
praktijk regelmatig toepassing zal kunnen vinden.
Als alle aandeelhouders tegelijkertijd bestuurder van
de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de
jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen
tevens als vaststelling van de jaarrekening. Voorwaarde
daarvoor is wel dat naast de aandeelhouders alle
vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld
om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening
en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd.
Vaak zullen dergelijke vergadergerechtigden er niet
zijn (dat kunnen zijn: certificaathouders, pandhouders
en vruchtgebruikers). Wordt op deze wijze de
jaarrekening vastgesteld, dan strekt de vaststelling van
de jaarrekening tevens tot decharge van bestuurders
en commissarissen. Dat wijkt dus af van de situatie
waarin de jaarrekening tijdens een vergadering wordt
vastgesteld. De statuten kunnen de mogelijkheid tot
vaststelling van de jaarrekening op deze wijze overigens
uitsluiten.
De wet bepaalt momenteel dat, als in de statuten niet
anders is bepaald, de winst de aandeelhouders ten
goede komt. Daarmee is het wettelijk uitgangspunt
dat de winst wordt uitgekeerd. In de praktijk ligt dat
echter anders. De statuten bepalen vrijwel altijd dat de
algemene vergadering tot winstbestemming bevoegd
is. Dat impliceert dat zij de winst ook kan reserveren.
Het uitgangspunt dat de algemene vergadering beslist

om ofwel de winst te reserveren ofwel om deze uit te
keren, wordt in het wetsvoorstel vooropgesteld. Het
wetsvoorstel maakt verder mogelijk dat aan aandelen
helemaal geen winstrecht verbonden is. Aan die
aandelen moet dan wel stemrecht verbonden zijn.
Stemrecht en besluitvorming
Het wetsvoorstel vergroot de mogelijkheid om te
differentiëren in het aantal stemmen dat op aandelen
kan worden uitgebracht. Zelfs aandelen zonder
stemrecht worden mogelijk, mits aan die aandelen
winstrecht verbonden is. Het wordt echter niet mogelijk
om het stemrecht per besluit te differentiëren, zodanig
dat een aandeelhouder bijvoorbeeld wel kan stemmen
over een besluit tot fusie, maar niet over een besluit tot
benoeming van een bestuurder.
Ook wordt een aantal praktische zaken rondom
vergaderingen flexibeler gemaakt. Zo wordt
bijvoorbeeld de oproepingstermijn verkort van vijftien
naar acht dagen en kunnen vergaderingen voortaan
ook in het buitenland worden gehouden.
Besloten karakter
Een van de belangrijkste kenmerken van de BV is
momenteel dat een blokkeringsregeling verplicht is,
waardoor aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. De
blokkeringsregeling blijft uitgangspunt, in de vorm
van een zogenoemde ‘aanbiedingsregeling’, maar zij
is niet langer verplicht. De statuten kunnen bepalen
dat er geen blokkeringsregeling geldt. Als er wel
een blokkeringsregeling is, kan deze, binnen zekere
grenzen, naar eigen inzicht worden vormgegeven. Dat
geldt bijvoorbeeld ook voor de wijze waarop de prijs
van de aandelen van een uittredende aandeelhouder
wordt bepaald.
Ook worden de mogelijkheden verruimd om in de
statuten aan aandeelhouders verbintenisrechtelijke
verplichtingen op te leggen. Te denken valt daarbij aan
de verplichting om een lening aan de vennootschap te
verstrekken of om bepaalde goederen of diensten te
leveren. Het niet voldoen aan dergelijke verplichtingen
kan via de vennootschapsrechtelijke weg worden
aangepakt, bijvoorbeeld door schorsing van stemrecht
in de algemene vergadering.
Benoeming en ontslag van bestuurders en
commissarissen
Bestuurders en commissarissen worden momenteel
benoemd door de algemene vergadering, eventueel
na een voordracht van een bepaald orgaan. Volgens
het wetsvoorstel wordt het echter ook mogelijk
om te bepalen dat de bevoegdheid tot benoeming
van bestuurders en commissarissen toekomt aan de
houders van een bepaalde categorie van aandelen. Dit
maakt het mogelijk dat verschillende aandeelhouders

hun eigen functionarissen kunnen benoemen.
Minimumeis is wel dat iedere houder van een aandeel
met stemrecht kan stemmen over de benoeming van
ten minste één bestuurder of commissaris. Het orgaan
dat bevoegd is tot benoeming van een functionaris, is
ook bevoegd tot zijn ontslag.
Wat moeten uw cliënten doen?
Uiteraard kunnen nieuwe BV’s, na inwerkingtreding van
de wet, worden opgericht in overeenstemming met het
flexibele BV-recht. Een andere vraag is of bestaande
BV’s hun statuten moeten aanpassen aan de nieuwe
wetgeving. Dat is niet per se noodzakelijk. Waar
van toepassing, vullen dwingende wetsbepalingen
statutaire bepalingen aan of zetten zij statutaire
bepalingen opzij. Opgemerkt moet echter worden
dat over het overgangsrecht op dit moment nog niets
bekend is. Het is bepaald niet uitgesloten dat het
overgangsrecht zal inhouden dat vennootschappen van
een aantal mogelijkheden die het nieuwe recht biedt,
pas gebruik kunnen maken na statutenwijziging.
Slot
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het BV-recht
ingrijpend wordt gewijzigd.
Uw cliënten zullen er vooral baat bij hebben dat de
oprichting van BV’s eenvoudiger zal worden en dat zij
meer mogelijkheden krijgen om BV’s naar eigen inzicht
in te richten. Overeenkomsten tussen aandeelhouders
en jointventurepartners wijken op dit moment vaak
af van wettelijke en statutaire bepalingen, met
onduidelijkheid en rechtsonzekerheid tot gevolg. Dat
zal na invoering van het flexibele BV-recht veel minder
het geval zijn.
Voor u is vooral van belang dat de verplichte
inschakeling van accountants op enkele belangrijke
punten komt te vervallen. De praktijk zal het moeten
uitwijzen, maar waarschijnlijk zullen accountants wel
regelmatig worden gevraagd om te adviseren over de
wijze waarop de uitkeringstest kan worden uitgevoerd.
Inbreng in natura en transacties die thans onder de
“Nachgründung”-regeling vallen, zullen voortaan
plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het
bestuur. Het is denkbaar dat het bestuur ter indekking
tegen aansprakelijkheid, hierbij toch de accountant zal
inschakelen.
Mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl

1 Dit artikel werd afgesloten op 3 maart 2010. Wijzigingen na die datum zijn niet meer verwerkt.
2 J.L. Snijders & B. Verkerk, ‘Winstuitkeringen na de Tweede Nota van Wijziging’, Tijdschrift Financiering, Zekerheden
en Insolventiepraktijk 2009, nr. 5, p. 140.
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