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Van de redactie

Convergentie tussen IFRS en US GAAP

In deze Update onder andere aandacht voor nieuw
gepubliceerde IFRS-standaarden. Ondertussen werkt
de IASB hard door aan een aantal projecten met
topprioriteit. Hierbij wordt gestreefd naar convergentie
tussen IFRS en US GAAP. Het convergentieprogramma
IFRS/US-GAAP is alweer bijna negen jaar oud.
Het begon in september 2002 toen de ‘Norwalk
agreement’ met veel tromgeroffel bekend werd
gemaakt. Het doel van het project is even simpel als
ambitieus: zorgen dat de belangrijke verschillen tussen
US GAAP en IFRS uit de weg worden geruimd zodat de
op basis van deze stelsels opgestelde jaarrekeningen
beter kunnen worden vergeleken. Sinds een aantal
jaren wordt ook expliciet als doel gesteld om de
kwaliteit van de standaarden te verbeteren. In de loop
van de jaren is een aantal projecten succesvol afgerond
zoals fusies en overnames, segmentinformatie en de
onlangs gepubliceerde standaarden met betrekking
tot consolidatie, joint arrangements en het bepalen
van reële waarde. Sinds de kredietcrisis is de druk op
het convergentieprogramma toegenomen gezien
het grote belang van een gelijke verwerking van
financiële instrumenten en verzekeringscontracten in de
jaarrekening van banken en verzekeraars. In 2010 is de
IASB gaan snijden in de vele convergentie-onderwerpen
die op de agenda stonden. Men besloot zich te
concentreren op vier belangrijke onderwerpen (majors):
financiële instrumenten, leasing, omzeterkenning en
verzekeringscontracten. De IASB hoopt in de loop van
2012 deze standaarden definitief te publiceren met
een waarschijnlijke ingangsdatum van 1 januari 2015
of 2016. Wie de vergaderingen van de IASB volgt, zal
het niet ontgaan zijn dat er een aantal onderwerpen is
waar de IASB en FASB lijnrecht tegenover elkaar staan.
Deze obstakels zullen toch uit de weg moeten worden
geruimd om het convergentieprogramma succesvol af
te sluiten. Ik bespreek hierna twee belangrijke obstakels
uit het project ‘financiële instrumenten’.

Afwaardering van op kostprijs gewaardeerde
financiële activa
Binnen de IASB en de FASB is er overeenstemming dat
verwachte kredietverliezen op uitstaande vorderingen
sneller moeten worden genomen. Men vindt over
het algemeen dat de kredietcrisis heeft aangetoond
dat het huidige model op basis van ‘incurred losses’
de verliezen te laat, maar ook te weinig aan het licht
heeft gebracht. Kort en goed, de IASB en de FASB
willen overgaan van een ‘incurred loss model’ naar
een ‘expected loss model’ waarin meer op basis van
verwachtingen van het verloop van economische
cycli de verliezen moeten worden genomen. Dit klinkt
weliswaar mooi maar de IASB en de FASB verschillen
van mening over de periodetoerekening van deze
verwachte kredietverliezen. De FASB is er voorstander
van de verwachte kredietverliezen ineens bij het
verstrekken van de lening te boeken. De IASB meent
vooral dat de interestbaten niet te hoog moeten
worden voorgesteld en meent dat gedurende de
looptijd een bedrag moet worden afgezonderd ter
bestrijding van de verwachte kredietverliezen. Na
lange en soms verhitte discussies hebben de IASB en
de FASB uiteindelijk overeenstemming bereikt. De
kredietportefeuilles van bijvoorbeeld banken moeten
worden verdeeld in een ‘good book’ en een ‘bad
book’. In het slechte boek zitten leningen die feitelijk
onder bijzonder beheer vallen en waarbij het streven is
nog zoveel mogelijk te innen. In het goede boek zitten
leningen waarbij het beheer nog wel is gericht op het
innen van rente- en aflossingskasstromen. Verwachte
verliezen in het slechte boek moeten ineens worden
genomen. In het goede boek worden verwachte
verliezen gespreid over de looptijd genomen,
tenzij de verwachte verliezen in de nabije toekomst
(‘foreseeable future’) hoger zijn dan het tot dan toe
opgebouwde bedrag. De verwachte verliezen in de
foreseeable future vormen dus de bodem (floor) van
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de kredietvoorziening. De foreseeable future moet ten
minste 12 maanden bedragen. Er is zeer veel kritiek
gekomen op deze ‘floor’ in het goede boek en vooral
sommige IASB-leden lijken hun geduld te verliezen om
op dit punt nog aan de VS-benadering tegemoet te
komen. De gezamenlijke staf gaat nu weer een nieuw
model uitwerken dat in juni zal worden besproken.
Het hoeft geen betoog: ook op dit gebied hebben
de IASB en de FASB nog een hele weg te gaan om
te voorkomen dat het convergentieproject zelf een
impairment zal moeten ondergaan.
Saldering van financiële activa met financiële
verplichtingen
Het is algemeen bekend dat de salderingsvoorwaarden
van IFRS strenger zijn dan die onder US GAAP. Het
gaat met name over ‘master netting agreements’
die een bank of een verzekeraar met een tegenpartij
afsluit en die de instelling het recht geeft om
uitstaande schulden en vorderingen met elkaar te
verrekenen indien de tegenpartij in gebreke blijft.
De steen des aanstoots is het feit dat in US-GAAP
de mogelijkheid bestaat (bij wijze van uitzondering
en onder bepaalde voorwaarden) de reële waarde
van derivaten en terugkoopovereenkomsten vallend
onder een dergelijke ‘master netting agreement’ met
elkaar te salderen. Onder IFRS is dit niet toegestaan.
De balanstotalen van de Amerikaanse banken en
verzekeraars zullen aanzienlijk stijgen indien US-GAAP
de strengere salderingsvoorwaarden van IFRS
overneemt, hetgeen voor de VS-banken extra gevoelig
ligt doordat sommigen nu al door toezichthouders zijn
onderworpen aan maximale leverageratio’s. Vanwege
het belang van een gelijk speelveld hebben de IASB
en de FASB onlangs voorstellen gedaan (ED 2011/01)
die de strengere IFRS-voorwaarden overnemen. In de
afgelopen mei-vergadering van de IASB en de FASB
werd het commentaar op deze ED besproken. Daaruit
bleek dat veel respondenten convergentie op dit
onderwerp van zeer groot belang achten. Hoe dan ook,
de achterban was zeer verdeeld over de voorstellen.
Opmerkelijk was dat ook de toezichthouders op banken
verdeeld waren. De Amerikaanse toezichthouder
pleitte voor het US-GAAP-model, zoals overigens
ook de meeste banken en hun belangenorganisaties.
Veel IASB-leden bleken niets te voelen voor een
aparte behandeling van ‘master netting agreements’
terwijl de FASB-leden hier nadrukkelijk wel naar willen
kijken, hetzij in enge zin (alleen de agreements),
hetzij in brede zin door rechten op onderpand in de
salderingsbepalingen te betrekken.
prof. dr. Ralph ter Hoeven RA
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IFRS 13 ‘Fair Value
Measurement’
In mei 2011 heeft de IASB IFRS 13 ‘Fair Value
Measurement’ gepubliceerd. De IASB heeft deze
standaard opgesteld in een gezamenlijk project met
de Amerikaanse regelgever (FASB). In deze nieuwe
standaard is opgenomen wat reële waarde (‘fair value’)
beoogt weer te geven. Met name gaat de standaard
in op de vraag hoe de reële waarde moet worden
bepaald. Deze standaard bepaalt niet wanneer reële
waarde als waarderingsgrondslag moet of kan worden
toegepast. Dat bepalen andere standaarden, zoals IAS
39 en IFRS 9 voor financiële instrumenten en IAS 40
voor vastgoedbeleggingen. Ook zijn in deze standaard
vereisten voor het toelichten van waarderingen tegen
reële waarde (‘fair value measurements’) opgenomen. In
dit artikel wordt nader ingegaan op de inhoud van deze
nieuwe standaard
Doelstellingen van IFRS 13
De IASB wil met IFRS 13 meer duidelijkheid verschaffen
wat het begrip reële waarde precies inhoudt.
En hoe de reële waarde moet worden bepaald.
Tot op heden staan bepalingen over het begrip reële
waarde verspreid over diverse standaarden. Dit heeft
onnodige complexiteit tot gevolg. Voorts zijn deze
bepalingen niet altijd onderling consistent. Deze
nieuwe standaard neemt deze inconsistenties weg.
Ook beoogt deze standaard de toelichting van reële
waarde te verbeteren. Tot slot wordt met deze standaard
de convergentie tussen IFRS en US GAAP verhoogd.
Onderscheid algemene uitgangspunten en
specifieke bepalingen
Voor een goed begrip van IFRS 13 is het volgende
onderscheid van belang. De standaard bestaat
enerzijds uit algemene uitgangspunten bij het bepalen
van de reële waarde. Deze zijn altijd van toepassing
onafhankelijk van het soort item dat tegen reële
waarde wordt gewaardeerd. Anderzijds bestaat de
standaard uit specifieke bepalingen voor het bepalen

van de reële waarde van onder andere niet-financiële
activa, verplichtingen en eigenvermogensinstrumenten
van de onderneming zelf.
Het te waarderen item
Vanzelfsprekend is het van belang om vast te stellen
wat het te waarderen item is (‘unit of account’)
waarvan de reële waarde moet worden bepaald. Is dit
een individueel actief of een individuele verplichting,
een groep van activa, een groep van verplichtingen of
een groep van activa en verplichtingen? Het antwoord
hierop is niet te vinden in IFRS 13. Dit wordt bepaald
door andere standaarden, zoals IAS 39/IFRS 9 inzake
financiële instrumenten.
Het begrip reële waarde
Reële waarde is de prijs die wordt ontvangen bij
de verkoop van een actief of de prijs die wordt
betaald om een verplichting over te dragen in een
ordelijke transactie tussen marktpartijen op de
waarderingsdatum (een ‘exit price’). Reële waarde is
hiermee een waardering vanuit het perspectief van
een marktpartij (marktperspectief) en niet vanuit
het perspectief van de rapporterende onderneming.
Nagegaan moet worden welke karakteristieken van
het te waarderen item door een marktpartij worden
meegenomen bij het bepalen van de reële waarde.
De reële waarde wordt bepaald door te
veronderstellen dat de transactie plaatsvindt op de
principale markt (‘principal market’). De principale
markt betreft de markt met het grootste volume en
niveau van activiteiten voor het actief of verplichting.
Als die er niet is, moet uitgegaan worden van de voor
het item meest voordelige markt (‘most advantageous
market’). De meest voordelige markt is de markt die
het bedrag maximaliseert dat de onderneming zou
ontvangen voor het actief (of minimaliseert dat de
onderneming moet betalen om de verplichting over
te dragen), rekening houdend met transactiekosten
en kosten van transport. Zowel de principale als de
meest voordelige markt is een markt waartoe de
onderneming toegang heeft op de waarderingsdatum.
Een onderneming hoeft geen uitgebreide zoektocht te
doen naar alle mogelijke markten om de principale of
meest voordelige markt te bepalen. Een onderneming
mag echter geen informatie negeren die redelijkerwijs
beschikbaar is. De markt waarin de onderneming
normaal gesproken transacties doet voor een item
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wordt verondersteld de principale of, als er geen
principale markt is, de meest voordelige markt te zijn.
Tenzij er bewijs is dat een andere markt kwalificeert als
principale of meest voordelige markt. Dit alles heeft
als gevolg dat voor eenzelfde soort item de principale
markt of de meest voordelige markt kan verschillen
tussen ondernemingen. Hoewel transactiekosten wel
een rol kunnen spelen bij het bepalen van de meest
voordelige markt, worden zij bij het bepalen van de
reële waarde niet meegenomen. Transactiekosten
worden verwerkt in overeenstemming met andere
standaarden. Reden is dat transactiekosten
geen kenmerk zijn van een actief of verplichting.
Transactiekosten zijn kenmerkend voor de transactie en
afhankelijk van de wijze waarop de onderneming een
transactie aangaat. Let wel, transportkosten zijn geen
transactiekosten. Als de locatie een kenmerk is van het
actief (bijvoorbeeld in geval van een commodity), zal
de prijs in de principale (of meest voordelige) markt
moeten worden aangepast voor de kosten om het
actief te transporteren naar die markt.
Voorbeeld: Principale en meest voordelige markt
Een actief wordt verkocht in twee verschillende actieve
markten met verschillende prijzen. Een onderneming verkoopt
dit actief in beide markten, markt A en markt B. Voor beide
markten zijn de prijzen bekend op het waarderingsmoment.
In de onderstaande tabel zijn deze prijzen met bijbehorende
transactiekosten opgenomen. Ook zijn de kosten vermeld om
het actief naar de markt te transporteren.
Markt A

Markt B

26

25

Transactiekosten

3

1

Kosten van transport

2

2

Prijs

Situatie 1
Markt A is de principale markt voor dit actief. Dat is de markt

Reële waarde van niet-financiële activa
Bij het bepalen van de reële waarde van een
niet-financieel actief moet een onderneming uitgaan
van de ‘highest and best use’. Dit is een aanvullende
eis specifiek voor niet-financiële activa, zoals grond,
gebouwen en installaties. Het betreft hier de
‘highest and best use’ vanuit het perspectief van
een marktpartij en dus niet van de rapporterende
onderneming. Hierbij is wel een randvoorwaarde dat
dit gebruik fysiek mogelijk is, juridisch is toegestaan
en financieel haalbaar. Om de ‘highest and best
use’ te bepalen moet worden nagegaan of die door
marktpartijen bereikt kan worden door het gebruik
van het actief op stand-alone basis, of door het
gebruik van het actief in combinatie met andere
activa en verplichtingen. Voorwaarde is wel dat deze
andere activa en verplichtingen beschikbaar zijn voor
marktparticipanten.
Reële waarde van verplichtingen
Bij het bepalen van de reële waarde van een
verplichting (financieel en niet-financieel) moet een
onderneming veronderstellen dat de verplichting
wordt overgedragen aan een marktpartij op de
waarderingsdatum. En dus niet wordt afgewikkeld
met de contractpartij van de verplichting. De reële
waarde van een verplichting bevat het effect van
‘non-performance risk’. Dat is het risico dat een
onderneming niet zal voldoen aan haar verplichting. Dit
risico bevat het eigen kredietrisico (kredietwaardigheid)
van de onderneming. De partij die de verplichting is
aangegaan, mag bij het waarderen van een verplichting
tegen reële waarde niet het effect meenemen van een
garantstelling door een derde. De garantstelling wordt
niet beschouwd als een eigenschap van de verplichting
die wordt gewaardeerd. De reële waarde van een
financiële verplichting met een kenmerk van directe
opeisbaarheid, is minimaal gelijk aan het opeisbare
bedrag verdisconteerd vanaf het eerste moment
waarop de verplichting kan worden opgeëist.

met het grootste volume en niveau van activiteiten voor het
actief. In dat geval bedraagt de reële waarde van het actief 24
(= 26 – 2).
Situatie 2
Geen van beide markten is de principale markt voor het
actief. In dat geval wordt de reële waarde bepaald op basis
van de veronderstelling dat de transactie zal plaatsvinden op
de meest voordelige markt. De meest voordelige markt is
de markt die het bedrag maximaliseert dat de onderneming
zou ontvangen voor het actief, rekening houdend met
transactiekosten en kosten van transport. Markt B is voor deze
onderneming de meest voordelige markt. Immers, op deze
markt zou de onderneming 22 ontvangen rekening houdend

Reële waarde van eigen
eigenvermogensinstrumenten
Een rapporterende onderneming kan op
grond van IFRS vereist worden haar eigen
eigenvermogensinstrumenten te waarderen.
Bijvoorbeeld in het geval van uitgifte van aandelen om
een overname te doen. In die situatie moet de reële
waarde worden bepaald vanuit de veronderstelling
dat de aandelen worden overgedragen aan een
marktparticipant. Voorts moet er hierbij van worden
uitgegaan dat de aandelen blijven uitstaan en dat de
marktparticipant de rechten en verantwoordelijkheden
verkrijgt die aan het aandeel zijn verbonden.

met transactiekosten en kosten van transport (= 25 - 1- 2).
Op markt A zou dit 21 zijn. Gevolg is dat de reële waarde
moet worden bepaald alsof de transactie zou plaatsvinden op
markt B. De reële waarde bedraagt 23 (= 25 – 2). Immers, bij
het bepalen van de reële waarde wordt rekening gehouden
met de kosten van transport om het actief te transporteren
naar de markt. Geen rekening wordt gehouden met de
transactiekosten.

8

Reële waarde bij eerste verwerking
Bij de verwerving van een actief of het aangaan van
een verplichting in een transactie is er sprake van een
transactieprijs. De transactieprijs is de prijs die betaald
wordt om het actief te verkrijgen respectievelijk
ontvangen wordt bij het aangaan van de verplichting
(een ‘entry price’). De definitie van transactieprijs wijkt

hiermee af van de definitie van reële waarde. De reële
waarde is namelijk de prijs die ontvangen wordt voor
een actief of betaald wordt om de verplichting over te
dragen (een ‘exit price’). Een exit price hoeft dan ook
niet gelijk te zijn aan de entry price. Veelal zullen deze
echter wel aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld als een
actief wordt gekocht in een markt waarin het actief
ook weer zal worden verkocht. Ten behoeve van de
initiële verwerking gaat een onderneming na of de
betaalde transactieprijs overeenkomt met de reële
waarde. In de volgende situaties hoeft dat niet het
geval te zijn:
• de transactie is tussen gerelateerde partijen;
• de transactie vindt plaats onder druk, bijvoorbeeld
omdat de verkoper in financiële problemen verkeert;
of
• de markt waarop de transactie plaatsvindt wijkt af
van de markt waarop de onderneming het actief
zal verkopen of de verplichting zal overdragen
(de principale markt dan wel de meest voordelige
markt).
Een actief of een verplichting kan op grond van een
IFRS-standaard bij eerste verwerking tegen reële
waarde worden gewaardeerd. De reële waarde kan
afwijken van de transactieprijs. In dat geval verwerkt
de onderneming het verschil (ook wel als ‘day 1 gain
or loss’ aangeduid) als resultaat, tenzij een andere
standaard dat verbiedt.
Waarderingstechnieken
De doelstelling bij het gebruik van waarderingstechnieken is om de prijs te schatten waartegen in een
ordelijke transactie een actief kan worden verkocht
of een verplichting kan worden overgedragen tussen
marktpartijen op de waarderingsdatum. Om de reële
waarde te bepalen worden waarderingstechnieken
gehanteerd die in overeenstemming zijn met
de marktbenadering (‘market approach’),
inkomstenbenadering (‘income approach’) of
de kostenbenadering (‘cost approach’). De
marktbenadering gebruikt prijzen en andere relevante
informatie van markttransacties van identieke of
vergelijkbare items.
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van ‘multiples’
die afgeleid zijn van een set van vergelijkbare
transacties. De inkomstenbenadering gebruikt
waarderingstechnieken om toekomstige bedragen
(bijvoorbeeld kasstromen of opbrengsten en
kosten) tegen contante waarde (‘present value’)
om te rekenen. Deze waarderingstechnieken
bevatten contantewaardetechnieken en
optiewaarderingsmodellen (zoals het BlackScholes-Merton model en een binomiaal
model). In optiewaarderingsmodellen worden
contantewaardetechnieken gehanteerd en wordt
rekening gehouden met zowel de tijdswaarde
als de intrinsieke waarde van een optie. Bij de
kostenbenadering wordt de reële waarde benaderd
door na te gaan welk bedrag vereist is om een actief
te vervangen. Het gaat om de prijs die een marktpartij

moet betalen om eenzelfde of vergelijkbaar actief
te kopen of te construeren. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met de ouderdom van het actief op
waarderingsdatum. Aandacht is vereist voor de fysieke
staat, technologische en economische ouderdom van
het actief.
De keuze van waarderingstechnieken is afhankelijk
van de specifieke omstandigheden. Belangrijk is
dat waarderingstechnieken worden toegepast
waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn
om de reële waarde te bepalen. De gebruikte
waarderingstechnieken moeten het aantal
waarneembare inputs maximaliseren en het aantal
niet-waarneembare inputs minimaliseren. De
gebruikte inputs bij waarderingstechnieken moeten
consistent zijn met de inputs die een marktpartij zou
gebruiken bij het waarderen van een actief of een
verplichting. De selectie van inputs is afhankelijk van
het object van waardering (‘unit of account’). Het
kan nodig zijn rekening te houden met premies en
kortingen (bijvoorbeeld een control premium of een
non-controlling interest discount). Dit zal nodig zijn
als een marktpartij hier ook rekening mee houdt
en het object van waardering het gehele belang
is waarover de onderneming control heeft. Het
toepassen van een factor afhankelijk van de grootte
van een belang (zogenoemde ‘blockage factor’) is
niet toegestaan. Als er een objectief waarneembare
genoteerde koers bestaat voor een individueel actief,
dan zal deze moeten worden gebruikt. Aanpassing
voor de omvang van de investering in dat actief is niet
toegestaan. Dat betekent dat simpelweg het aantal
individuele items moet worden vermenigvuldigd met
de genoteerde koers. Voorts merkt de standaard op
dat een ‘blockage factor’ sowieso niet relevant is als
gebruik wordt gemaakt van waarderingstechnieken die
geen gebruikmaken van een genoteerde koers voor het
actief (of een vergelijkbaar actief).
Bied- en laatprijzen
In bepaalde markten kunnen bied- en laatprijzen
worden gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is een
dealermarkt. Voor het bepalen van de reële waarde
moet de prijs worden genomen tussen de bied- en
laatprijs (bid-ask spread) die het meest representatief
is voor de reële waarde rekening houdend met de
specifieke omstandigheden. Het is toegestaan om voor
longposities (activa) biedprijzen en voor shortposities
(verplichtingen) laatprijzen te hanteren. Dat is echter
niet verplicht. Ook sluit deze standaard de toepassing
niet uit van ‘mid prices’ of andere prijsconventies die
door marktpartijen worden gehanteerd als praktisch
hulpmiddel voor het bepalen van de reële waarde
binnen een ‘bid-ask spread’.
Reëlewaardehiërarchie
De inputs bij waarderingstechnieken worden
onderverdeeld naar drie niveaus (fair value hierarchy).
Level-1-inputs betreft genoteerde prijzen in actieve
markten voor identieke items. Level-3-inputs zijn
niet-waarneembare inputs. Level-2-inputs bestaat uit
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de overige inputs. Het kan voorkomen dat een reële
waarde wordt bepaald door inputs uit diverse niveaus
binnen de hiërarchie. In dat geval wordt de waardering
tegen reële waarde in zijn geheel geplaatst op
hetzelfde niveau als de inputs op het laagste niveau die
significant zijn voor de gehele waardering. Stel dat bij
de waardering van een actief tegen reële waarde zowel
inputs op Level-2 als Level-3 significant zijn. In dat
geval wordt de waardering van het actief in zijn geheel
ingedeeld op Level-3.
Toelichting van waardering tegen reële waarde
Een onderneming moet informatie in de toelichting
opnemen die behulpzaam is voor gebruikers van de
jaarrekening om inzicht te verkrijgen in:
• de waarderingstechnieken en inputs die gebruikt
zijn bij het waarderen van activa en verplichtingen
die op een recurring of non-recurring basis na
initiële verwerking tegen reële waarde in balans
worden gewaardeerd; en
• het resultaateffect van de waarderingen tegen reële
waarde waarvoor significante niet-waarneembare
inputs (voor recurring fair value measurements
binnen Level-3) zijn gebruikt.
Bij de toelichtingsvereisten wordt onderscheid
gemaakt tussen recurring en non-recurring fair value
measurements. Recurring fair value measurements
zijn waarderingen tegen reële waarde die op
grond van IFRS-standaarden aan het einde van
iedere rapporteringsperiode zijn voorgeschreven of
toegestaan. Voorbeeld hiervan is het waarderen van
derivaten tegen reële waarde na initiële verwerking.
Vastgoedbeleggingen die op grond van IAS 40 tegen
reële waarde worden gewaardeerd is een ander
voorbeeld. Non-recurring fair value measurements
zijn waarderingen tegen reële waarde die slechts in
specifieke omstandigheden worden voorgeschreven of
toegestaan. Een voorbeeld hiervan is het waarderen
van een actief dat op grond van IFRS 5 classificeert als
een actief aangehouden voor verkoop dat tegen ‘fair
value less costs to sell’ wordt gewaardeerd, omdat de
‘fair value less costs to sell’ lager is dan de boekwaarde.
De toelichtingsvereisten opgenomen in IFRS 13 zijn
slechts gericht op het toelichten van reële waarde na
eerste verwerking. Reden is dat andere standaarden
het toelichten van reële waarde bij eerste verwerking
adresseren. Zo vereist IFRS 3 het toelichten van de
waardering tegen reële waarde van verworven activa
en verplichtingen in een overname.
In IFRS 13 zijn voor iedere soort activa of verplichtingen
specifieke vereisten opgenomen voor het toelichten van
waarderingen tegen reële waarde. Deze zijn beknopt
weergegeven in de tabel op pagina 11.
Een onderneming bepaalt de soorten (‘classes’) activa
en verplichtingen op basis van de aard, kenmerken en
risico’s van het actief of verplichting. Ook is hierbij van
belang binnen welk niveau een waardering tegen reële
waarde valt. Het aantal soorten activa en verplichtingen
zal waarschijnlijk groter zijn voor waarderingen
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Tabel: Belangrijke stappen bij het bepalen van reële waarde
Stap 1	Vaststellen welk actief of verplichting precies moet worden
gewaardeerd. Hierbij aandacht voor de eenheid die
gewaardeerd moet worden (unit of account), individueel
actief of groep.
Stap 2	Voor een niet-financieel actief vaststellen van de ‘highest
and best use’ en vaststellen of de reële waarde van dit
niet-financiële actief in combinatie met andere activa of op
een stand-alone basis moet worden bepaald.
Stap 3	Vaststellen in welke markt een ordelijke transactie voor het
actief of verplichting plaatsvindt (principale markt). Als er
geen principale markt is, vaststellen wat de meest voordelige
markt is.
Stap 4

Vaststellen van de juiste waarderingstechniek om de reële
waarde te bepalen.

binnen Level-3. Dergelijke waarderingen hebben
een grotere mate van onzekerheid en subjectiviteit.
Het onderkennen van meer soorten in dat geval kan
helpen om deze onzekerheid en subjectiviteit beter te
communiceren aan de gebruikers van een jaarrekening.
Het bepalen van de soorten activa en verplichtingen
vergt vakkundige oordeelsvorming op basis van de
relevante feiten en omstandigheden.
Transitiebepalingen
Een onderneming zal IFRS 13 moeten toepassen
voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2013. Eerdere toepassing is toegestaan. Als een
onderneming IFRS 13 eerder toepast, moet dat worden
toegelicht. Toepassing is prospectief vanaf het begin
van het boekjaar waarin IFRS 13 voor het eerste
wordt toegepast. Dat houdt in dat ondernemingen de
vergelijkende cijfers in het eerste jaar van toepassing
niet hoeven aan te passen.
drs. Dingeman Manschot RA

Tabel: Voorbeelden van inputs
Level-1-inputs

Genoteerde koersen op actieve markten voor identieke
activa en verplichtingen (onaangepast).

Level-2-inputs	Genoteerde koersen voor vergelijkbare activa en
verplichtingen op actieve markten.
Genoteerde koersen voor identieke of vergelijkbare activa en
verplichtingen op niet-actieve markten.
Inputs anders dan genoteerde koersen die waarneembaar
zijn, zoals interestvoeten, rentecurves, volatiliteit en
kredietrisico’s.
Level-3-inputs	Niet-waarneembare inputs. Hieronder vallen inputs die Level2-inputs als basis gebruiken, maar die vervolgens significant
aanpassen om de reële waarde te bepalen.

Tabel: Toelichtingsvereisten opgenomen in IFRS 13
Recurring fair value
measurements

Non-recurring fair
value measurements

Reële waarde alleen
in toelichting

De reële waarde op de rapporteringsdatum.

V

V

Het niveau van de reëlewaardehiërarchie (Level) waarbinnen

V

V

V

V

V

een waardering in zijn geheel valt
De bedragen van transfers tussen Level-1 en Level-2 voor

V

activa en verplichtingen die gehouden worden op de
rapporteringsdatum.
Een beschrijving van de waarderingstechnieken en inputs

V

gehanteerd.
Een mutatieoverzicht van Level-3-waarderingen.

V

Het totaal van ongerealiseerde resultaten voor de periode

V

verwerkt in het resultaat voor activa en verplichtingen die op
rapporteringsdatum nog worden gehouden inclusief een
toelichting waar deze resultaten in de statement of
comprehensive income of de winst-en-verliesrekening zijn
opgenomen voor Level-3-waarderingen.
Een beschrijving van het waarderingsproces door de

V

V

onderneming voor Level-3-waarderingen.
Een verhalende beschrijving van de gevoeligheid van de

V		

waardering voor veranderingen in niet-waarneembare inputs
als een verandering van deze inputs zou kunnen resulteren in
een belangrijk hogere of lagere waardering voor Level-3waarderingen. Als deze inputs en andere inputs bij het
waarderen niet onafhankelijk van elkaar zijn, moet een
onderneming een beschrijving geven van deze onderlinge
relaties en hoe deze onderlinge relaties het effect van
veranderingen in de niet-waarneembare inputs op de
waardering tegen reële waarde kunnen vergroten of verlagen.
Het effect van een wijziging in een of meer van de niet-

V

waarneembare inputs die redelijkerwijs hadden kunnen
worden gehanteerd op de reële waarde voor financiële activa
en financiële verplichtingen binnen Level-3. Deze toelichting
is alleen vereist als het effect van een dergelijke wijziging op
de reële waarde significant is.
Als de ‘highest and best use’ van een niet-financieel actief

V

V

V

verschilt van het huidige gebruik, moet worden toegelicht
waarom het actief op een wijze wordt gebruikt die afwijkt van
de ‘highest and best use’.

Update. nummer 2, juni 2011
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Tabel: Voorbeelden van fair value measurements & disclosures binnen of buiten IFRS 13

Share-based payments

Begrip

Binnen
scope van
IFRS 13

Disclosures
IFRS 13 van
toepassing

Recurring /
non-recurring
fair value
measurement

Opmerkingen

Fair value

Nee

Nee

N.v.t.

IFRS 2 gebruikt fair value voor het bepalen van de

(IFRS 2)

waarde van share-based payments op andere wijze dan
volgens de definitie van fair value in IFRS 13 (behandeling
vestingcondities en ‘reload features’).

Overnames

Fair value

Ja		

Nee

N.v.t.

(IFRS 3)

De toelichtingsvereisten opgenomen in IFRS 13 zijn niet
van toepassing op het toelichten van reële waarde van
verworven activa en verplichtingen in een overname. IFRS 3
bevat hiervoor de toelichtingsvereisten.

Activa aangehouden voor

Fair value

verkoop

less costs to

Ja

Ja

Non-recurring

Waardering van een actief aangehouden voor verkoop
geschiedt tegen boekwaarde of lagere fair value less costs

(IFRS 5)

sell

to sell. Dit betekent niet dat aan het einde van iedere
rapporteringsperiode waardering gebaseerd zal zijn op de
fair value.

Voorraden

Net realisable

(IAS 2)

value

Materiële vaste activa

Fair value

Nee

N.v.t.

N.v.t.

Net realisable value is een entiteit-specifieke waarde. Fair
value niet.

Ja

Ja

Recurring

(IAS 16)

Fair value wordt toegepast binnen het ‘revaluation model’.
Dit model kan als alternatief worden toegepast naast het
‘cost model’.

Leases

Fair value

Nee

N.v.t.

(IAS 17)

De IASB heeft besloten IAS 17 niet aan te passen met het
oog op de introductie van een nieuwe standaard over
leasing. Als gevolg is de invulling van fair value onder IAS 17
anders dan de invulling van fair value onder IFRS 13.

Pensioenen

Fair value

Ja

Nee

Recurring

(IAS 19)

Voor het toelichten van het waarderen tegen fair value van
fondsbeleggingen.

Impairment van activa

Fair value

(IAS 36)

less costs of

activa waarvan de realiseerbare waarde in overeenstemming

disposal

met IAS 36 de ‘fair value less costs of disposal’ is.

Immateriële vaste activa

Ja

Nee

N.v.t.

De toelichtingvereisten van IFRS 13 zijn niet verplicht voor

Value in use

Nee

N.v.t.

N.v.t.

Value in use is een entiteit-specifieke waarde. Fair value niet.

Fair value

Ja

Ja

Recurring

Fair value wordt toegepast binnen het ‘revaluation model’.

(IAS 38)

Dit model kan onder strikte voorwaarden als alternatief
worden toegepast naast het ‘cost model’.

Financiële instrumenten

Fair value

Ja

Ja

(IAS 39, IFRS 7, IFRS 9)
Vastgoedbeleggingen

Fair value

Ja

Ja

Recurring &

De toelichtingsvereisten van waarderingen tegen fair value

non-recurring

die zijn opgenomen in IFRS 7 zijn overgeheveld naar IFRS 13.

Recurring

Binnen IAS 40 geldt waardering tegen fair value als

(IAS 40)

alternatief naast waardering tegen kostprijs.

Agrarische activiteiten

Fair value less

(IAS 41)

costs to sell

Ja

Ja

Recurring &

Biologische activa worden gewaardeerd tegen ‘fair value less

non-recurring

costs to sell’. Agrarische producten worden op het moment
van oogsten gewaardeerd tegen ‘fair value less costs to sell’.
Daarna is IAS 2 inzake voorraden van toepassing.
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IFRS 10 ‘Consolidated Financial
Statements’
De IASB heeft op 12 mei 2011 IFRS 10 ‘Consolidated
Financial Statements’ gepubliceerd. Deze standaard
vervangt de consolidatiebepalingen van de huidige
IAS 27 ‘Consolidated and Separate Financial Statements’
en SIC-12 ‘Consolidation – Special Purpose Entities’.
IFRS 10 heeft belangrijke consequenties voor de afweging
wanneer een onderneming ‘control’ heeft in een andere
entiteit. De effectieve datum van IFRS 10 is 1 januari
2013. De EU heeft IFRS 10 op dit moment nog niet
goedgekeurd. In dit artikel zullen wij op hoofdlijnen
IFRS 10 behandelen, waarbij wij ons zullen beperken tot
het nieuwe controlmodel.
Achtergrond consolidatieproject
Consolidatie staat sinds 2003 op de agenda van
de IASB en sinds 2006 ook in samenwerking met
de FASB. Volgens de IASB heeft een inconsistente
toepassing van het controlbegrip (in IAS 27 en SIC-12)
geleid tot divergentie in de verslaggevingspraktijk. Zij
is voorts van mening dat de bestaande standaarden
(mede door toepassing van ‘rule-based’ kwantitatieve
normen) gevoelig zijn voor misbruik. Ten slotte heeft
de financiële crisis de noodzaak voor transparantie
inzake de risico’s van gestructureerde vehikels (‘special
purpose entities’) onderstreept. De IASB beoogt
de uitkomsten van haar consolidatieproject en haar
‘joint ventures’ project in één pakket van drie nieuwe
standaarden en twee herziene standaarden uit te
vaardigen: IFRS 10 Consolidated Financial Statements,
IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosure of
Interests in Other Entities, IAS 27 Separate Financial
Statements (herzien 2011) en IAS 28 Investments in
Associates and Joint Ventures (herzien 2011).
Reikwijdte en structuur van dit artikel
IFRS 10 introduceert een nieuwe definitie van ‘control’
en schrijft eveneens consolidatiegrondslagen1 voor.
De toelichtingsvereisten omtrent geconsolideerde en
1

niet-geconsolideerde entiteiten worden in een nieuwe
standaard, IFRS 12 ‘Disclosure of Interests in Other
Entities’, voorgeschreven. De consolidatievereisten
rond participatiemaatschappijen zullen in een
tweede fase van het consolidatieproject separaat
worden geadresseerd. De consolidatiegrondslagen
uit IFRS 10, de toelichtingsvereisten uit IFRS 12
en de ontwikkelingen rond consolidatie van
participatiemaatschappijen worden in dit artikel buiten
beschouwing gelaten.
Dit artikel is als volgt opgebouwd. In de volgende
paragraaf zal het nieuwe controlmodel worden
behandeld. Vervolgens zullen wij ingaan op de
verschillende elementen van de controldefinitie.
Wij sluiten af met een korte analyse van belangrijke
verschillen met de huidige IAS 27 en
SIC-12-bepalingen.
Alvorens in te gaan op het nieuwe controlmodel,
is kennisname van een aantal definities uit IFRS 10
noodzakelijk. Een ‘investor’ is een rapporterende
entiteit die mogelijk control heeft in een andere
entiteit (‘de investee’). Te denken valt aan een
moedermaatschappij (investor en tevens ‘parent’) met
een 100%-kapitaalbelang in haar dochtermaatschappij
(investee en tevens ‘subsidiary’). Aanwezigheid van een
kapitaalbelang is overigens niet vereist bij het begrip
investor.
Nieuw controlmodel
Consolidatie betekent dat over de ‘parent’ en
‘subsidiary’ wordt gerapporteerd alsof sprake is
van één entiteit. Slechts één entiteit kan control
uitoefenen over een andere entiteit. Control kan dus
niet worden gedeeld tussen twee of meer entiteiten.
IFRS 10 behandelt één controlmodel. Deze uniforme
controlcriteria gelden voor alle soorten entiteiten.
Een investor heeft control over een investee indien
cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan:
1. De investor heeft macht over de investee;
2. De investor staat bloot aan of heeft recht op
variabele rendementen uit hoofde van diens
betrokkenheid bij de relevante activiteiten van de
investee; en

De consolidatiegrondslagen uit IFRS 10.18-25 zijn overwegend gelijkluidend met de huidige grondslagen uit IAS 27.18-31.
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3. De investor heeft de mogelijkheid om zijn macht
uit te oefenen teneinde de omvang van de
rendementen te beïnvloeden. Dit betreft een
combinatie van de eerste twee elementen.
Inzake het derde element merken wij het volgende op.
Een investor die wel macht heeft over een investee,
maar daarvan geen rendementen kan genieten2, heeft
geen control over de investee. De omgekeerde situatie
betekent dat ook geen sprake kan zijn van control.
Zie figuur 1 voor een schematische weergave van de
elementen uit de controldefinitie.

Figuur 1: De elementen van control

Combinatie van beiden

Macht

+

Variabele
Rendementen

=

Bij de bepaling of sprake is van control, dient het geheel
van de feiten en omstandigheden in ogenschouw
te worden genomen. Hierbij speelt de economische
realiteit (in plaats van de juridische structuur) een
belangrijke rol. Een investor dient haar controlevaluatie
te herzien indien een verandering optreedt in de feiten
en omstandigheden.
Stel dat niet-gelieerde investors A en B een
aandelenbelang in een investee hebben van 40%
respectievelijk 60%. De stemrechten in de investee
zijn verdeeld over A en B conform de gehouden
aandelenbelangen. Indien geen sprake is van andere
contractuele overeenkomsten die de besluitvorming
over de investee beïnvloeden, zal de controlevaluatie
zich beperken tot de investor die de meerderheid van
stemrechten bezit (in casu B).
Een investee kan echter door middel van contractuele
overeenkomsten complexer gestructureerd zijn. Te
denken valt aan de situatie dat de stemrechten geen
inspraak geven in de relevante activiteiten (bijvoorbeeld
de bepaling van het operationele en financiële beleid)
maar slechts betrekking hebben op administratieve
activiteiten van de investee. In deze en meer complexe
situaties is een evaluatie noodzakelijk van de hiervoor
genoemde elementen uit de controldefinitie: macht en
variabele rendementen. Deze elementen worden in de
volgende twee paragrafen nader uiteengezet.
Macht
Een investor heeft macht over een investee indien de
investor bestaande rechten heeft die de investor thans
in staat stelt de relevante activiteiten van de investee
aan te sturen. Deze relevante activiteiten dienen van
significante betekenis te zijn voor de omvang van de
rechten die de investor nastreeft.
Activiteiten
Alleen de aansturing van relevante activiteiten van
een investee spelen een rol bij de bepaling of sprake
is van macht. Een goed begrip van het doel en de
structuur van een investee evenals de specifieke
feiten en omstandigheden is hiervoor noodzakelijk.
Een breed spectrum aan operationele en financiële
2

activiteiten kunnen van significante betekenis zijn voor
de omvang van het rendement. Enkele indicatieve en
niet-limitatieve voorbeelden van relevante activiteiten
zijn:
• in- en verkoop van goederen of diensten;
• beheer van financiële activa gedurende de
levensduur;
• selectie, acquisitie of desinvestering van activa;
• onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
of processen;
• bepaling van de financieringsstructuur of het
aantrekken van financiering.
Rechten
Macht ontstaat voorts uit rechten die de investor in
staat stelt de relevante activiteiten van de investee
aan te sturen. Enkele indicatieve en niet-limitatieve
voorbeelden van rechten zijn:
• (potentiële) stemrechten;
• benoeming of ontslag van sleutelfiguren die in staat
zijn de rendementen van de investee significant
te beïnvloeden (bijvoorbeeld directieleden, senior
management etc.);
• benoeming of ontslag van een andere partij die
betrokken is bij de besluitvorming over relevante
activiteiten;
• de investee aansturen om transacties die van invloed
zijn op rendementen aan te gaan, te veranderen of
te verwerpen;
• andersoortige rechten op besluitvorming middels
een managementovereenkomst.
Bij de bepaling van macht spelen alleen ‘substantive
rights’ een rol. Dit betekent dat een investor de
praktische mogelijkheid dient te hebben deze rechten
daadwerkelijk en zonder belemmering van anderen uit
te oefenen.

Een voorbeeld is een principaal-agentrelatie. Een agent (investor) kan weliswaar macht uitoefenen over een investee, maar kan niet over de rendementen
beschikken, daar deze toekomen aan een andere partij (de principaal). Door het ontbreken van de combinatie van enerzijds macht en anderzijds
rendementen kan bij de agent geen sprake zijn van control.
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Control

Macht wordt bepaald op het niveau van de investee.
De investee is meestal een juridische entiteit.
In sommige gevallen heeft de investor macht over
specifiek geïdentificeerde activa (lees: een onderdeel)
van de investee. Het controlmodel wordt dan toegepast
op slechts dat onderdeel (een ‘silo’ genoemd), mits
voldaan wordt aan enkele voorwaarden.
Variabele rendementen
Variabele rendementen worden breed gedefinieerd.
Deze kunnen positief of negatief zijn (lees: variabel) en
dienen samen te hangen met de betrokkenheid van de
investor bij de relevante activiteiten van de investee.
Enkele indicatieve en niet-limitatieve voorbeelden van
rendementen zijn:
• dividenden, uitkeringen van economische
voordelen (bijvoorbeeld interest op
vreemdvermogensinstrumenten van de investee) of
andere waardeveranderingen van het belang in de
investee;
• servicevergoedingen voor beheer van activa of
passiva van de investee;
• vergoedingen en blootstelling aan risico’s op
verliezen in verband met het verlenen van steun
inzake kredietrisico en liquiditeit van de investee;
• belastingvoordelen;
• residueel belang in de activa en passiva van de
investee;
• rendementen die niet beschikbaar zijn voor
andere belanghebbenden. Te denken valt aan de
mogelijkheid voor de investor om gebruik te maken
van activa van de investee ten dienste van haar
eigen activiteiten, waarmee schaalvoordelen of
kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

Meerdere investors kunnen delen in de rendementen
van een investee. Echter, slechts één investor kan
control uitoefenen over de investee. De combinatie
van macht en rendement speelt een cruciale rol in de
bepaling of sprake is van control.
Nabeschouwing
In tabel 1 hebben wij op hoofdlijnen een aantal
belangrijke verschillen tussen IFRS 10 en IAS 27/ SIC-12
geanalyseerd. De nieuwe consolidatiecriteria kunnen
van invloed zijn op de huidige consolidatiekring van
een onderneming. Dit zou een vergroting (nieuw te
consolideren investees) of verkleining (deconsolidatie
van investees) van de consolidatiekring kunnen
betekenen. Wij verwachten dat ‘structured entities’
(voorheen: ‘special purpose entities’) onder de nieuwe
criteria sneller moeten worden geconsolideerd. Wij
bevelen ondernemingen aan tijdig stil te staan bij de
mogelijke consequenties van IFRS 10.
drs. Peter Thomson RA CPA

Tabel 1: Verschillen tussen IAS 27/SIC-12 en IFRS 10
IAS 27/SIC-12

IFRS 10

Control is gedefinieerd in IAS 27.4. SIC-12 geeft een nadere

Eén integraal controlmodel dat geldt voor de controlevaluatie van

uitwerking voor de consolidatie van ‘special purpose entities’ en

alle soorten investees. ‘Risks en rewards’ zijn slechts een onderdeel

volgt hierbij een ‘risk and reward’ benadering.

van control. De koppeling tussen macht en rendementen is
essentieel.

IAS 27 en SIC-12 gaan niet specifiek in op ‘delegated power’ bij

Het begrip ‘delegated power’ wordt geïntroduceerd. Een agent

principaal-agent relaties.

kan weliswaar macht uitoefenen over een investee, maar kan niet
over de rendementen beschikken, daar deze toekomen aan een
andere partij (de investor). Door het ontbreken van de combinatie
van enerzijds macht en anderzijds rendementen kan bij de agent
geen sprake zijn van control.

Het bestaan en effect van potentiële stemrechten die actueel

Alle ‘substantive’ potentiële stemrechten worden in aanmerking

uitoefenbaar of converteerbaar zijn worden in aanmerking

genomen. Niet actueel uitoefenbare potentiële stemrechten die

genomen bij de controlevaluatie (vgl. IAS 27.14)

wel ‘substantive’ zijn (op het moment dat belangrijke beslissingen
worden genomen) worden in tegenstelling tot IAS 27 bij de
controlevaluatie in aanmerking genomen.

Control over specifieke activa (‘silo’) in plaats van een entiteit

Het ‘silo’ concept wordt in IFRS 10 geïntroduceerd.

wordt niet behandeld.
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IFRS 11 ‘Joint Arrangements’

De IASB heeft onlangs haar ‘joint venture’ project
afgerond. De doelstelling van dit project was het
verbeteren van de verslaggeving van ‘joint arrangements’
in de jaarrekening. In september 2007 verscheen ED 9
‘Joint Arrangements’. Na afronding van een uitgebreid
consultatietraject heeft de IASB op 12 mei 2011
IFRS 11 ‘Joint Arrangements’ gepubliceerd. Deze
standaard zal IAS 31 ‘Interests in Joint Ventures’ en
SIC-13 ‘Jointly Controlled Entities – Non-Monetary
Contributions by Venturers’ vervangen. IFRS 11 is een
‘principle-based’ standaard. De economische realiteit
is maatgevend (‘substance over form’). De juridische
structuur van een joint arrangement is niet meer
bepalend voor de verslaggeving. Voorts wordt het aantal
keuzemogelijkheden voor de verwerking van joint
arrangements beperkt: proportionele consolidatie van joint
ventures behoort voortaan tot het verleden. De effectieve
datum van IFRS 11 is 1 januari 2013. De EU heeft IFRS
11 op dit moment nog niet goedgekeurd. In dit artikel
zullen wij IFRS 11 op hoofdlijnen behandelen, waarbij
een aantal verschillen met de huidige IAS 31 (2003) de
revue zullen passeren.
Structuur van dit artikel
Dit artikel is als volgt opgebouwd. In de volgende
paragraaf gaan wij in op het begrippenkader van
IFRS 11. Vervolgens zullen wij de reikwijdte van de
nieuwe standaard behandelen. Hierbij staat het
begrip gemeenschappelijke leiding (‘joint control’)
centraal. Wij zullen de twee typen joint arrangements
behandelen daar deze classificatie bepalend is voor de
verwerkingswijze in de jaarrekening. Vervolgens zullen
wij op hoofdlijnen ingaan op de toelichtingsvereisten.
1

Hierbij wordt aansluiting gemaakt met het begrip ‘relevante activiteiten’ uit IFRS 10 Consolidated Financial
Statements. Wij verwijzen hiervoor naar onze Update bijdrage inzake IFRS 10.
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Begrippenkader
Joint arrangements worden vaak gebruikt in
samenwerkingsverband tussen twee of meer
deelnemers. Een joint arrangement is een regeling
waarover twee of meer partijen gemeenschappelijke
zeggenschap (joint control) hebben.
Gemeenschappelijke zeggenschap is het contractueel
overeengekomen delen van de zeggenschap over
een regeling en bestaat slechts wanneer de relevante
activiteiten1 van de regeling unanieme instemming
vereisen van de partijen die de zeggenschap
gezamenlijk delen. Unanimiteit van besluitvorming en
gezamenlijke zeggenschap zijn hierbij bepalend.
Joint arrangements kunnen verschillende
verschijningsvormen hebben:
• Samenwerking in de vorm van een entiteit waarin
iedere deelnemer een belang heeft (voorheen
‘jointly controlled entity’ genoemd onder IAS 31
(2003));
• Samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren
van bedrijfsactiviteiten, waarbij iedere deelnemer
gebruikmaakt van haar eigen activa, zelfstandig
kosten maakt en eigen verplichtingen aangaat
(voorheen ‘jointly controlled operation’ genoemd
onder IAS 31 (2003));
• Samenwerking waarbij door deelnemers
ingebrachte activa worden gebruikt voor een
bepaald doel (voorheen ‘jointly controlled asset’
genoemd onder IAS 31 (2003)). Bijvoorbeeld
twee olieproducenten delen het gebruik van
een oliepijpleiding voor transport van olie.
Beide deelnemers nemen ieder een deel van de
operationele kosten voor hun rekening.
IFRS 11 classificeert alle vormen van joint arrangements
in twee typen:
1. Joint operations; en
2. Joint ventures.
Wij merken op dat het begrippenkader onder IFRS
11 niet gelijkluidend is met IAS 31 (2003). Voor
een vergelijking van het begrippenkader uit beide
standaarden verwijzen wij naar Figuur 1.

Figuur 1: Begrippenkader IFRS 11 en IAS 31 vergeleken
Joint operations

IFRS 11

IAS 31

Jointly controlled
operations

Joint ventures

Jointly controlled
assets

Jointly controlled
entities

Joint arrangements die wel gestructureerd zijn middels
een separaat vehikel kunnen een joint operation of
joint venture zijn. Deze classificatie is afhankelijk van het
volgende:
1. de juridische vorm van het separate vehikel;
2. de contractuele voorwaarden van de regeling; en
3. overige feiten en omstandigheden.
Deze drie items zullen hierna op hoofdlijnen worden
behandeld.

Reikwijdte IFRS 11
Gemeenschappelijke zeggenschap is een belangrijke
voorwaarde voor het bestaan van een joint
arrangement. Unanimiteit van besluitvorming
en gezamenlijke zeggenschap over de regeling
zijn hierbij bepalend. Indien geen sprake is van
gemeenschappelijke zeggenschap, is IFRS 11 niet van
toepassing. De reikwijdte van IFRS 11 is samengevat in
Figuur 2.
Classificatie en verwerking van joint
arrangements
Een deelnemer in een joint arrangement verwerkt de
rechten en verplichtingen uit hoofde van de regeling.
Een deelnemer dient derhalve vast te stellen wat
concreet op basis van de joint arrangement wordt
verkregen:
1. rechten op de activa en verplichtingen ter zake van
de passiva van de regeling (i.c. een joint operation);
of
2. rechten op de netto-activa van de regeling (i.c. een
joint venture).

De juridische vorm van het separate vehikel
De juridische vorm van het separate vehikel bepaalt
de initiële rechten van de deelnemer op de activa
en verplichtingen van de deelnemer ter zake van
de passiva die in het vehikel zijn ondergebracht.
Een vennootschap zonder beperking in de
aansprakelijkheid vormt een initiële indicatie dat
sprake is van een joint operation. Een vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid vormt daarentegen
een initiële indicatie dat sprake is van een joint
venture. In veel situaties zullen de juridische
kenmerken van het vehikel betreffende de rechten
op activa en verplichtingen ter zake van de passiva
overeenkomen met de contractuele voorwaarden in
de joint arrangement. In andere gevallen kunnen de
contractuele voorwaarden de juridische kenmerken
van het vehikel terugdraaien of amenderen. De
classificatie in joint operation of joint venture is niet
louter afhankelijk van de juridische vorm van het
vehikel. Wij verwijzen naar voorbeeld 1.
Voorbeeld 1

Bij joint arrangements die niet gestructureerd zijn
middels een separaat vehikel (bijvoorbeeld een
maatschap of een commanditaire vennootschap) zal de
classificatie in de regel een joint operation zijn. In die
situatie verwerkt de deelnemer het volgende:
• rechten op de activa en verplichtingen ter zake van
de passiva uit hoofde van de regeling; en
• bijbehorende rechten op de opbrengsten en
verplichtingen ter zake van de bijbehorende lasten.

Twee deelnemers structureren een joint arrangement
in een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid
(bijvoorbeeld een B.V.). Beide deelnemers hebben
een 50%-belang in deze B.V. De juridische B.V. vorm
separeert de rechten en verplichtingen van de B.V. van
de deelnemers (onder meer door de beperking van de
aansprakelijkheid). Een initiële inschatting suggereert
dat de deelnemers rechten op de netto-activa van de
regeling heeft (i.c. een joint venture).
Echter, beide deelnemers besluiten de juridische

Figuur 2: Reikwijdte IFRS 11

vorm (middels een afzonderlijk contract) als volgt
te amenderen. Beide deelnemers krijgen een

STAP 1

ongedeeld recht in de activa van de B.V. alsook een

Is bij de regeling sprake van
gemeenschappelijke
zeggenschap (joint control)?

IFRS 11 niet van
toepassing
(er is geen sprake van een
joint agreement)

Nee

Ja

Joint operation
of

STAP 2
IFRS 11 van toepassing.
Classificeer vervolgens de
gemeenschappleijke regeling.

Joint venture

aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de B.V. in
een bepaalde relatieve verhouding. Deze contractuele
modificatie van de rechtsvorm heeft als consequentie
dat de regeling als een joint operation classificeert.

De contractuele voorwaarden van de regeling
Joint operations en joint ventures kunnen vergelijkbare
doelstellingen en activiteiten hebben. Echter, de rechten
op de activa en verplichtingen ter zake van de passiva
die voortvloeien uit de contractuele voorwaarden van
de regeling kunnen verschillen. In tabel 1 uit IFRS 11
worden illustratieve indicatoren genoemd voor een joint
operation respectievelijk een joint venture.
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Tabel 1: Illustratieve indicatoren voor een joint operation respectievelijk een joint venture *
		

Joint operation

Joint venture

Contractuele voorwaarden

Verschaft deelnemers rechten op de activa en verplichtingen ter

Verschaft het separate vehikel rechten op de activa en

van de regeling

zake van de passiva.

verplichtingen ter zake van de passiva.

Rechten op de activa

Deelnemers delen belangen in de activa van de regeling in een

Deelnemers hebben geen belang in de activa. De activa behoren

vaste verhouding. Bijvoorbeeld een vast % naar rato van het

tot het separate vehikel (ofwel de regeling zelf).

aandeel in de regeling of naar rato van de activiteiten van de
regeling.
Deelnemers hebben een bepaald recht op economische voordelen
gegenereerd met de activa.
Verplichtingen ter zake

Deelnemers delen belangen in de passiva en de bijbehorende

Het vehikel zelf (ofwel de regeling) is aansprakelijk voor de

van de passiva

kosten.

verplichtingen en schulden van de regeling.

Deelnemers zijn aansprakelijk voor claims van derden of cliënten

Crediteuren hebben geen recht van regres op enige deelnemer

van de regeling.

inzake de verplichtingen en schulden van de regeling.

Opbrengsten, kosten,

Allocatie van opbrengsten en kosten op basis van de relatieve

Het belang van iedere deelnemer in de winst of het verlies is

winsten of verliezen

prestatie van iedere deelnemer.

afhankelijk van de activiteiten van de regeling.

(*) Bovenstaande tabel is ontleend aan de tabel zoals opgenomen in IFRS 11 en is omwille van dit artikel ingekort. Voor een volledig beeld wordt verwezen naar IFRS 11.

Deze tabel vormt slechts een handreiking voor de
classificatie in een joint operation of joint venture en is
niet limitatief.
Overige feiten en omstandigheden
In aanvulling op de juridische vorm van het
separate vehikel en de contractuele voorwaarden
van de regeling, dienen ook de overige feiten en
omstandigheden te worden beoordeeld. IFRS 11 noemt
een aantal niet-limitatieve voorbeelden. De volgende
feiten en omstandigheden zijn indicatief voor de
classificatie als joint operation:
1. Restricties op de activiteiten van de regeling die
zijn opgelegd door de deelnemers in de regeling.
Bijvoorbeeld de deelnemers wijzen zichzelf aan
als de enige cliënten van de regeling. Dergelijke
restricties verhinderen dat de regeling zelfstandig
een onderneming drijft. De deelnemers zelf vormen
de enige bron van operationele kasstromen;
2. De deelnemers zijn verplicht de volledige
(productie-)output van de regeling af te nemen.
De deelnemers hebben daarmee het recht op alle
economische voordelen die gegenereerd worden
met de activa van de regeling;
3. De deelnemers hebben (als gevolg van punt 1 en
2) de regeling zodanig gestructureerd dat deze
‘break-even’ of met een minimumresultaat opereert.
Mocht de regeling verliezen lijden, is sprake van
een gerechtvaardigde verwachting dat de tekorten
zullen worden aangevuld door de deelnemers.
Verwerkingswijze joint arrangements
De specifieke verwerking van een joint arrangement
verschilt naargelang er sprake is van een joint operation
of van een joint venture.
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Een deelnemer in een joint operation verwerkt het
volgende:
• de activa uit hoofde van de regeling;
• de passiva uit hoofde van de regeling;
• de bijbehorende omzet;
• de bijbehorende kosten.
Bovenstaande wijkt niet significant af van de
verwerkingswijze onder IAS 31 (2003).
Een deelnemer in een joint venture verwerkt een
belang in de regeling volgens de equity-methode
zoals behandeld in IAS 28. Proportionele consolidatie
is niet toegestaan, hetgeen onder IAS 31 (2003) wel
was toegestaan. Wij merken voorts op dat ‘jointly
controlled entities’ onder IAS 31 (2003) onder IFRS
11 mogelijk als joint operation zouden kunnen
classificeren. In die situatie zal de equity-methode niet
meer kunnen worden toegepast onder IFRS 11.
Toelichting
De toelichtingsvereisten voor joint arrangements zijn
opgenomen in een geïntegreerde disclosure-standaard
IFRS 12 ‘Disclosure of Interests in Other Entities’. Een
deelnemer in een joint arrangement dient het volgende
toe te lichten:
• de naam van de joint arrangement;
• de aard van de relatie tussen de deelnemer en de
joint arrangement (b.v. een beschrijving van de aard
van de activiteiten van de regeling en of deze van
strategisch belang zijn voor de deelnemer);
• de primaire plaats waar de activiteiten worden
gedreven;
• het relatieve eigendomsbelang in de vennootschap
en, indien afwijkend, de relatieve stemrechten;

Tabel 2: Toelichting joint ventures
Samengevatte financiële informatie voor iedere materiële joint venture:
(a)		

van de joint venture ontvangen dividenden

(b) (i)

kortlopende activa

(b) (ii)

langlopende activa

(b) (iii)

kortlopende passiva

(b) (iv)

langlopende passiva

(b) (v)

omzet

(b) (vi)

resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

(b) (vii)

resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

(b) (viii)

niet-gerealiseerde resultaten (other comprehensive income)

(b) (ix)

totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(c)

liquide middelen opgenomen onder (b)(i)

(d)		

kortlopende schulden (exclusief handelscrediteuren, overige schulden en

(e)		

langlopende schulden (exclusief handelscrediteuren, overige schulden en

(f)		

afschrijvingen en amortisatie

voorzieningen) opgenomen onder (b)(iii)
voorzieningen) opgenomen onder (b)(iv)

Nabeschouwing
De classificatie van joint arrangements in joint
operations of joint ventures is complex en vraagt
vakkundige oordeelsvorming van ondernemingen
op basis van alle feiten en omstandigheden. Ter
voorbereiding op de effectieve datum van IFRS 11,
zullen ondernemingen tijdig een gefundeerde analyse
moeten verrichten van haar bestaande regelingen.
De classificatie van de regeling heeft mogelijk
consequenties voor de verwerkingswijze.
De verwerkingswijze onder IFRS 11 hoeft niet
gelijkluidend te zijn aan IAS 31 (2003).

(g)		

interestbaten

(h)

interestlasten; en

(i)		

belastinglast of -bate

• of de waardering van de joint venture plaatsvindt
volgens de equity-methode of tegen de reële
waarde 2;
• voor iedere joint venture die van materieel belang
is voor de rapporterende entiteit: samengevatte
financiële informatie over de joint venture (zie
tabel 1);
• bij toepassing van de equity-methode, de reële
waarde van de joint venture (indien officiële
marktnoteringen voorhanden zijn);
• in totaal, voor individueel immateriële joint ventures,
financiële informatie over de investering in de joint
ventures.
De deelnemer dient voorts de volgende informatie te
verschaffen:
• de aard en reikwijdte van significante restricties van
joint ventures om middelen naar de deelnemer(s)
uit te keren (b.v. cashdividenden, aflossingen op
leningen van de deelnemer(s));
• indien afwijkend van de deelnemer, het
boekjaareinde van de joint venture en reden voor
het afwijkende boekjaar;
• het ongerealiseerde aandeel in de verliezen
van een joint venture (zowel voor het boekjaar
alsook cumulatief). Dit is van toepassing indien
de deelnemer niet langer de verliezen in een joint
venture verwerkt en de equity-methode staakt
(i.c. wanneer de cumulatieve verliezen van de
joint arrangement groter zijn dan het belang in de
regeling);

2

• verplichtingen die de deelnemer per balansdatum
heeft inzake een joint venture, maar die nog niet
zijn verwerkt in de jaarrekening. Te denken valt aan
verplichtingen voor kapitaalintensieve projecten van
een joint venture;
• voorwaardelijke verplichtingen van de deelnemer
inzake een joint venture.

Stel dat een onderneming veel activiteiten uitvoert door
middel van joint ventures en hierbij de proportionele
consolidatiemethodiek toepast onder IAS 31. Door
toepassing van de equity-methode onder IFRS 11,
zullen aanzienlijke veranderingen in de primaire
overzichten (i.c. de balans en resultatenrekening)
ontstaan. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor
financieringsconvenanten die gebaseerd zijn op
kengetallen (bijvoorbeeld het wegvallen van omzet) van
de jaarrekening.
Een omgekeerde situatie is ook denkbaar. Een jointly
controlled entity verwerkt volgens de equity methode
onder IAS 31 zou onder IFRS 11 als joint operation
kunnen classificeren (in plaats van als een joint venture).
Dit betekent dat bepaalde activa, passiva, of baten
en lasten uit de joint arrangement rechtstreeks op
de balans respectievelijk resultatenrekening van de
deelnemer zullen komen.
Wij adviseren ondernemingen ten slotte tijdig stil te
staan bij de mogelijke gevolgen op de toelichtingen
inzake joint arrangements.
drs. Peter Thomson RA CPA

Joint ventures worden in beginsel volgens de equity-methode gewaardeerd behoudens een aantal uitzonderingen,
die volgens IFRS 9 tegen reële waarde worden gewaardeerd.
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Breekt XBRL nu definitief door?

Op 25 maart 2011 heeft de IFRS Foundation haar
nieuwe IFRS Taxonomie 2011 gepubliceerd. De IFRS
Taxonomie bevat een “eXtensible Business Reporting
Language (XBRL)”-representatie van de IFRS-regels
voor ondernemingen die rapporteren op basis van de
International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals
deze zijn gepubliceerd door de International Accounting
Standards Board (IASB) per 1 januari 2011. Betekent dit
dat XBRL nu aanstaande is voor de (beursgenoteerde)
ondernemingen die op basis van IFRS rapporteren? Dit
artikel gaat op deze laatste vraag in.

Er mag slechts met door de SEC goedgekeurde
taxonomieën gerapporteerd worden. Dit houdt in
dat een SEC-onderneming die rapporteert op basis
van IFRS en een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar
heeft, de jaarrekening 2011 dient te voorzien van een
vereenvoudigde XBRL-filing. De daaropvolgende filing
dient te worden voorzien van een volledige XBRL-filing.
De SEC benadrukt dat het gaat om SEC-filings en niet
om zogenaamde ‘furnished’ verantwoordingen, zoals
persberichten. Furnished verantwoordingen hebben
niet de status van ’’filed‘ verantwoordingen en vallen
daarom niet onder de verantwoordingen die door de
externe accountants dienen te worden gecontroleerd.
Beleggers moeten wel kunnen rekenen op de
betrouwbaarheid van de furnished verantwoordingen,
maar weten tevens dat deze verantwoordingen
secundair zijn aan de filed verantwoordingen.

Inleiding
In december 2008 publiceerde de US Securities and
Exchange Commission (SEC) haar nieuwe regelgeving,
waarin beursgenoteerde bedrijven die onder de
SEC-regelgeving vallen (hierna: SEC ondernemingen),
naast hun traditionele jaarrekening tevens hun
jaarrekening in XBRL (XBRL-filing) moeten aanbieden.

Daar de meeste Europese SEC-ondernemingen in IFRS
rapporteren, zal de jaarrekening 2011 de eerste
financiële verantwoording zijn, waarbij een volledige
XBRL-filing noodzakelijk is. Bij ondernemingen die hun
halfjaarcijfers tevens ‘filen’ in plaats van ‘furnishen’, zal
de eerste volledige XBRL-filing de halfjaarcijfers 2012
bevatten.

XBRL is een datastandaard die “tags” (te vergelijken
met een barcode) koppelt aan alle gegevenselementen
in een jaarrekening, waarmee gebruikers van die
jaarrekeningen de data van verschillende jaarrekeningen
elektronisch met elkaar kunnen vergelijken en
analyseren. Hierdoor behoeven jaarrekeningen
niet meer overgetypt te worden door bijvoorbeeld
information brokers.

Toepassing van IFRS Taxonomie door
SEC-ondernemingen
De SEC heeft besloten dat enkel een door de SEC
goedgekeurde IFRS Taxonomie mag worden gebruikt
voor de XBRL-rapportages door SEC-ondernemingen.
De SEC heeft echter tot op heden nog geen
goedkeuring verleend aan de IFRS Taxonomie die op 25
maart 2011 door IFRS Foundations is gepubliceerd.

In de nieuwe regelgeving vereist de SEC dat alle
financiële verantwoordingen van SEC-ondernemingen
worden voorzien van de XBRL-verantwoording voor
jaarrekeningen met een boekjaar eindigend op of na
15 juni 2011. Voor enkele ondernemingen die
rapporteren op basis van US GAAP en op basis van
groottecriteria, gelden deze regels al vanaf boekjaren
eindigend op of na 15 juni 2009.

De SEC heeft zijn bezorgdheid geuit op de praktische
toepasbaarheid van de huidige IFRS Taxonomie.
Doordat de IFRS veel meer principles-based is dan
US GAAP, impliceert dit een grotere verscheidenheid
van mogelijke XBRL-elementen op basis van IFRS ten
opzichte van de XBRL-elementen op basis van US GAAP.

De SEC kent voor het eerste jaar een vereenvoudigde
vorm van XBRL-filing. Vanaf het tweede jaar geldt
deze vereenvoudiging niet meer en dient een
volledige XBRL-rapportage opgesteld te worden.
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De US GAAP-taxonomie bevat momenteel meer dan
13.000 concepten of “tags”. Een concept of “tag”
is de definitie van een gegevenselement volgens de
XBRL-standaard dat gekoppeld kan worden aan de
gegevens in de jaarrekening. Van de 13.000 concepten
zijn er meer dan 9.400 te gebruiken voor concrete

Wie
Accounting
Aandelen in de markt
			

Wanneer XBRL?
Boekjaar eindigend

SEC-ondernemingen

US GAAP

Meer dan US$ 5 miljard

Op of na 15 juni 2009

SEC-ondernemingen

US GAAP

Meer dan US$ 700 miljoen

Op of na 15 juni 2010

SEC-ondernemingen

US GAAP of IFRS

Geen grens

Op of na 15 juni 2011

data in de jaarrekening. Daarnaast staat de SEC toe
dat ondernemingen ‘eigen’ concepten definiëren
als de specifieke gegevens van de SEC-onderneming
niet in de bestaande standaardconcepten kunnen
worden verwerkt; die eigen concepten worden
‘extensions’ genoemd. Momenteel zijn er in totaal
meer dan 130.000 eigen concepten gecreëerd door
SEC-ondernemingen. De veel kleinere basis van
concepten van IFRS (1.700) doet de SEC vermoeden
dat dit tot een veel grotere wildgroei zal leiden van
eigen gecreëerde concepten. Of dit het geval zal zijn is
echter de vraag. Het principles-based karakter van IFRS
verschilt sterk van rules-based US GAAP.
De SEC heeft op 8 april 2011 een ‘no action’-brief
gepubliceerd, waarin onder meer staat dat een
SEC-onderneming die rapporteert op basis van
IFRS geen verplichting heeft tot het publiceren van
een XBRL-filing, totdat de SEC een IFRS Taxonomie
heeft goedgekeurd voor gebruik als XBRL-filing. De
‘no action’-brief staat gepubliceerd op de website
van de SEC: http://www.sec.gov/divisions/corpfin/
cf-noaction/2011/caq040811.htm.
De IFRS Foundation werkt momenteel aan een
uitbreiding van standaardconcepten binnen de
IFRS-taxonomie (“common-practice concepts”).
Dergelijke concepten (zoals beleggingen opgenomen
onder de vlottende activa) hebben tot doel om de
XBRL-rapportage zoveel mogelijk te laten aansluiten
op de algemeen gehanteerde rapportagemodellen
van IFRS-jaarrekeningen door beursgenoteerde
ondernemingen. Op 3 juni publiceerde de IFRS
Foundation een exposure draft van de IFRS Taxonomy
2011 Interim Release: common-practice concepts. De
commentaarperiode voor deze exposure draft loopt
nog tot 2 augustus 2011.

In de nieuwe regelgeving vereist
de SEC dat alle financiële
verantwoordingen van SECondernemingen worden voorzien
van de XBRL-verantwoording
voor jaarrekeningen met
een boekjaar eindigend
op of na 15 juni 2011.

Lessons learned: detailed tagging
Zoals hierboven gesteld accepteert de SEC voor het
eerste jaar een vereenvoudigde vorm van XBRL-filing.
De vereenvoudigde rapportage bestaat uit de
primaire financiële overzichten (balans, winst-en
-verliesrekening en kasstroomoverzicht) en de
toelichting daarop, waarbij elke toelichting als één
‘blocktag’ mag worden gerapporteerd. In het tweede
jaar moeten alle afzonderlijke gegevenselementen uit
de genoemde toelichtingen afzonderlijk van een ‘tag’
worden voorzien; ‘detailed tagging’. Hierdoor neemt
het aantal te rapporteren ‘tags’ in het tweede jaar
drastisch toe. De ervaring leert dat veel bedrijven de
werkzaamheden onderschatten om in het tweede jaar
de ‘detailed tagged’ XBRL-rapportage te produceren en
te controleren.
De volgende problemen doen zich vaak voor vanaf het
tweede jaar:
• Arbeidsintensief werk om data in de jaarrekeningen
in afzonderlijke feiten in de concepten onder te
brengen.
• Handmatige aansluitingen en controles op juistheid
en volledigheid van de ‘getagde’ data.
• Versiebeheer van XBRL documenten.
• Hiërarchieën aanmaken waarbij diverse concepten
gelaagd worden weergegeven. Dit is vooral van
belang bij tabellen in toelichtingen.
• Onjuist gebruik van ingewikkelde XBRL-software.
• De XBRL-leverancier heeft vaak onvoldoende
kennis van het verslaggevingsbeleid van de
SEC-onderneming.
• Pogingen om XBRL-rapporten dezelfde lay-out
te laten genereren als het traditionele rapport
waardoor datastructuren onjuist worden opgezet.
Toepassing van de IFRS Taxonomie en XBRL in
Europa
Een verplichting van XBRL-rapportages voor Europese
beursgenoteerde bedrijven wordt op korte termijn
niet verwacht. Een uitzondering hierop geldt
voor het bank- en verzekeringswezen. De EIOPA
(Europese Toezichtautoriteit voor verzekeraars en
pensioenfondsen) heeft inmiddels aangekondigd XBRL
verplicht te stellen voor solvency-rapportages en de
verwachting is dat de EBA (Europese Toezichtautoriteit
voor het bankwezen) op korte termijn zal volgen
met een verplichting van XBRL voor Basel (COREP/
FINREP) rapportages. Daarnaast wordt XBRL door
steeds meer Europese landen geadopteerd voor
verantwoordingsrapportages zoals blijkt uit de
volgende voorbeelden:
• Het Verenigd Koninkrijk verplicht XBRL voor het
indienen van belastingaangifte door ondernemingen
vanaf 1 april 2011.
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• Duitsland verplicht ondernemingen om hun
belastingaangiften vanaf het boekjaar eindigend op
31 december 2011 in XBRL te rapporteren.
• Denemarken verplicht een XBRL-deponering vanaf
30 juni 2012 voor alle ondernemingen.
In Nederland is inmiddels besloten om XBRL (onder de
naam Standard Business Reporting (SBR)) vanaf 2013
verplicht te stellen voor de Vpb- en IB- aangifte.
Conclusie
Ofschoon uit onderzoek blijkt dat XBRL bij veel CFO’s
nog niet op de agenda staat, krijgen steeds meer
bedrijven hiermee te maken. Met de verplichtstelling
van XBRL door de SEC en de publicatie van een
gedegen IFRS Taxonomie, heeft de adoptie van XBRL
wereldwijd een grote vlucht genomen. Landen die
in de transitie naar IFRS zijn, overwegen bijna zonder
uitzondering ook de toepassing van XBRL.
Deze ontwikkelingen en de lessons learned vanuit
de eerste projecten maken duidelijk dat XBRL een
vaste plaats gaat krijgen in het gebied van de externe
verslaggeving en daarmee relevant gaat worden voor
de controlerende accountant.
Meer informatie inzake XBRL is te vinden op Deloitte’s
website IASplus.com en XBRLplus.com.
drs. Dave van den Ende
drs. Anthony Maalste RA CPA
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Assurance bij een
duurzaamheidsverslag
Is ‘duurzaamheid’ een ‘modewoord’ en van tijdelijke
aard? Of is het een ‘duurzaam’ onderwerp van aandacht
voor organisaties? De toekomst laat zich niet voorspellen,
maar het is een feit dat ‘duurzaamheid’ al jaren een
opmars maakt als synoniem van ‘groen’, zoals gebruikt
in, bijvoorbeeld, het begrip ‘groene organisaties’ en groene
stroom en vermindering van CO2-uitstoot. Het begrip
‘duurzaamheid’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot veel
meer dan ‘milieuvriendelijk’ of ‘groen’. ‘Duurzaamheid’
staat voor het realiseren en duurzaam borgen van
prestaties die organisaties nastreven op het terrein van
hun personeel, de winst of meerwaarde, niet alleen in geld
maar ook in maatschappelijke waardering, en de planeet,
zoals het duurzaam gebruiken van grond- en hulpstoffen.
Dit wordt ook wel samengevat in de ‘drie P’s’: People,
Profit en Planet.
Organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector
zijn zich meer bewust van het nut, de noodzaak en
de toegevoegde waarde van duurzaamheid. Steeds
meer organisaties leggen verantwoording af over hun
duurzaamheiddoelstellingen en -prestaties middels
separate verslagen of door duurzaamheidsinformatie te
integreren in het jaarverslag. Tegelijk met de toename
van duurzaamheidsverslaggeving ontstaat de behoefte
bij het management en de stakeholders van organisaties
om zekerheid te verkrijgen bij de verantwoorde
duurzaamheidsprestaties. Immers, het verzamelen en
verantwoorden van duurzaamheidsprestaties is stap één,
het betrouwbaar registreren en verantwoorden daarvan is
stap twee.

Accountants kunnen hierin een belangrijke rol spelen
en (onderdelen van) duurzaamheidsverslaggeving
voorzien van een bepaalde mate van zekerheid. Het is
van belang dat de accountant vroegtijdig de ‘scope’
en de reikwijdte van het duurzaamheidsverslag en de
assurance-opdracht overeenkomt met de organisatie
die verantwoording aflegt. Het is essentieel om in deze
afweging de verwachtingen en informatiebehoefte
van stakeholders mee te wegen in de bepaling of
het duurzaamheidsverslag en de assurance-opdracht
toereikend zijn. Dit voorkomt een verwachtingskloof.
Als deskundige op het gebied van de controle en
certificering van financiële informatie en door de
kennis die de accountant daarbij heeft opgedaan
van organisaties (over processen, procedures,
registratiesystemen, etc.) kan deze bij uitstek zekerheid
verstrekken bij duurzaamheidsverslaggeving. Op
onderdelen is uiteraard specifieke kennis benodigd,
bijvoorbeeld van verslaggevingsrichtlijnen op het
terrein van duurzaamheidsverslaggeving. Bij een nadere
analyse van het certificeren van financiële informatie
en duurzaamheidsverslaggeving blijkt dat er in de basis
veel overeenkomsten zijn, zoals:
• De controle van financiële informatie en (veelal)
niet-financiële duurzaamheidsverslaggeving is
in essentie het toetsen aan een vastgelegde of
overeengekomen norm;
• Een accountant kan een beperkte of redelijke
mate van zekerheid verstrekken bij zowel
financiële informatie als niet-financiële
duurzaamheidsverslaggeving; en
• De controle van financiële informatie en
niet-financiële duurzaamheidsverslaggeving bestaat
altijd uit vijf dezelfde elementen: drie partijen, een
geschikt object van onderzoek, toepasbare criteria,
toereikende assurance-informatie en een schriftelijk
rapport.
In dit artikel over duurzaamheidsverslaggeving wordt
inzicht gegeven in de specifieke aspecten van het
assurance-proces rondom duurzaamheidsverslagen
en worden aan de hand van enkele voorbeelden de
raakvlakken met de jaarrekeningcontrole belicht.
Het assurance-raamwerk
De ontwikkeling van assurance-standaarden voor
opdrachten anders dan controle van historische
financiële informatie, heeft de afgelopen jaren een
behoorlijke vlucht genomen. Kapstok voor dit type
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assurance opdrachten vormt de International Standard
on Assurance Engagements (ISAE) 3000, Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle of
beoordeling van historische financiële informatie. Veel
assurance-opdrachten op het gebied van sustainability
reporting en rapportering over niet-financiële
informatie worden dan ook volgens deze standaard
uitgevoerd.
In Nederland is in 2007 een specifieke assurancestandaard ontwikkeld die de accountant ondersteunt
bij het uitvoeren van een assurance-opdracht inzake
een duurzaamheidsverslag, standaard 3410N. Deze
standaard speelt in op de eerder gesignaleerde,
groeiende trend in Nederland om verantwoording af
te leggen over de niet-financiële performance van de
organisatie en de wens om ook assurance te verkrijgen
bij deze verantwoordingen.
De IAASB heeft recentelijk een exposure draft
uitgebracht van ISAE 3410, Assurance Engagements
on Greenhouse Gas Statements, een standaard
die zich primair richt op de certificering van
CO₂-emissieverantwoordingen. Dit is gedaan in reactie
op toenemende wet- en regelgeving op het gebied
van emissie-uitstoot, toekenning van emissierechten
en handel in emissierechten, en gezien het belang van
betrouwbare vastlegging van en rapportering over
emissies met als doel te komen tot een reductie van de
CO₂-uitstoot.
In de Nederlandse standaard 3410N wordt, evenals
in de exposure draft ISAE 3410, uitgebreid stilgestaan
bij het onderscheid tussen assurance-opdrachten tot
het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid
en assurance-opdrachten die leiden tot een beperkte
mate van zekerheid als het gaat om de aard en
diepgang van de uit te voeren werkzaamheden. In de
reikwijdteparagraaf van het assurance-rapport zal de
beperkte doelstelling van de opdracht tot uitdrukking
dienen te worden gebracht.
Beide standaarden benadrukken overigens wel het
belang van een gedegen risicoanalyse voor beide typen
opdrachten als voorwaarde om te kunnen komen tot
een acceptabel niveau van zekerheid.
Overeenkomsten en verschillen met een
jaarrekeningcontrole
Bij het doornemen van de standaarden ISAE 3410
en de Nederlandse standaard 3410N blijkt dat
er veel parallellen zijn met het uitvoeren van een
opdracht tot controle van een jaarrekening. Zowel
de uitvoering van een jaarrekeningcontrole als
het verrichten van assurance-werkzaamheden bij
een duurzaamheidsverslag vereisen kennis van de
bedrijfshuishouding, processen en interne beheersing.
In kader 1 wordt een aantal concrete voorbeelden
gegeven van de synergie bij gecombineerde
controlewerkzaamheden.
Daarnaast is er ook een aantal belangrijke
verschillen die gevolgen hebben voor de inrichting
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van de assurance-opdracht in het kader van een
duurzaamheidsverslag (hierna ‘assurance opdracht‘).
Belangrijke verschillen in dit kader zijn de volgende:
• Een duurzaamheidsverslag is gericht op een
aanzienlijk bredere en minder homogene groep van
beoogde gebruikers dan de historische financiële
informatie.
• Niet voor alle onderwerpen die in een
duurzaamheidsverslag aan de orde worden gesteld,
bestaan interne systemen voor risicobeheersing en
informatieverzameling die vergelijkbaar zijn met
die voor historische financiële informatie. Eventueel
aanwezige systemen voor risicobeheersing en
informatieverzameling bevatten veelal nog
minder waarborgen voor volledigheid en juistheid
dan een systeem voor de historische financiële
verslaggeving.
• Bij duurzaamheidsverslagen is naast de
kwantitatieve informatie de kwalitatieve informatie
(bijvoorbeeld beleid en management) van minstens
even groot belang.
• Het normenkader in de vorm van de
verslaggevingscriteria voor duurzaamheidsverslagen
is van veel recentere datum en is minder ver
ontwikkeld dan de normenkaders voor historische
financiële informatie, zoals BW 2 Titel 9 en IFRS.
Het team moet zich van deze verschillen bewust zijn
bij het uitvoeren van een assurance-opdracht en
voldoende waarborgen treffen in het assurance- proces
om de hiermee samenhangende risico’s te mitigeren.
Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste
fasen van het assurance-proces en de wijze waarop

Kader 1
Synergie bij gecombineerde controle jaarrekening en
duurzaamheidsverslag
Zowel de uitvoering van een jaarrekeningcontrole als het verrichten van
assurance-werkzaamheden bij een duurzaamheidsverslag vereisen kennis van
de organisatie, de omgeving, de processen en de interne beheersing. Gebruik
van de Deloitte controlemethodologie en de inzet van multidisciplinaire
teams maken het mogelijk beide opdrachten geïntegreerd uit te voeren. Dat
levert efficiency en synergie op bij de uitvoering van risicoanalyses, interne
controles en gegevensgerichte werkzaamheden.
Zo kan bij de beoordeling van de interne beheersmaatregelen rondom lonen
en salarissen niet alleen worden gekeken naar financiële aspecten, maar
tevens naar niet-financiële informatie zoals de verdeling V/M over functies,
het aantal medewerkers V/M per leeftijdsgroep en het ziekteverzuim. Dit
betreft informatie die veelal wordt gerapporteerd in maatschappelijke
verslagen.
Veel ondernemingen rapporteren in hun maatschappelijk jaarverslag
over hun CO₂ voetafdruk. Belangrijke input voor de bepaling van een
CO₂ voetafdruk is onder meer het verbruik van elektriciteit en het aantal
vliegkilometers. Dergelijke aspecten kunnen mede worden beoordeeld
tijdens de controle van de kosten die in de jaarrekening worden
verantwoord.

Kader 2
Belangrijke randvoorwaarde:
de verslaggevingscriteria
Voorafgaand aan het aanvaarden van de assurance-opdracht dient de
accountant vast te stellen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de
door de onderneming gehanteerde verslaggevingscriteria toepasbaar zijn.
In de praktijk wordt veelal gebruikgemaakt van de Sustainability Reporting
Guidelines (G3) van het Global Reporting Initiative (GRI), de algemeen
aanvaarde grondslagen voor maatschappelijke verslaggeving.
Het verslaggevingsraamwerk van het GRI betreft onder andere grondslagen
voor de afbakening van het verslag. Op basis van deze grondslagen bepaalt
de onderneming van welke entiteiten (bijvoorbeeld dochterondernemingen,
maar ook samenwerkingsverbanden) de duurzaamheidsprestaties worden
opgenomen in het duurzaamheidsverslag. De accountant zal bij de
beoordeling van de toepassing van de grondslagen voor de afbakening
van het verslag gebruikmaken van deskundigen met specifieke kennis
op het gebied van maatschappelijke verslaglegging. Het is van belang
dat de accountant tijdig overeenstemming bereikt met de onderneming
over de afbakening van het duurzaamheidsverslag. Idealiter beoordeelt
de accountant de afbakening in de planningsfase op basis van een
conceptduurzaamheidsverslag, al dan niet met gebruikmaking van de
diensten van deskundigen.

de bovengenoemde aandachtspunten hun weerslag
vinden in de invulling van de door de accountant uit te
voeren werkzaamheden.
Randvoorwaarden voor aanvaarding van de
assurance-opdracht
In het kader van de aanvaarding van een assuranceopdracht is het belangrijk dat de accountant vaststelt
dat zowel het duurzaamheidsverslag zelf als de scope
van de assurance-opdracht toereikend zijn om zinvol
te kunnen zijn voor de beoogde gebruikers van het
duurzaamheidsverslag en daarbij gevoegde assurancerapport. Om dit te kunnen beoordelen is het van
belang dat de organisatie zelf een inventarisatie en
afstemming heeft gemaakt van en met de beoogde
gebruikers van het verslag. De verslaggeving moet
immers invulling geven aan de informatiebehoeften

Kader 3
Kennis van de organisatie en de omgeving waarin deze opereert
Voor het verstrekken van een assurance-rapport bij het maatschappelijk
jaarverslag dient de accountant inzicht te verkrijgen in de branche waarin
de onderneming werkzaam is en in de kenmerken van de onderneming zelf,
inclusief de interne beheersingsomgeving en de beheersingsactiviteiten. Dit
inzicht vertoont een vergaande gelijkenis met het inzicht dat moet worden
verkregen in het kader van de jaarrekeningcontrole. De kennis opgedaan
in het kader van de jaarrekeningcontrole is derhalve een uitstekend
uitgangspunt. Aanvullend hierop dient de externe accountant zich te richten
op de specifieke bedrijfsrisico’s met betrekking tot duurzaam ondernemen en
de maatschappelijke verslaggeving.

van die gebruikers en de assurance-opdracht mag niet
zodanig omgeven zijn met allerlei beperkingen dat niet
langer sprake is van een rationele opdracht met het
risico dat gebruikers misleid worden.
Een tweede belangrijke randvoorwaarde, nader
uitgewerkt in kader 2, is dat de accountant
vaststelt dat de door de organisatie gehanteerde
verslaggevingscriteria geschikt zijn. In het kader van
de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het
door de organisatie gehanteerde verslaggevingsbeleid
beoordeelt de accountant bijvoorbeeld:
• het proces voor het vaststellen van de afbakening
en grenzen van de verslaggevende entiteit;
•  het proces van de dialoog met interne en externe
belanghebbenden;
•  de inzichtelijkheid van de gemaakte keuzes in
te rapporteren onderwerpen en te hanteren
methodologie en de transparantie over
eventuele beperkingen in de onderwerpen of de
betrouwbaarheid ervan;
•  de consistentie van het verslaggevingsbeleid.
Kennis van de organisatie en de omgeving
waarin de organisatie opereert
Zoals dat ook geldt voor een opdracht tot
controle van een jaarrekening, is het belangrijk
dat de accountant gedegen kennis opdoet van
de kenmerken van de organisatie zelf en van de
branche en omgeving waarin de organisatie opereert.
In aanvulling daarop is het juist voor assuranceopdrachten inzake duurzaamheidsverslagen van
belang dat de accountant ook inzicht krijgt in de
strategie van de organisatie op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, de
verantwoordelijkheden voor rapportage en monitoring,
de relevante informatiesystemen en de interne
beheersingsomgeving rondom de totstandkoming
van met name de niet-financiële informatie. Juist
doordat over het algemeen sprake zal zijn van meer
kwalitatieve informatie is het van belang dat kennis
wordt verkregen van de wijze waarop de organisatie
de betrouwbaarheid van die informatie voldoende
waarborgt.
Risico-inschatting en inspelen op ingeschatte
risico’s
Het doel van een risicoanalyse is niet anders dan
bij het uitvoeren van een jaarrekeningcontrole. Het
gaat ook hier om het identificeren van de risico’s
van materiële fouten in het duurzaamheidsverslag.
Echter, juist bij het uitvoeren van een risicoanalyse
is het van belang dat men zich ook bewust is
van de verschillen. Het bestaan van een brede
gebruikersgroep, het ontbreken van een robuuste
interne beheersingsomgeving, het rapporteren van
meer kwalitatieve informatie en het ontbreken van
een volledig doorontwikkeld normenkader maakt
dat de accountant ook andere risicofactoren in acht
moet nemen dan die welke in het kader van de
jaarrekeningcontrole zijn geïdentificeerd.
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Die verschillen hebben tot gevolg dat de
accountant voldoende deskundigheid moet
hebben ten aanzien van de materie waarover in het
verantwoordingsdocument wordt gerapporteerd en
ten aanzien van de verslaggevingscriteria die door de
organisatie worden gehanteerd.
Dit kan betekenen dat de accountant een
multidisciplinair team moet samenstellen dat in staat
is de vereiste assurance-informatie te identificeren en
te verzamelen. Voorwaarde is wel dat de accountant
in voldoende mate betrokken is bij de opdracht
en kennis heeft van de werkzaamheden van de
materiedeskundigen om de verantwoordelijkheid voor
de conclusie omtrent de informatie over het object van
onderzoek te kunnen aanvaarden.
De te ontwerpen en uit te voeren assurance-procedures
moeten gericht zijn op het mitigeren van de risico’s
van materiële fouten. De aard en diepgang van de
procedures zullen afhankelijk zijn van de scope van de
opdracht. Het onderscheid in aard en diepgang van
de uit te voeren procedures in relatie tot het niveau
van zekerheid dat de assurance-opdracht beoogt te
bereiken, kan als volgt worden weergegeven:

Beperkte mate van zekerheid

Kader 4
Multidisciplinaire teams
De assurance-werkzaamheden ten behoeve van het duurzaamheidsverslag
zullen veelal door multidisciplinaire teams worden verricht. In het kader van
de jaarrekeningcontrole maakt de accountant ook veelvuldig gebruik van
externe of interne deskundigen of specialisten, bijvoorbeeld in het kader van
de waardering van vastgoed of de beoordeling van een voorziening voor
pensioenverplichtingen. Zowel bij het uitvoeren van assurance-opdrachten
ten behoeve van een duurzaamheidsverslag als bij de jaarrekeningcontrole
dient de accountant, indien gebruik wordt gemaakt van een externe
materiedeskundige, te handelen conform Standaard 620, “Gebruikmaken van
de werkzaamheden van deskundigen”.
Conform de controle van een jaarrekening dient de accountant zodanige
maatregelen te treffen dat hij de ongedeelde verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van het onderzoek kan dragen. Indien de accountant interne
materiedeskundigen inschakelt kan het gebruik van multidisciplinaire teams
worden vermeld in het assurance-rapport.
In de praktijk vindt vermelding in het assurance-rapport vaak als volgt plaats:
De opdracht is uitgevoerd door een multidisciplinair assurance-team met
expertise op het gebied van assurance en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Redelijke mate van zekerheid

Ontwerpen van op risico toegespitste werkzaamheden	Ontwerpen van op risico toegespitste werkzaamheden,
rekening houdend met assurance-strategie (wel/niet steunen
op de effectiviteit van de relevante interne
controlemaatregelen)
Testen van relevante interne controlemaatregelen
Cijferanalyse (cijferbeoordelingen en verbandscontroles)

Cijferanalyse (cijferbeoordelingen en verbandscontroles)

Afstemmen van informatie met documenten

Verificatie van informatie met documenten en andere
primaire bronnen van assurance-informatie
Detailcontroles

Procedures gericht op totstandkoming van

Procedures gericht op totstandkoming van

duurzaamheidsverslag waaronder aggregatie van

duurzaamheidsverslag, waaronder aggregatie van

onderliggende informatie

onderliggende informatie

Ook voor opdrachten gericht op verstrekken van een
beperkte mate van zekerheid geldt overigens dat de
accountant dient na te gaan of er redenen zijn om aan
te nemen dat de informatie waarop de beoordeling
zich richt onjuistheden van materieel belang bevat.
Indien dit het geval is, zal de accountant aanvullende
werkzaamheden moeten verrichten, waaronder
wellicht additionele detailcontroles.
Het assurance-oordeel
Naar analogie van een jaarrekeningcontrole
zal de accountant op basis van de uitgevoerde
werkzaamheden een oordeel geven, in het geval
van een redelijke mate van zekerheid, dan wel een
conclusie trekken, in het geval van een beperkte
mate van zekerheid, over het duurzaamheidsverslag.
In dit kader zal de accountant een evaluatie moeten
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uitvoeren van zowel de kwalitatieve als kwantitatieve
aspecten van het rapport, de gehanteerde
verslaggevingscriteria, de redelijkheid van gemaakte
schattingen, het algehele beeld van het verslag en
de aanwezigheid van aanwijzingen van mogelijke
misleiding.
Uiteindelijk resulteert de assurance-opdracht in
een assurance-rapport waarin, in het geval van een
opdracht tot het verstrekken van een redelijke mate
van zekerheid, een oordeel wordt gegeven of het
duurzaamheidsverslag in alle van materieel belang
zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met
de van toepassing zijnde verslaggevingscriteria. In het
geval van een opdracht tot het verstrekken van een
beperkte mate van zekerheid, wordt de conclusie in
negatieve bewoordingen geformuleerd.

Kader 5
Voordelen van assurance bij een duurzaamheidsverslag
Een assurance-opdracht bij een duurzaamheidsverslag kent een aantal
voordelen voor de organisatie die het verslag uitbrengt. Dit zijn:
1) Vergroten van de geloofwaardigheid van het duurzaamheidsverslag,
zowel intern als extern.
2) Vergroten van transparantie en het voldoen aan regelgeving.
3) Verbetering van de effectiviteit en efficiency van de processen en
systemen die de duurzaamheidsdata genereren op basis van een
management letter als resultaat van een assurance-opdracht
4) Vergroten van de bewustwording op het gebied van duurzaamheid
binnen de organisatie.

Tot slot
De controle van financiële informatie en
duurzaamheidsverslaggeving vertoont een groot aantal
overeenkomsten, maar kent ook een aantal verschillen
waarvan de accountant zich bij de inrichting van
het assurance-proces bewust moet zijn. De aard en
omvang van de duurzaamheidsverslaggeving is onder
andere afhankelijk van de strategie van de organisatie,
het verslaggevingsbeleid en de informatiebehoeften
van de stakeholders. De wijze en de omvang van
duurzaamheidsverslaggeving verschilt hierdoor sterk
per organisatie. Ook de mate waarin een organisatie
en haar stakeholders zekerheid wensen te verkrijgen
over de duurzaamheidsverslaggeving en de (on)
mogelijkheden van de accountant om hierin te
voorzien, verschilt van situatie tot situatie. Het is
hierdoor niet mogelijk om één controleprogramma te
ontwikkelen dat bij iedere assurance-opdracht voor
duurzaamheidsverslaggeving kan worden gehanteerd.
Wel is in standaard 3410N Assurance-opdrachten
inzake maatschappelijke verslagen een raamwerk
opgenomen. Dit raamwerk geeft de minimale eisen
en voorwaarden weer waaraan opdrachten tot het
verschaffen van zekerheid bij duurzaamheidverslagen
dienen te voldoen.

De mate van zekerheid die de accountant kan
verschaffen bij de duurzaamheidsverslaggeving
is mede afhankelijk van de ‘volwassenheid’ van
organisaties op dit gebied. Dit kan betekenen dat
een assurance opdracht niet altijd de meest voor
de hand liggende opdrachtvorm is wanneer een
organisatie de eerste stappen zet op het gebied van
duurzaamheidsverslaggeving. In die situatie zal de
accountant in veel gevallen wel een meer adviserende
rol kunnen spelen en op basis van overeengekomen
specifieke werkzaamheden aan de organisatie kunnen
rapporteren over de bevindingen ten aanzien van het
proces van duurzaamheidsverslaggeving, bijvoorbeeld
in de vorm van een rapport van bevindingen. Een
dergelijke opdracht biedt de organisatie de voordelen
van een kritische blik van een onafhankelijke
accountant en kan de organisatie helpen een verdere
ontwikkeling door te maken op het gebied van
duurzaamheidsverslaggeving. Naarmate de kwaliteit
van de duurzaamheidsverslaggeving verder toeneemt,
zal de accountant een rationele assurance-opdracht
kunnen aangaan, waarbij een beperkte of redelijke
mate van zekerheid kan worden verstrekt bij het
duurzaamheidsverslag. Van essentieel belang hiervoor
is dat vooraf duidelijkheid bestaat over de reikwijdte
van het duurzaamheidsverslag, de gehanteerde
criteria en de scope van de assurance-opdracht. Op
die manier wordt een verwachtingskloof voorkomen
tussen de opsteller, de accountant en de gebruiker van
duurzaamheidsverslaggeving.
drs. Rob Vervoort RA
drs. Frits Snijder RA
Dennis Leus RA
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Controle op de naleving van
Europese regelgeving: interne
beheersing staat voorop
De Europese regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld
aanbestedingen en staatssteun is omvangrijk en
ingewikkeld, door de veelheid van verordeningen,
richtlijnen en jurisprudentie. Het treffen van interne
beheersingsmaatregelen maakt het mogelijk fouten
en herstelwerkzaamheden te voorkomen. In dit
artikel wordt ingegaan op mogelijk te treffen interne
beheersingsmaatregelen die preventief kunnen werken bij
het beperken van de risico’s op rechtmatigheidsproblemen.
Een repressieve controlemaatregel is het achteraf
vaststellen dat is voldaan aan de Europese
aanbestedingsregels. Hiervoor is een tool beschikbaar die
op basis van de financiële administratie bestandsanalyses
kan uitvoeren. Wanneer sprake is van een adequate
interne beheersing, wordt volgens de Kadernota
Rechtmatigheid van het Platform Rechtmatigheid
Provincies en Gemeenten (PRPG) van de accountant
niet verwacht dat hij daadwerkelijk ook nog eens zelf
een (juridisch) oordeel over een dergelijke zaak vormt.
De accountant neemt zijn bevindingen en eventuele
onzekerheden dan op in het accountantsrapport bij de
jaarrekening.

Werking

Vormen van regelgeving

Rechtstreeks werkende bepalingen

Bepalingen uit het EG-verdrag
Verordeningen

Werkend via nationale wetgeving

Richtlijnen
Jurisprudentie

1

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Regelgeving
De Europese Unie (EU) heeft als belangrijke taak
het goed laten functioneren van de interne markt
binnen Europa. Dat betekent onder meer dat door
wet- en regelgeving vrij verkeer van personen,
kapitaal, goederen en diensten wordt nagestreefd.
Organisaties in de publieke sector moeten Europaproof zijn, om te voorkomen dat de regelgeving wordt
overtreden, marktpartijen zich benadeeld voelen en
procedures aanspannen bij het Europese Hof van
Justitie, en uitgeschreven aanbestedingen ongeldig
blijken te zijn en moeten worden overgedaan. Ook
kan het niet naleven van de Europese regelgeving
leiden tot rechtmatigheidsfouten, die vanwege hun
omvang vaak effect hebben op de strekking van de
controleverklaring.
De Europese regelgeving is van toepassing op een
breed spectrum van overheidsorganisaties. Niet alleen
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, maar
ook woningcorporaties, ziekenhuizen, energiebedrijven,
postdiensten en vervoersbedrijven hebben of krijgen
te maken met Europese regelgeving. De EU kent de
volgende vier vormen van regelgeving (zie tabel).
Bepalingen uit het EG-Verdrag. Het EG-Verdrag bevat
de hoofdlijnen en kaders. Regels over bijvoorbeeld
staatssteun vloeien voort uit artikel 107, 108 en 109
1
VWEU (oud artikel 87, 88 en 89 van het EG-Verdrag)
waaruit blijkt dat niet verenigbaar met de interne
markt zijn ‘steunmaatregelen van de staten of in welke
vorm dan ook door de staatsmiddelen bekostigd die
de mededinging door begunstiging van bepaalde
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen
of dreigen te vervalsen, voor zover deze steun
het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig
beïnvloedt’.
Verordeningen zijn algemeen verbindende wetten
die door Europa worden uitgevaardigd. Zo geldt
voor staatssteun een groot aantal vrijstellingen,
bijvoorbeeld ten aanzien van werkgelegenheidssteun
en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, die in
diverse verordeningen vastgelegd zijn.
Richtlijnen zijn verbindend ten aanzien van het te
bereiken resultaat, maar de lidstaten bepalen de manier
waarop dit in nationale wetgeving wordt verwerkt. De
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belangrijkste Europese regelgeving voor aanbesteding
betreft de aanbestedingsrichtlijnen 2004/18/EG voor
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten. Deze richtlijn is in Nederland ingevoerd
via het Bao, het Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten.
Het Europese Hof van Justitie van de EU in Luxemburg
zorgt voor jurisprudentie door het doen van uitspraken
over specifieke casusposities. Met deze uitspraken
wordt verduidelijkt hoe bepaalde Europese regels
moeten worden uitgelegd of toegepast.
Interne beheersing: inrichten en ontwerpen aan
de voorkant
Een volwaardige control voor de EU-regelgeving
vraagt om het tijdig ontwerpen en implementeren
van een aantal interne beheersingsmaatregelen.
Mogelijke maatregelen van interne beheersing zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Bestandsanalyse: check achteraf
De controle op de naleving van de interne procedures
kan worden ondersteund door een goede
bestandsanalyse. De financiële administratie is in veel
gevallen niet ingericht op het zichtbaar maken van de
naleving van de EU-regelgeving, waardoor het moeilijk
is om een basis te vinden om deze naleving vast te
stellen. Het toepassen van bestandsanalyse kan in een
dergelijk geval een zeer praktisch hulpmiddel zijn.
Deloitte Enterprise Risk Services heeft een tool
ontwikkeld die kan worden gebruikt voor de analyse
Maatregel
interne
Beperkte van
mate
van beheersing

zekerheid

met betrekking tot EU-aanbestedingen. Deze tool
wordt bij een aantal organisaties toegepast. Deze
tool voert op basis van het volledige crediteuren-/
inkoopfacturenbestand een analyse uit die inzicht
geeft in investeringen of lasten die mogelijk Europees
aanbesteed hadden moeten worden. Het bestand
wordt op twee aspecten beoordeeld:
•  Technisch: de kwaliteit van de crediteurendata en de
plausibiliteit van de aangetroffen gegevens
•  Inhoudelijk: het classificeren van facturen op
basis van diverse kenmerken om risicogebieden
te onderkennen voor het niet naleven van
aanbestedingsregels

Nadere toelichting

Zorg voor een centrale aansturing die voldoende hoog in

Voor het goed toepassen van de EU-regels is specifieke deskundigheid nodig, die bij

de organisatie is gepositioneerd.

voorkeur centraal in de organisatie moet worden belegd.
Leg het beleid rondom de toepassing van Europese regelgeving vast en werk dit
uit in procedures en uitvoeringsinstructies. Besteed hierbij met name aandacht aan
beslissingsbevoegdheden.

Voer een risico-inventarisatie uit.

Europese regels kunnen op een groot aantal activiteiten van toepassing zijn. Het is
noodzakelijk om de risico’s voor de meest relevante aandachtsgebieden in beeld te hebben.

Zorg voor voldoende juridische deskundigheid en een

Aanbestedingsregels en staatssteunregels zijn complex. Laat daarom bij twijfel tijdig een

goede juridische toetsing op de naleving van regelgeving.

juridische beoordeling uitvoeren. Dit voorkomt mogelijke onrechtmatigheden of claims van
derden. Hiervoor zijn in de praktijk vaak gespecialiseerde juristen nodig.

Zorg ervoor dat periodiek interne controle wordt

Door middel van interne controle achteraf kan worden getoetst of de interne en externe

uitgevoerd.

procedures zijn nageleefd. Deze controle kan worden ondersteund door een goede
bestandsanalyse.

Zorg voor toegankelijke en transparante dossiers en

Een goed dossier is noodzakelijk om interne en externe verantwoording en controle mogelijk

bewaar deze.

te maken. De afwegingen en de gemaakte keuzen voor de gekozen handelwijze dienen
hierin duidelijk en toegankelijk vast te liggen.

Stel verplicht dat medewerkers een checklist hanteren.

Door de belangrijkste bepalingen en risico’s in een checklist op te nemen kan het risico op
fouten worden beperkt en kan tijdig een materiedeskundige worden geraadpleegd. Hierbij
moet uiteraard aandacht bestaan voor de actualiteit van deze checklist.

Leg vast dat geconstateerde fouten en adviezen opvolging

Geconstateerde fouten moeten opvolging vinden binnen de organisatie, bijvoorbeeld door

vinden.

de organisatie anders in te richten of door het intensiveren van interne controle.

32

De kadernota geeft aan dat de interne beheersing
voldoende waarborgen dient te bevatten om zekerheid
te verkrijgen over de juridische aspecten van de
naleving van EU-regelgeving. Hierbij kan worden
gedacht aan een risico-inventarisatie en een gedegen
juridische toetsing van mogelijke staatssteuncases of
Europese aanbestedingen. Indien er sprake is van een
adequate interne beheersing, wordt van de accountant
niet verwacht dat hij daadwerkelijk ook nog eens zelf
een (juridisch) oordeel over een dergelijke zaak vormt.
De kadernota noemt het onwenselijk dat deze situatie
leidt tot een onzekerheid in de controle. De accountant
neemt zijn bevindingen en eventuele onzekerheden dan
op in het accountantsrapport bij de jaarrekening.
Op basis van de rapportage uit de tool kunnen
crediteuren met een totaal uitgavenbedrag boven de
aanbestedingsgrens worden geselecteerd en nader
worden onderzocht. Dit overzicht kan verder worden
gedetailleerd, bijvoorbeeld per grootboekrekening,
kostenplaats en project, en zelfs op het niveau van
individuele facturen.
Aanvullend kan een rapportage met nadere informatie
over het crediteurenbestand worden opgesteld met
informatie over bijvoorbeeld:
• vervuiling in de stamgegevens
• betaalgedrag van crediteuren
• verdeling van leveranciers
•  mogelijkheden voor centrale (en dus efficiëntere)
inkoop
Accountantscontrole
De rechtmatigheidscontrole op de naleving van
EU-regelgeving neemt binnen de accountantscontrole
een bijzondere positie in. Deze positie is uitgewerkt
in de kadernota rechtmatigheid van het Platform
Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten. In
deze nota wordt de controle op de naleving van
EU-regelgeving genoemd als een voorbeeld van een
financiële beheershandeling waarvan de accountant de
rechtmatigheidsaspecten niet altijd goed kan overzien,
doordat hij niet de juiste, specifieke deskundigheid
heeft om concrete situaties dusdanig te interpreteren
dat hij tot een stellig oordeel kan komen.

Afsluitend
Indien de interne beheersing niet voldoende
waarborgen bevat om zekerheid te verkrijgen
over de juridische aspecten van de naleving van
EU-regelgeving, is er sprake van een tekortkoming
in de interne beheersing, die door de potentiële
orde van grootte van de afwijking die zou kunnen
plaatsvinden significant kan zijn en in dat geval tijdig
schriftelijk aan degenen belast met governance dient
te worden gecommuniceerd. Het is mogelijk dat in
die situatie door het uitvoeren van gegevensgerichte
werkzaamheden, zoals bestandsanalyse, risicogebieden
worden gesignaleerd. In dat geval dienen in de
interne beheersing (structureel) en controle (korte
termijn) alsnog de benodigde waarborgen te worden
aangebracht en controles te worden uitgevoerd,
zoals het opvragen van een juridisch advies,
alvorens het eventuele effect op de strekking van de
controleverklaring en rapport van bevindingen kan
worden bepaald.
Jan Hofmeijer RA
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Ondernemingsrecht
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Het nieuwe BV-recht: praktische
gevolgen van wijzigingen in het systeem
van kapitaalbescherming

Er zijn ingrijpende veranderingen in aantocht voor de
BV. Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering
van het BV-recht ligt bij de Eerste Kamer en het
wetsvoorstel voor de bijbehorende invoeringswet is al
enige tijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Met
invoering van deze wetsvoorstellen ontstaat er meer
vrijheid voor aandeelhouders om hun BV’s naar eigen
wens in te richten. In Deloitte Update van april 2010
en oktober 2010 is een algemeen overzicht gegeven
van de belangrijkste wijzigingen die de wetsvoorstellen
meebrengen. De wetsvoorstellen behelzen ook een
wijziging van het systeem van kapitaalbescherming,
waarin nu nog een belangrijke rol voor de accountant
is weggelegd. In deze bijdrage gaan wij specifiek in
op de voorgestelde wijzigingen in het systeem van
kapitaalbescherming en illustreren wij wat dit in de
praktijk kan betekenen.
Inleiding
De flexibilisering van het BV-recht is erop gericht
om de juridische structuur van de BV beter te laten
aansluiten bij de behoeften van aandeelhouders.
Onnodige belemmeringen die voortvloeien uit de
huidige wettelijke regelingen worden zoveel mogelijk
weggenomen. De meest in het oog springende
voorbeelden daarvan hangen samen met de regels
van kapitaalbescherming. Verder wordt het BV-recht
efficiënter gemaakt en worden er onduidelijkheden
weggenomen.
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht werd op 15 december 2009 aangenomen
door de Tweede Kamer en ligt nu dus bij de Eerste
Kamer. Het voorstel voor de invoeringswet bij dit

wetsvoorstel werd op 22 juni 2010 bij de Tweede
Kamer ingediend. Zodra de Tweede Kamer ook het
voorstel voor de invoeringswet heeft aangenomen,
zal de Eerste Kamer beide wetsvoorstellen gezamenlijk
behandelen. Over de datum van inwerkingtreding van
het flexibele BV-recht kunnen op dit moment geen
harde uitspraken worden gedaan. Inwerkingtreding per
1 januari 2012 is in theorie haalbaar.
Huidig en toekomstig stelsel van
schuldeisersbescherming
Door uitkeringen uit het vermogen van een BV,
veelal aan de aandeelhouders, kunnen schuldeisers
worden benadeeld. Vandaar dat de mogelijkheid om
uitkeringen te doen aan regels gebonden is.
In de huidige wettelijke regeling voor de BV wordt
de geoorloofdheid van uitkeringen beoordeeld aan
de hand van een systeem van kapitaalbescherming.
Voor de oprichting van een BV is een minimumkapitaal
vereist van € 18.000. Uitkeringen aan aandeelhouders
zijn slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen
groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met
de wettelijke en statutaire reserves. Er geldt dus een
minimumvermogen dat niet mag worden uitgekeerd
ter hoogte van € 18.000 (of meer, als het geplaatste
kapitaal hoger is of als er wettelijke of statutaire
reserves aangehouden moeten worden).
In het nieuwe systeem is een kapitaalstorting van
€ 0,01 voldoende. Voorts verdwijnen de verplichte
accountantsverklaring bij inbreng op aandelen in natura
en de bankverklaring bij de oprichting. Ook als er wel,
onverplicht, kapitaal wordt gestort, gelden er in het
nieuwe systeem dus geen wettelijke regels meer die de
realiteit van de kapitaalstorting waarborgen.
De geoorloofdheid van uitkeringen wordt in het
nieuwe recht beoordeeld aan de hand van een
balanstest en een uitkeringstest. De balanstest lijkt
op het huidige systeem, met het verschil dat het
geplaatste kapitaal niet langer als niet-uitkeerbaar
geldt: een uitkering mag er niet toe leiden dat het
eigen vermogen kleiner wordt dan de wettelijke
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en statutaire reserves. De uitkeringstest is nieuw:
uitkeringen vereisen goedkeuring van het bestuur,
waarbij het bestuur moet beoordelen of de
vennootschap na het doen van de uitkering nog
zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden. Bestuurders zijn hoofdelijk
aansprakelijk indien zij uitkeringen goedkeuren, terwijl
zij wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien
dat de vennootschap na de uitkering insolvent
zou worden. Ook de ontvanger van de uitkering,
veelal de aandeelhouder, die deze wetenschap had
of behoorde te hebben, is aansprakelijk. Zowel
bestuurders als aandeelhouders zijn in deze gevallen
aansprakelijk jegens de vennootschap, in faillissement
vertegenwoordigd door de curator. Daarbij is
overigens niet beoogd om de aansprakelijkheid van
bestuurders uit te breiden. De minister van Justitie
heeft recentelijk aangegeven dat de omvang van de
aansprakelijkheid dezelfde blijft als onder de bestaande
jurisprudentie over bestuurdersaansprakelijkheid.
Op basis van die jurisprudentie kunnen bestuurders
ook nu al aansprakelijk zijn indien, kort gezegd,
roekeloze uitkeringen worden gedaan. Dit wordt in dit
wetsvoorstel gecodificeerd, verklaart de minister.

Uitkeringen aan aandeelhouders
Zoals al kort vermeld gelden er in de systematiek van
het wetsvoorstel bij alle vormen van uitkeringen twee
hoofdvereisten, ook wel genoemd een balanstest en
een uitkeringstest.
Balanstest
De balanstest houdt in dat een uitkering er niet toe
mag leiden dat het eigen vermogen kleiner wordt
dan de wettelijke en statutaire reserves. De balanstest
wordt uitgevoerd op basis van de laatst vastgestelde
jaarrekening. Als er na vaststelling van de jaarrekening
veel tijd verstreken is en er grote negatieve mutaties
zijn opgetreden, is het aan te raden het besluit te
nemen (mede) aan de hand van een tussentijdse
vermogensopstelling. 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,
mits de continuïteit door de uitkering maar niet in
gevaar komt.
Voorbeeld: Balanstest (1)
Het eigen vermogen van X BV bestaat uit aandelenkapitaal
(€ 18.000), agio (€ 32.000), en een algemene reserve (€

De geschetste regeling geldt voor alle situaties waarin
vermogen van de vennootschap wordt uitgekeerd.
Dat wil zeggen bij uitkering van winst of reserves (art.
2:216 BW), bij terugbetaling op aandelen in het kader
van een kapitaalvermindering en bij inkoop van eigen
aandelen anders dan om niet.

100.000). Het totale eigen vermogen bedraagt derhalve €

Ook andere regels van schuldeisersbescherming, zoals
de Nachgründung-regeling en het verbod op financiële
steunverlening, worden afgeschaft. Daaraan zal in het
navolgende eveneens kort aandacht worden besteed.
Deze bijdrage gaat echter voornamelijk over de nieuwe
regels voor uitkeringen aan aandeelhouders.

Indien wel wettelijke of statutaire reserves aanwezig
zijn, dan is de uitkomst van de balanstest het maximale
bedrag dat kan worden uitgekeerd. Uiteraard mits ook
de uitkeringstest positief uitvalt. Uitkeringen in strijd
met de uitkomst van de balanstest zijn nietig en kunnen
worden teruggevorderd.

150.000. De aandeelhouders van X BV doen een voorstel om
€ 250.000 dividend uit te keren. Omdat er geen wettelijke
of statutaire reserves zijn hoeft er geen balanstest te worden
uitgevoerd. De uitkeringstest (zie hierna) zal moeten uitwijzen
of de voorgestelde uitkering geoorloofd is.

Artikel 2:216 lid 1 t/m 4 (nieuw)
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen,
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De statuten kunnen de
bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beperken of toekennen aan een ander orgaan. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de
laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de
uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met
de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het
niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou
kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten
hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de
vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het
gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot
verrekening.
4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. […]
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Voorbeeld: Balanstest (2)
X BV uit het vorige voorbeeld besluit om het onroerend goed
te gaan waarderen tegen actuele waarde. De herwaardering
die hieruit voortvloeit bedraagt € 100.000. Na aftrek
van latente vennootschapsbelasting ter hoogte van 25%,
bedraagt de herwaarderingsreserve € 75.000. Het totale
eigen vermogen bedraagt dan € 225.000. Een uitkering mag
er niet toe leiden dat het eigen vermogen kleiner wordt dan
de wettelijke reserves ad € 75.000. Er kan dan maximaal
een bedrag van € 150.000 worden uitgekeerd, mits ook de
uitkeringstest positief uitvalt. Door te kiezen voor waardering
tegen actuele waarde wordt in dit voorbeeld het uitkeerbare

Van de bestuurders wordt in het kader van de
uitkeringstest dus verwacht dat zij ten tijde van de
uitkering beoordelen of de vennootschap na het
doen van de uitkering niet binnen afzienbare tijd in
de situatie van surseance terechtkomt. De periode
waarover de beoordeling zich zal moeten uitstrekken,
zal in de regel ongeveer een jaar zijn, maar in
bijzondere omstandigheden kan die periode ook
langer zijn. Dergelijke bijzondere omstandigheden
kunnen bijvoorbeeld aan de orde zijn als het bestuur
weet dat er over meer dan een jaar een belangrijke
aflossing op een lening moet worden gedaan.

bedrag begrensd. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de
gekozen waarderingsgrondslagen voor zover die leiden tot

Voorbeeld: Uitkeringstest (1)

wettelijke reserves, gevolgen kunnen hebben voor mogelijke

Het eigen vermogen van X BV bestaat uit aandelenkapitaal

uitkeringen aan de aandeelhouders.

(€ 18.000), agio (€ 32.000), en een algemene reserve
(€ 200.000). Het totale eigen vermogen bedraagt derhalve

Staan wettelijke reserves een uitkering in de weg,
dan geldt dat de reserve deelnemingen en de
herwaarderingsreserve kunnen worden omgezet
in kapitaal. Omdat kapitaal in het nieuwe recht
uitkeerbaar is, kan zo alsnog de gewenste uitkering
worden gedaan (wederom: mits ook de uitkeringstest
positief uitvalt). Statutaire reserves die een uitkering
in de weg staan kunnen worden opgeheven door
wijziging van de statuten.

€ 250.000. Het balanstotaal bedraagt € 500.000. De
solvabiliteit (uitgedrukt als percentage eigen vermogen
ten opzichte van totaal vermogen) bedraagt 50%. De
resultaten en cash-flow (EBITDA) van de onderneming
zijn relatief stabiel en steeds positief. Hierin worden op
afzienbare termijn geen belangrijke wijzigingen verwacht. De
aandeelhouders van X BV doen een voorstel om € 50.000
dividend uit te keren. Na de voorgestelde dividenduitkering
zal de solvabiliteit derhalve 40% bedragen, hetgeen ruim
voldoende is te achten. Er zijn na de uitkering ook geen

Uitkeringstest
De uitkeringstest ligt besloten in de nieuwe wettelijke
bepaling dat uitkeringen altijd de goedkeuring van
het bestuur behoeven. Bestuurders moeten die
goedkeuring weigeren indien zij ten tijde van de
uitkering weten of redelijkerwijs moeten begrijpen
dat de vennootschap na de voorgenomen uitkering
haar opeisbare schulden niet kan blijven betalen.
Weigeren zij de uitkering in die omstandigheden niet,
dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor tekorten die
door de uitkering zijn ontstaan. In de praktijk zal dit
met name in geval van faillissement tot daadwerkelijke
aansprakelijkstelling kunnen leiden. Bestuurders
zullen dus, op straffe van mogelijke aansprakelijkheid,
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. Daarbij
is echter 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. Met
de keuze voor het begrip ‘opeisbare schulden’ wordt
aangesloten bij de regeling voor surseance van
betaling in de Faillissementswet. Op het moment dat
de vennootschap voorziet dat zij niet meer in staat is
om voort te gaan met de voldoening van de opeisbare
schulden, kan surseance van betaling worden
aangevraagd.

problemen met de liquiditeit of met de financiering te
verwachten. Het bestuur mag niet weigeren zijn goedkeuring
te verlenen aan het dividendvoorstel.

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat het voor
bestuurders relatief eenvoudig kan zijn om de financiële
positie van de vennootschap te beoordelen in het
kader van een uitkeringstest. In de Memorie van
Toelichting is vermeld dat indien de vennootschap
na de voorgenomen uitkering nog steeds beschikt
over voldoende eigen vermogen, dit onder normale
bedrijfsomstandigheden een sterke aanwijzing zal
zijn dat aan de uitkeringstest is voldaan. Bestuurders
moeten zich echter wel steeds afvragen (en dus
onderzoeken) of zich specifieke omstandigheden
voordoen die tot een negatief oordeel over de
geoorloofdheid van de uitkering leiden.
Het oordeel van het bestuur over de geoorloofdheid
van de uitkering zal onder meer afhankelijk kunnen
zijn van de vraag hoe waarschijnlijk het is dat
de vennootschap in staat zal zijn om over een
voldoende lange periode financiering te genereren
of aan te trekken waarmee in de kredietbehoefte
kan worden voorzien. Daartoe zullen onder meer
de toekomstige kasstromen in beeld gebracht
moeten worden, uitgaande van de bestaande en
verwachte omzet en resultaten, investeringen in
vaste activa en uitbreidingen van werkkapitaal.
Daarbij zullen niet alleen de financiële situatie en de
toekomstperspectieven van de vennootschap een
rol spelen, maar ook de algemene beschikbaarheid
van kredieten voor ondernemingen die zich in een
vergelijkbare situatie bevinden.
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Voorbeeld: Uitkeringstest (2)

zijn de laatste jaren echter onder druk komen te staan,

Het eigen vermogen van Y BV bestaat uit aandelenkapitaal

waardoor inmiddels sprake is van een lage rentabiliteit. De

(€ 18.000), agio (€ 32.000), en een algemene reserve

aandeelhouders van Z BV doen een voorstel om € 250.000

(€ 100.000). Het totale eigen vermogen bedraagt derhalve

dividend uit te keren. Hierdoor zou de solvabiliteit dalen tot

€ 150.000. Het balanstotaal bedraagt € 500.000. De

25%. Vanwege de teruglopende rentabiliteit is het echter

solvabiliteit (uitgedrukt als percentage eigen vermogen ten

niet denkbeeldig dat resultaat en cash-flow bij ongewijzigd

opzichte van totaal vermogen) bedraagt 30%. De resultaten

beleid negatief zullen worden. In dat geval is te voorzien dat

en cash-flow (EBITDA) van de onderneming zijn relatief

na uitkering van € 250.000 dividend op afzienbare termijn

stabiel en steeds positief. Hierin worden op afzienbare

liquiditeitsspanningen op kunnen treden. Om de rentabiliteit

termijn geen belangrijke wijzigingen verwacht. Y BV maakt

weer op een gezond niveau te krijgen is bijstelling van het beleid

gebruik van een bankkrediet van € 200.000. Voor het

noodzakelijk. De plannen daarvoor moet men nog ontwikkelen.

bankkrediet is een voorwaarde dat het eigen vermogen van de

Het is daarom een reële mogelijkheid dat de vennootschap na

vennootschap te allen tijde ten minste 25% moet bedragen.

het doen van een uitkering van € 250.000 in het aankomende

De aandeelhouders van Y BV doen een voorstel om € 50.000

jaar in surseance kan komen. Het bestuur moet weigeren zijn

dividend uit te keren. Hierdoor zou de solvabiliteit dalen

goedkeuring te verlenen aan het dividendvoorstel.

tot 20% en zou het krediet onmiddellijk opeisbaar worden.
De kredietbehoefte die hierdoor ontstaat kan in de huidige

Voorbeeld: Uitkeringstest (5)

kapitaalmarkt naar verwachting niet gefinancierd worden. Het

Het eigen vermogen van XYZ BV bestaat uit aandelenkapitaal

bestuur moet weigeren zijn goedkeuring te verlenen aan het

(€ 18.000), agio (€ 232.000) en een algemene reserve

dividendvoorstel. Overigens liggen er ook onder huidig recht

(€ 750.000). Het totale eigen vermogen bedraagt derhalve

aansprakelijkheidsrisico’s op de loer indien het bestuur in een

€ 1 mln. Het balanstotaal bedraagt € 3 mln. De solvabiliteit

dergelijke situatie medewerking aan de uitkering verleent.

(uitgedrukt als percentage eigen vermogen ten opzichte
van totaal vermogen) bedraagt 33%. De resultaten en

Voorbeeld: Uitkeringstest (3)

cash-flow (EBITDA) van de onderneming zijn relatief stabiel

De aandeelhouders van Y BV uit het vorige voorbeeld doen

en steeds positief. Hierin worden op afzienbare termijn geen

een aangepast voorstel om niet € 50.000 maar € 25.000

belangrijke wijzigingen verwacht. Er zijn geen problemen

dividend uit te keren. Hierdoor zou de solvabiliteit dalen tot

met de liquiditeit of met de financiering. De aandeelhouders

25% zodat dit geen gevolgen heeft voor het bankkrediet. De

van XYZ BV doen een voorstel om € 250.000 dividend uit te

vennootschap zal na het doen van een uitkering van € 25.000

keren. Hierdoor zou de solvabiliteit dalen tot 25%, hetgeen

naar verwachting niet in surseance komen. Het bestuur

onder normale omstandigheden voldoende zou zijn. Om de

mag niet weigeren zijn goedkeuring te verlenen aan het

positieve resultaten te kunnen blijven continueren is onlangs

dividendvoorstel.

echter besloten om het assortiment uit te breiden. Als dat
niet wordt gedaan, zal waarschijnlijk een belangrijk aantal

Een andere factor die van invloed kan zijn bij het
beoordelen van de geoorloofdheid van de uitkering is
een inschatting van de mate waarin de vennootschap
te maken kan krijgen met toekomstige financiële
verplichtingen (zoals garantieverplichtingen), waarbij
tevens van belang kan zijn in hoeverre de vennootschap
tegen deze verplichtingen verzekerd of anderszins
beschermd is.

klanten verloren gaan. De uitbreiding van het assortiment
vergt een investering in werkkapitaal. Daarnaast zijn
beperkte investeringen in materiële vaste activa benodigd.
Uit een door de directie opgestelde liquiditeitsprognose
die is gebaseerd op de begroting voor het komende jaar
(inclusief de voorgenomen investeringen) blijkt dat er
enige liquiditeitsspanning zal optreden, ook zonder dat
dividenduitkering plaatsvindt. Het is daarom een reële
mogelijkheid dat de vennootschap na het doen van een

Gezien de veelheid aan factoren die een rol kunnen
spelen, zal naar onze mening veelal een meer of minder
gedetailleerde kasstroomprognose moeten worden
opgesteld met bijbehorende balansprojecties, waarbij
de daaruit blijkende kredietbehoefte wordt getoetst
aan de beschikbare kredietruimte. Op die wijze kan het
bestuur gefundeerd beoordelen of de vennootschap na
het doen van de uitkering niet binnen afzienbare tijd (in
de regel ongeveer een jaar) in de situatie van surseance
terechtkomt.
Voorbeeld: Uitkeringstest (4)

uitkering van € 250.000 in het aankomende jaar in surseance
kan komen. Het bestuur moet weigeren zijn goedkeuring te
verlenen aan het dividendvoorstel.

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.

Het eigen vermogen van Z BV bestaat uit aandelenkapitaal
(€ 18.000), agio (€ 232.000), en een algemene reserve

Voorbeeld: Uitkeringstest (6)

(€ 750.000). Het totale eigen vermogen bedraagt derhalve

Stel dat uit de door de directie van XYZ BV opgestelde

€ 1 mln. Het balanstotaal bedraagt € 3 mln. De solvabiliteit

liquiditeitsprognose blijkt dat de kredietbehoefte het komende

(uitgedrukt als percentage eigen vermogen ten opzichte

jaar binnen de marges van de kredietfaciliteit zal blijven, ook

van totaal vermogen) bedraagt 33%. Er zijn momenteel

indien de voorgestelde dividenduitkering van € 250.000

geen problemen met de liquiditeit of met de financiering.

plaatsvindt. Alleen door een bijzondere gebeurtenis zoals een

De resultaten en cash-flow (EBITDA) van de onderneming

onwaarschijnlijk te achten faillissement van afnemer A of B, of
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een onverwacht hoge claim uit de afwikkeling van de verkoop
afgelopen jaar van deelneming C, zullen er in het komende
jaar problemen met de financiering kunnen ontstaan. Er is

betalen verdeeld over de bestuurders, naar evenredigheid
van het deel dat iedere bestuurder heeft voldaan.
• Indien A niets kan terugbetalen én de aandeelhouders B

daarom weliswaar een kans dat de vennootschap na het doen

en C de insolventie behoorden te voorzien, dan moeten

van een uitkering van € 250.000 in het aankomende jaar in

beide aandeelhouders het bedrag dat zij ontvangen hebben

surseance kan komen, maar dat is niet waarschijnlijk. Het
bestuur mag niet weigeren zijn goedkeuring te verlenen aan
het dividendvoorstel.

terugbetalen aan de vennootschap.
• Indien A slechts een deel kan betalen, stel € 200.000, dan
zijn de aandeelhouders die de insolventie behoorden te
voorzien gehouden om in totaal € 300.000 terug te betalen

In de praktijk zal het niet altijd even duidelijk zijn
in hoeverre er sprake is van ‘een redelijke mate
van waarschijnlijkheid’ dat de vennootschap na de
uitkering niet langer kan voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden. Om zich tegen eventuele
aansprakelijkheid te wapenen lijkt het voor bestuurders
verstandig om in geval van twijfel geen goedkeuring
te verlenen. Dit kan leiden tot conflictsituaties met
de aandeelhouders. Bestuurders kunnen uiteraard
wel trachten vrijwaring door de aandeelhouders
te bedingen in gevallen waarin zij twijfelen of een
uitkering verantwoord is (met een vrijwaring kan
overigens geen aansprakelijkheid worden afgewend,
maar is de aandeelhouder gehouden om de bestuurder
in geval van aansprakelijkheid schadeloos te stellen).
Aansprakelijkheid aandeelhouders
Naast de bestuurders zijn ook aandeelhouders
aansprakelijk die weten of redelijkerwijs behoren
te voorzien dat een vennootschap na een uitkering
in betalingsmoeilijkheden zal komen. Omdat
aandeelhouders niet noodzakelijk over voldoende
financiële informatie van de vennootschap beschikken,
wordt van hen echter niet altijd verwacht dat zij bij de
beoordeling van de gevolgen van de uitkering ongeveer
een jaar vooruitkijken. De aansprakelijkheid van de
aandeelhouders 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).
Voorbeeld: Maximale aansprakelijkheid aandeelhouders
Z BV heeft een winstuitkering gedaan van € 500.000.
Enig bestuurder van Z BV, de heer A, heeft deze uitkering
goedgekeurd. Er is € 350.000 uitgekeerd aan aandeelhouder
B en € 150.000 aan aandeelhouder C. Binnen enkele maanden
na de uitkering wordt Z BV failliet verklaard. De rechter stelt
vast dat A redelijkerwijs had moeten voorzien dat Z BV na de
uitkering niet langer in staat zou zijn de opeisbare schulden
te voldoen. Bij de afwikkeling van het faillissement blijkt een
tekort van € 800.000. Bestuurder A is hoofdelijk aansprakelijk
voor het gehele tekort dat door de uitkering is ontstaan, door

aan de vennootschap (met dien verstande dat zij maximaal
het door hen ontvangen bedrag moeten terugbetalen,
zodat C dus maar maximaal € 150.000 hoeft terug te
betalen). Daarnaast moeten de aandeelhouders € 200.000
vergoeden aan de bestuurder. De vergoeding aan de
vennootschap heeft uiteraard voorrang op de vergoeding
aan de bestuurder.
Alle door A, B en/of C te betalen bedragen worden nog
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de
winstuitkering.

Relatie met continuïteitsvraagstuk in de
jaarrekening
De beoordeling of een rechtspersoon na het doen
van een uitkering nog zal kunnen voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schulden, is vergelijkbaar
met de beoordeling van de continuïteit zoals die
plaatsvindt in het kader van het opstellen (door het
bestuur) of controleren (door de accountant) van de
jaarrekening. Het is interessant om beide beoordelingen
te vergelijken.
In artikel 2:384 lid 3 BW is bepaald dat de jaarrekening
wordt opgesteld onder de veronderstelling dat het
geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon
wordt voortgezet, tenzij die veronderstelling aan
‘gerede twijfel’ onderhevig is. In de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (RJ 170) is aangegeven dat onder het
begrip ‘gerede twijfel’ hetzelfde wordt verstaan als het
in de praktijk gebruikelijke begrip ‘ernstige onzekerheid’
over de continuïteit. Er is sprake van ‘gerede twijfel’
of ‘ernstige onzekerheid’ indien de rechtspersoon
niet meer op eigen kracht aan zijn verplichtingen
zal kunnen voldoen, maar daarvoor aanvullende
medewerking nodig heeft van belanghebbenden (zoals
aandeelhouders, investeerders of bankiers). Zolang er
twijfel bestaat of voldoende aanvullende medewerking
wordt verkregen, maar er wel een reële kans daarop
bestaat, wordt de jaarrekening opgesteld op basis van
continuïteit. Wel wordt in dat geval in de toelichting
een adequate uiteenzetting opgenomen van de
omstandigheden waarin de rechtspersoon verkeert.

de rechter vastgesteld op het bedrag van de uitkering.
De volgende situaties kunnen zich voordoen:
• Indien A het bedrag van € 500.000 voldoet aan de

Ook bij de beoordeling of de jaarrekening op
continuïteitsbasis kan worden opgesteld moet in
beginsel een jaar vooruit worden gekeken.

vennootschap, is daarmee nog niet gezegd dat ook
aandeelhouders B en C aansprakelijk zijn. Als zij echter
eveneens de insolventie behoorden te voorzien, dan
moeten beiden het bedrag dat zij ontvangen hebben
terugbetalen aan A. Als er meerdere bestuurders zouden
zijn, dan wordt het bedrag dat de aandeelhouders moeten

Hieruit volgt dat bestuur en accountant pas van
mening kunnen zijn dat er geen sprake is van ernstige
onzekerheid over de continuïteit, indien:
• de rechtspersoon op eigen kracht aan zijn
verplichtingen kan voldoen; of
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• de rechtspersoon niet op eigen kracht aan
zijn verplichtingen kan voldoen, maar het wel
vaststaat dat de daarvoor benodigde aanvullende
medewerking van derden wordt verkregen.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan ook
geconcludeerd worden dat de rechtspersoon ‘kan
doorgaan met het betalen van zijn opeisbare schulden’.
Feitelijk moeten bestuurders en accountants bij het
uitvoeren van de uitkeringstest dus doen wat zij ook
(behoren te) doen bij het opstellen respectievelijk
controleren van de jaarrekening.
Maximaal uitkeerbaar bedrag
Aandeelhouders en bestuurders kunnen zich afvragen
wat op enig moment het maximaal uitkeerbare bedrag
is. In de huidige systematiek lijkt dat vrij eenvoudig vast
te stellen, namelijk het bedrag van het vrij of uitkeerbaar
vermogen volgens de laatst vastgestelde jaarrekening.
Dat bedrag kan veelal concreet berekend worden.
Daarbij moet overigens niet uit het oog verloren
worden dat ook rekening gehouden moet worden
met jurisprudentie waarin is bepaald dat een uitkering
die op zichzelf niet hoger is dan het vrij of uitkeerbaar
vermogen, toch onrechtmatig kan zijn jegens
crediteuren die door de uitkering benadeeld worden.
Onder de nieuwe regeling zal alleen bij hoge
uitzondering een concreet ‘maximaal uitkeerbaar
bedrag’ berekend kunnen worden. Er moet namelijk
een bedrag gevonden worden dat ‘op dit moment
in deze specifieke omstandigheden en rekening
houdend met alle relevante omstandigheden naar
verwachting op afzienbare termijn niet zal leiden tot
insolventie’. Hiervoor kan veelal niet een concreet
bedrag worden ingevuld, maar kan op zijn best
een bepaalde bandbreedte worden aangegeven,
bijvoorbeeld ‘een bedrag tussen € x en € y’, waarbij
een uitkering van minder dan € x naar verwachting
niet zal leiden tot insolventie en een uitkering groter
dan € y naar verwachting wel. Tussen € x en € y is
op voorhand moeilijk te zeggen of insolventie zal
optreden. Naarmate er meer onzekerheden zijn zal de
bandbreedte die aangegeven wordt groter moeten
zijn. Het is dan aan de bestuurders en aandeelhouders
zelf om te bepalen wat zij nog verantwoord achten en,
in samenhang daarmee, welk aansprakelijkheidsrisico
zij bereid zijn te nemen. In een eventuele gerechtelijke
procedure moet de rechter natuurlijk wel bepalen of
met een concrete uitkering een grens is overschreden.
Hij zal dan waarschijnlijk een grensbedrag vaststellen
dat voor bestuurders en aandeelhouders aan de veilige
kant ligt, in bovenstaand voorbeeld dus eerder € y dan
€ x.
Overigens zal het maximaal uitkeerbare bedrag vaak
lager zijn dan het vrije of uitkeerbare vermogen
volgens de jaarrekening. Normpercentages voor een
aan te houden solvabiliteit tussen 25% en 50% zijn
niet ongebruikelijk. Dit betekent dat de ‘algemene of
overige reserves’ vaak niet geheel uitgekeerd kunnen
worden.
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Inbreng in natura, Nachgründung en financial
assistance
Inbreng in natura
In de huidige regeling is de waarborg voor een reële
waardering van inbreng op aandelen in natura gelegen
in een door de oprichters of bestuurders op te maken
inbrengbeschrijving en de tussenkomst van een
accountant die over die beschrijving een verklaring
aflegt. Deze accountantsverklaring is in het nieuwe
recht niet meer verplicht. De inbrengbeschrijving blijft
wel verplicht.
De inbreng op aandelen zal de functie van waarborg
voor crediteuren hiermee grotendeels verliezen.
Voor medeoprichters of medeaandeelhouders blijft
het echter van belang dat de inbreng in natura met
waarborgen is omkleed. Zij moeten kunnen nagaan
of hun medeaandeelhouders aan hun stortingsplicht
voldoen. Om die reden blijft de inbrengbeschrijving
gehandhaafd. Schrapping van de verplichte
accountantsverklaring neemt niet weg dat het voor
de vennootschap in bepaalde gevallen nuttig kan zijn
om toch over te gaan tot een deskundigenwaardering,
bijvoorbeeld ten behoeve van medeaandeelhouders,
ten behoeve van overleg met de belastingdienst, of in
verband met het verkrijgen van externe financiering.
Daarnaast is het denkbaar dat bestuurders ter
indekking tegen aansprakelijkheid voor de door
hen opgestelde beschrijving, de accountant zullen
inschakelen.
Nachgründung en financial assistance
Onder huidig recht zijn de inbrengbeschrijving en
accountantsverklaring ook vereist bij bepaalde
transacties die de vennootschap in de beginfase
aangaat met een oprichter of aandeelhouder
(‘Nachgründung’). Deze regeling komt echter in zijn
geheel te vervallen. Hetzelfde geldt voor de regeling
met betrekking tot het verlenen van steun in verband
met de verwerving van een belang in het kapitaal
van de vennootschap (‘financial assistance’). Dat
betekent overigens niet dat dergelijke transacties,
waardoor crediteuren benadeeld kunnen worden,
voortaan achteloos verricht mogen worden. Onder
omstandigheden kunnen bestuurders voor schade
als gevolg van dit soort rechtshandelingen namelijk
aansprakelijk zijn.
Gevolgen voor de jaarrekening
Als gevolg van de wijzigingen in het systeem van
crediteurenbescherming zal in de nieuwe wet een
tweetal wettelijke reserves vervallen. Dit betreft:
• de wettelijke reserve minimumkapitaal; en
• de wettelijke reserve voor verstrekte leningen ter
verkrijging van aandelen in het kapitaal van de
vennootschap (derhalve: leningen in verband met
‘financial assistance’).
Daarnaast is een interessante vraag wat de gevolgen
zijn voor de wettelijke reserve deelnemingen die een
deelnemende vennootschap moet aanhouden. Die

moet namelijk worden aangehouden voor zover de
deelnemende vennootschap uitkering ‘niet zonder
beperking kan bewerkstellingen’. Enerzijds lijkt
het uitkeerbaar vermogen toe te nemen doordat
het geplaatst kapitaal niet langer tot het beklemd
vermogen hoort. Anderzijds is onder de nieuwe
wetgeving de expliciete goedkeuring van het bestuur
vereist. In de huidige praktijk wordt bij het bepalen van
de hoogte van de wettelijke reserve deelnemingen vaak
aangenomen dat een meerderheidsaandeelhouder over
het algemeen (afgezien van eventuele contractuele
verplichtingen) uitkering van het gehele vrije vermogen
kan bewerkstelligen. Onder de nieuwe wetgeving moet
bij deelnemingen in BV’s naar onze mening eveneens
expliciet rekening worden gehouden met de vereiste
goedkeuring door het bestuur.
Het ligt dan voor de hand om te veronderstellen dat
het bedrag waarvan aandeelhouders uitkering zonder
beperkingen kunnen bewerkstelligen, moet worden
beperkt tot ‘het bedrag dat op dat moment in deze
specifieke omstandigheden en rekening houdend
met alle relevante omstandigheden naar verwachting
op afzienbare termijn niet zal leiden tot insolventie’.
Uit het voorgaande volgt dat daarvoor een test moet
worden uitgevoerd die feitelijk overeenkomt met de
uitkeringstest. Ervan uitgaande dat die test op zijn best
een bepaalde bandbreedte oplevert, is vervolgens
de vraag welk bedrag binnen die bandbreedte in
aanmerking moet worden genomen bij de bepaling
van de hoogte van de wettelijke reserve. Kortom,
het bepalen van de hoogte van de wettelijke reserve
deelnemingen zal naar verwachting in de toekomst
lastiger worden. Als de meerderheidsaandeelhouder
bereid en in staat is om mee te werken aan een
zodanige financiering voor de vennootschap, dat deze
in staat is om voort te gaan met het betalen van haar
opeisbare schulden, kan uiteraard tot uitkering worden
overgegaan. In dat geval hoeft geen wettelijke reserve
te worden aangehouden en doet dit probleem zich dus
niet voor.

de relevante factoren is daarbij zeer van belang. De
praktijk zal het moeten uitwijzen, maar waarschijnlijk
zullen accountants regelmatig worden gevraagd om
te adviseren over de geoorloofdheid van uitkeringen.
Een enigszins geruststellende gedachte daarbij is dat
de uitkeringstest vergelijkbaar is met de beoordeling
of de jaarrekening op continuïteitsbasis kan worden
opgesteld. Dat is een vraagstuk waarmee bestuur en
accountant bekend zijn.
Het is daarnaast denkbaar dat het bestuur ter indekking
tegen aansprakelijkheid ook de accountant zal
inschakelen bij inbreng in natura en bij transacties die
thans onder de Nachgründung-regeling vallen.
In de jaarrekening zullen enkele wettelijke reserves
vervallen. Daarnaast zal het bepalen van de hoogte van
de wettelijke reserve deelnemingen naar verwachting
lastiger worden.
Disclaimer: iedere goedkeuring van een dividendvoorstel
moet worden gedaan onder unieke feitelijke
omstandigheden. De in dit artikel opgenomen
voorbeelden zijn stilistisch van aard en dienen uitsluitend
ter illustratie van het nieuwe wettelijke systeem. Het is
niet uit te sluiten dat bestuurders op goede gronden in
vergelijkbare situaties tot andere besluitvorming komen.
Om die besluitvorming te kunnen beoordelen zijn
een goede documentatie van de omstandigheden en
afwegingen essentieel.

Corné Kimenai RA
mr. Barend Verkerk, advocaat ondernemingsrecht bij AKD, bverkerk@akd.nl

Tot slot
Het bovenstaande maakt duidelijk dat het stelsel van
kapitaalbescherming ingrijpend wordt gewijzigd.
Uitkeringen aan aandeelhouders, inbreng in natura
en transacties die thans onder de Nachgründungregeling vallen, zullen voortaan plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Hetzelfde geldt
voor het verlenen van financial assistance. In dit artikel
zijn wij vooral ingegaan op de nieuwe regels voor
uitkeringen aan aandeelhouders.
Voor bestuurders is het van belang om er voor te
zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen
dragen. Zij moeten gefundeerd beoordelen of de
vennootschap na het doen van een uitkering niet
binnen afzienbare tijd in de situatie van surseance
terechtkomt. Hiertoe zal veelal een meer of minder
gedetailleerde kasstroomprognose moeten worden
opgesteld met bijbehorende balansprojecties. Een
goede boekhouding en betrouwbare informatie over
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Verklaring van geen bezwaar verdwijnt

Vrijdag 1 juli a.s. treedt de wet tot afschaffing van het
preventief toezicht en tot invoering van een doorlopend
toezicht in werking. Dan is de verklaring van geen
bezwaar niet meer vereist voor het oprichten van een
N.V. of B.V. en het wijzigen van statuten van een N.V.
of B.V. Voorts is een verklaring van geen bezwaar niet
meer nodig voor het omzetten van een N.V. in een B.V. of
omgekeerd. In plaats van de verklaring van geen bezwaar
wordt een vorm van doorlopend toezicht ingevoerd.
Inleiding
Op grond van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek
moet de notaris in drie gevallen een verklaring van
geen bezwaar (de ‘verklaring’) aanvragen:
• het oprichten van een N.V. of B.V.;
• het wijzigen van statuten van een N.V. of B.V.; en
• het omzetten van een N.V. in een B.V. of
omgekeerd.
Zoals u uit eigen ervaring wellicht weet, moeten
hiervoor een of meerdere aanvraagformulieren worden
ingevuld en ondertekend. Deze formulieren kunnen
vervolgens per post of elektronisch worden ingediend
bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (het
‘Ministerie’).
Na het indienen van de aanvraag stelt het Ministerie
een onderzoek in. Het Ministerie mag de verklaring
maar op een beperkt aantal gronden weigeren. Als uit
het onderzoek geen bezwaren blijken, dan wordt de
verklaring in de praktijk – spoedgevallen daar gelaten
– binnen één tot twee weken afgegeven. Dit systeem
wordt het preventief toezicht genoemd.
Doorlopend toezicht vanaf 1 juli 2011
Het huidige systeem van preventief toezicht werkt
volgens het Ministerie niet goed. Daarom wordt dit
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systeem per 1 juli 2011 vervangen door een systeem
van doorlopend toezicht. Het preventieve toezicht
richt zich op een aantal formele handelingen zoals
oprichting, statutenwijziging en omzetting. Misbruik
vindt echter juist plaats bij het daadwerkelijk uitoefenen
van (ondernemings)activiteiten. Ook is het huidige
systeem niet goed opgewassen tegen de inzet van
stromannen zonder negatieve antecedenten.
Naast kapitaalvennootschappen worden ook
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid,
stichtingen, Europese naamloze vennootschappen,
Europese coöperatieve vennootschappen en
Europese economische samenwerkingsverbanden,
die hun statutaire zetel in Nederland hebben, aan het
doorlopende toezicht onderworpen. Ook wordt een
onderneming die toebehoort aan een buitenlandse
rechtspersoon die in Nederland een hoofd- of
nevenvestiging heeft, gecontroleerd.
Niet alleen de vorm van toezicht wordt aangepast maar
ook het aantal rechtspersonen dat aan dat toezicht
is onderworpen, wordt dus flink uitgebreid. Het
Ministerie heeft echter aangegeven dat het toezicht
zich in 2011 alleen op N.V.’s, B.V.’s, stichtingen en
buitenlandse rechtspersonen zal richten.
Het nieuwe toezicht vindt plaats aan de hand van
risicoprofielen in combinatie met sleutelgegevens.
Deze sleutelgegevens worden zoveel mogelijk
geautomatiseerd vergaard. Zij worden verzameld
via het handelsregister, de Gemeentelijke
Basisadministratie, het kadaster en het Centraal
Insolventieregister. Verder kan bij sleutelgegevens
worden gedacht aan informatie verkregen uit
strafrechtelijke onderzoeken van het Korps Landelijke
Politiediensten en gegevens van de belastingdienst.
Het is de bedoeling dat elke verandering in de
levensloop van rechtspersonen aan de hand van
risicoprofielen automatisch wordt getoetst. Bij
een verhoogd risico vindt handmatig een nadere
risicoanalyse plaats. Als daaruit blijkt dat er een risico

is dat een rechtspersoon gebruikt wordt om misbruik
te plegen, wordt er een risicomelding afgegeven aan
een of meer handhavers. Dit kunnen onder meer
zijn: het openbaar ministerie, de belastingdienst, De
Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten
en de politie, inclusief Fiod/ECB. De handhavers in
kwestie moeten dan beslissen om al dan niet actie
te ondernemen met het oog op het voorkomen en
bestrijden van misbruik van rechtspersonen.
Ter illustratie van het doorlopend toezicht wordt in
de memorie van toelichting het volgende voorbeeld
gegeven. Wanneer uit de risicomelding blijkt dat
(nog) geen btw-fraude is gepleegd, maar wel de
btw-carrousel in gang wordt gezet, dan kunnen de
desbetreffende rechtspersoon en/of de betrokken
natuurlijke personen vervolgd worden. Dit kan echter
ook aanleiding zijn voor de belastingdienst om de
regelgeving voor de btw-heffing zeer strikt toe te
passen.

Uit de beschikbare informatie komt niet duidelijk naar
voren hoe het systeem van doorlopend toezicht in de
praktijk zal werken en hoe handhavers zullen omgaan
met risicomeldingen. Wordt het nieuwe systeem een
tandeloze tijger of heeft het Ministerie een wapen in
handen in de strijd tegen misbruik van rechtspersonen?
De tijd zal het leren.
Eén ding is zeker: door de systeemwijziging fungeert
de verklaring niet langer als een vertragende factor
bij oprichtingen, statutenwijzigingen en omzettingen.
Zo kan een N.V. of B.V. binnen een dag worden
opgericht, mits de notaris beschikt over de resterende
benodigde stukken (zoals bijvoorbeeld een bank- of
accountantsverklaring).
mr. Angelique Martens, kandidaat-notaris
ondernemingsrecht bij AKD, anmartens@akd.nl

Preventief toezicht in de periode mei en juni
2011
In de periode mei en juni 2011 blijft het huidige
preventief toezicht onverkort van toepassing. Voor
oprichtingen, statutenwijzigingen en omzettingen in
deze periode moet de notaris gewoon verklaringen
aanvragen.
Voor deze periode heeft het Ministerie het volgende
bepaald:
• aanvragen per post moeten uiterlijk 30 mei 2011 om
17.00 uur door het Ministerie ontvangen zijn;
• elektronische aanvragen moeten uiterlijk 6 juni 2011
om 20.00 uur door het Ministerie ontvangen zijn;
• spoedaanvragen moeten (zowel per post als
elektronisch) uiterlijk 28 juni 2011 door het
Ministerie ontvangen zijn.
Het is mogelijk om ook na 6 juni 2011 aanvragen voor
een verklaring in te dienen. Het Ministerie kan echter
niet garanderen dat de (spoed)aanvragen nog worden
afgehandeld.
Het Ministerie geeft de laatste verklaring op 30
juni 2011 om 16.59 uur af. De behandeling van de
aanvragen voor verklaringen die op 30 juni vóór 17.00
uur nog niet afgegeven zijn, wordt stopgezet.
Als uw cliënt wacht met het tekenen van de akte van
oprichting, statutenwijziging of omzetting tot 1 juli
2011, hoeft de notaris in de periode mei en juni 2011
geen verklaring aan te vragen.
Slotopmerkingen
Bij oprichtingen, statutenwijzigingen en omzettingen,
die per se in mei of juni 2011 moeten plaatsvinden, is
het zaak de verklaring tijdig aan te vragen. Mochten
deze handelingen uitstel kunnen lijden, dan valt te
overwegen om te wachten met het tekenen van de
akten tot 1 juli 2011. Dit ter voorkoming van kosten en
administratieve rompslomp.
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