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Redactioneel

SEC-staf denkt in problemen en
niet in oplossingen bij toepassing
IFRS in de VS
Op 13 juli 2012 publiceerde de staf van de SEC haar
definitieve rapport over de toepassing van IFRS door
beursgenoteerde bedrijven in de VS. Het rapport is het
eindproduct van een denkproces dat al in het najaar
van 2007 door de SEC is opgestart. Op 15 november
2007 werd door de SEC al toestemming gegeven aan
de niet-Amerikaanse ondernemingen op de beurzen
van de Verenigde Staten (‘foreign filers’) om IFRS toe
te passen zonder dat aanvullende US-GAAP-informatie
hoefde te worden verstrekt. Deze mijlpaal werd destijds
met name bejubeld door de IASB en Europa. Het zou
niet lang meer duren, zo was destijds de verwachting,
alvorens ook Amerikaanse beursondernemingen (‘US
domestic filers’) konden overstappen op IFRS. US-GAAP
zou daarmee definitief zijn vervangen door IFRS. In het
kielzog van de VS zouden belangrijke landen als Japan
en India dan wel volgen. De overwinning van IFRS als
wereldwijde accountingtaal was nabij.
Zover is het niet gekomen. De praktijk bleek weer eens
veel weerbarstiger te zijn.
Het definitieve rapport van de SEC-staf telt maar liefst
127 pagina’s maar bevat geen concrete aanbeveling
aan het SEC-bestuur hoe om te gaan met IFRS in de
toekomst. Geen tijdpad en geen concrete stappen hoe
verder te gaan met IFRS, niets van dat al. Het ‘finale’
rapport analyseert en beschrijft de van de achterban
ontvangen reacties en somt vooral hun bezwaren op.
Geen aanbevelingen, geen conclusies, geen harde
afwijzing, maar ook geen enkele handreiking.
Er wordt in problemen gedacht, zonder te komen
tot oplossingen en zonder een analyse hoe in andere
judisdicties (zoals de EU en Canada) dergelijke
problemen zijn overwonnen. Kenmerkend zijn de
laatste 45 pagina’s van het rapport waarin problemen
worden opgesomd die IFRS zou kunnen veroorzaken;
problemen die kunnen ontstaan in de binnenlandse
rechtsverhoudingen (civiele contracten, belastingen
e.d.); problemen bij ondernemingen die over moeten
gaan op IFRS (kosten van conversie); problemen

bij de scholing van professionals en problemen ten
aanzien van de deskundigheid van accountants. Er zijn
nauwelijks referenties te vinden die iets zeggen over
de voordelen van het overgaan naar IFRS. Of over de
wijze waarin deze obstakels door andere landen zijn
overwonnen.
Als er al een conclusie uit het rapport valt af te leiden,
dan zou deze als volgt verwoord kunnen worden:
‘Beste SEC-bestuur, begin er niet aan en als je er dan
toch aan begint, geef de FASB een belangrijke rol in
het goedkeuringsproces van IFRS binnen de huidige
kaders van US GAAP. Neem dus vooral niet IFRS in pure
vorm over zoals dat wel is toegestaan voor ‘foreign
filers’ maar zorg dat IFRS als grondstof wordt verwerkt
binnen US-GAAP zodat aanvullende respectievelijk
afwijkende guidance kan blijven bestaan ten faveure
van de VS in het algemeen en de ‘US-filers’ in het
bijzonder’.
Let wel, deze conclusie lijkt vooral gebaseerd te zijn
op de meningen van de vele partijen die de SEC-staf
in het rapport aan het woord laat. Partijen die
overigens vooral weer de problemen, obstakels en
tekortkomingen opsommen.
De achterliggende vraag is waarom het sentiment met
betrekking tot IFRS de laatste jaren zo omgeslagen
is. Twee factoren spelen daarbij mijns inziens een
voorname rol.
In de eerste plaats ligt het politiek erg gevoelig om
overheidsmacht over te dragen aan een internationaal
orgaan (zoals de IASB) of supranationaal orgaan (zoals
de EU). Nationale sentimenten spelen meer en meer op
en politici houden daar rekening mee. Obama zal het
wel uit zijn hoofd laten om in het verkiezingsjaar 2012
de macht - om te bepalen welke accounting standards
gebruikt moeten worden in de VS - over te dragen
aan een privaatrechtelijk orgaan in Londen waarin
Europa en Azië belangrijke invloed uitoefenen. Vele
respondenten in het rapport vertolken dit gevoel.
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In de tweede plaats zijn accounting standards als
economisch relevante factor tijdens de kredietcrisis
naar voren gekomen. Zelfs de G20 heeft regelmatig
het onderwerp ‘accounting standards’ op de agenda
gehad en daarover aanbevelingen verstrekt. De reden
is de (vermeende) rol die accounting standards spelen
in de stabiliteit van de wereldwijde financiële sector.
Denk aan de discussies over fair value in inactieve
markten en het in een (te) laat stadium moeten
nemen van kredietverliezen in een al neergaande
economie. Met andere woorden, partijen (met name
in de financiële sector) hebben belang bij de uitkomst
van dit proces en meer specifiek bij het behoud van
US-GAAP. Zo is bekend dat US-GAAP (veel) gunstiger
uitwerkt voor de (balans)solvabiliteit vergeleken met
IFRS. Dit komt vooral doordat US-GAAP soepeler
salderingsvoorschriften bevat die de balans aanzienlijk
kunnen verkorten vergeleken met IFRS.
IFRS zou meer kans van slagen hebben om als
wereldwijde accountingtaal erkend te worden als
boekhoudregels niet zo belangrijk zouden worden
gevonden. Daarvoor is minimaal nodig dat de relatie
tussen IFRS en de solvabiliteitseisen opgelegd aan
banken en verzekeraars wordt ontkoppeld. Basel III en
Solvency II maken die koppeling eigenlijk alleen nog
maar groter vanwege het feit dat IFRS nog meer dan
voorheen direct van invloed zal zijn op het volgens deze
normen aan te houden kapitaal.
IFRS als wereldwijde accountingtaal? Daar zal naar
verwachting nog wel een lange tijd overheen gaan.
Tot die tijd zullen we moeten leren leven met vele
streektalen die in meer of mindere mate lijken op IFRS.
Gelukkig zijn we als Nederlanders goed in talen; toch?
prof. dr. Ralph ter Hoeven RA, AAC
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Wijzigingen Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor
boekjaar 2013
Onlangs is de jaareditie 2012 van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen (RJ-bundel) en voor kleine rechtspersonen
(RJk-bundel) gepubliceerd. In dit artikel worden de
wijzigingen op hoofdlijnen besproken. Daarbij wordt niet
ingegaan op de wijzigingen voor bijzondere bedrijfstakken
(zoals banken, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en dergelijke).
In de jaaredities 2012 van de RJ-bundel en de RJk-bundel
zijn diverse richtlijnen definitief geworden en zijn nieuwe
ontwerprichtlijnen opgenomen. De definitief geworden
richtlijnen zijn van kracht voor boekjaren die aanvangen
op of na 1 januari 2013. Eerdere toepassing wordt
aanbevolen. Ontwerprichtlijnen zijn formeel nog niet
van toepassing. De Raad voor de Jaarverslaggeving
verwacht wel dat ontwerprichtlijnen, vooruitlopend op
de definitieve richtlijnen, al in zekere mate steun en
richting kunnen geven aan de praktijk van de
verslaggeving (RJ 100.206).

RJ-bundel – Definitieve richtlijnen
Flexibilisering BV-recht
In de jaareditie 2012 zijn de wijzigingen in de
RJ-bundel verwerkt die het gevolg zijn van de ‘Wet
vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht’ en de
bijbehorende invoeringswet. Deze wijzigingen treden
per 1 oktober a.s. in werking. Voor een beschrijving
daarvan wordt verwezen naar de artikelen elders in
deze Update.

1

Geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS,
enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9 Boek
2 BW (toepassing van ‘combinatie 3’)
Bij ‘combinatie 3’ wordt de geconsolideerde
jaarrekening opgesteld op basis van IFRS en de
enkelvoudige jaarrekening op basis van Titel 9 Boek
2 BW, waarbij de waarderingsgrondslagen worden
toegepast die de rechtspersoon toepast in de
geconsolideerde jaarrekening. Uitgangspunt hierbij
is om het eigen vermogen volgens de enkelvoudige
jaarrekening gelijk te houden aan het eigen vermogen
volgens de geconsolideerde jaarrekening. Verduidelijkt
is dat het is toegestaan dat deelnemingen die in de
geconsolideerde jaarrekening worden geconsolideerd,
in de enkelvoudige jaarrekening worden gepresenteerd
tegen de nettovermogenswaarde of volgens de
equity methode (RJ 100.107). De waarde waarvoor
deze deelnemingen worden opgenomen in de
enkelvoudige jaarrekening wordt daarbij bepaald op
basis van de grondslagen zoals die zijn toegepast in
de geconsolideerde jaarrekening. De presentatiewijze
heeft daarop geen invloed. Zo wordt conform de
geconsolideerde grondslagen bij presentatie volgens de
equity methode een bijzondere waardevermindering
van goodwill niet teruggenomen1. Het verschil
tussen beide mogelijkheden betreft uitsluitend de
presentatie van de goodwill. Bij presentatie tegen
nettovermogenswaarde wordt de goodwill afzonderlijk
gepresenteerd onder de immateriële vaste activa.
Bij toepassing van de equity methode is de goodwill
onderdeel van de post deelnemingen.
Daarnaast zijn in RJ 214 ‘Financiële vaste activa’
bepalingen opgenomen over de verwerking in
de enkelvoudige jaarrekening - bij toepassing van
‘combinatie 3’ - van een stapsgewijze overname (RJ
214.312), van het verlies van beleidsbepalende invloed
met behoud van een resterend belang (RJ 214.312a)
en van transacties met minderheidsaandeelhouders
met behoud van feitelijk beleidsbepalende invloed
(RJ 214.312b). Dergelijke transacties worden in de
enkelvoudige jaarrekening verwerkt, zoals die onder
IFRS in de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt.

Deze vorm van toepassing van de equity methode wijkt daardoor af van de ‘equity method’ zoals die onder IFRS (IAS 28) wordt toegepast voor de waardering van deelnemingen waarop invloed van
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend (zoals de ‘associates’). Bij ‘combinatie 3’ worden niet-geconsolideerde deelnemingen (bijvoorbeeld ‘associates’) in de enkelvoudige
jaarrekening verwerkt, gewaardeerd en gepresenteerd conform de ‘equity method’. Dit is in lijn met de verwerking van die niet-geconsolideerde deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening.
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Daardoor ontstaan er geen verschillen tussen het
geconsolideerde en het enkelvoudige eigen vermogen
en resultaat.
In RJ 240.227c is verder opgenomen wanneer een
rechtspersoon in verband met dergelijke transacties
een herwaarderingsreserve vormt. Dit is het geval als
bij een stapsgewijze overname het eerder verkregen
belang wordt geherwaardeerd. Of als bij het verlies
van beleidsbepalende invloed met behoud van een
resterend belang, dat resterende belang wordt
geherwaardeerd. In overeenstemming met artikel 2:390
lid 1 BW hoeft echter geen herwaarderingsreserve te
worden gevormd als voor het geherwaardeerde belang
frequente marktnoteringen bestaan.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste
activa: toerekening van goodwill bij afstoten van
activiteiten en bij reorganisaties
Bij een overname wordt de goodwill toegerekend
aan (groepen van) kasstroomgenererende eenheden.
In RJ 121.515 is opgenomen dat bij afstoten van alleen
een activiteit binnen die eenheid, goodwill toegerekend
moet worden aan de afgestoten activiteit. Dit is van
belang voor de bepaling van de winst of het verlies bij
afstoting.
Daarnaast is in RJ 121.516 bepaald dat als een
rechtspersoon door een reorganisatie de samenstelling
van haar kasstroomgenererende eenheden wijzigt, de
goodwill opnieuw moet worden toegerekend aan de
desbetreffende (gewijzigde) eenheden.

dergelijke niet vergelijkbare buitenlandse regelingen
de standaarden van US GAAP, IFRS of IFRS-EU inzake
pensioenen toe te passen. Bij toepassing van die optie
vinden zowel de verwerking, waardering, presentatie
als de toelichting consistent plaats conform een van
deze standaarden. Afhankelijk van het gekozen stelsel
worden dan actuariële resultaten niet verwerkt via de
winst-en-verliesrekening, maar via het totaalresultaat
(ofwel ‘other comprehensive income’). Tevens kan dan
de corridorbenadering worden toegepast, zolang dat
nog is toegestaan onder die standaarden.
Als die optie niet wordt toegepast, dan moeten
actuariële resultaten (direct) worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.
Toelichting financiële instrumenten die
gewaardeerd zijn tegen reële waarde
Voor financiële instrumenten die gewaardeerd zijn tegen
reële waarde, zet een rechtspersoon in de toelichting
uiteen hoe die reële waarde is bepaald. Die bepaling
bestond al (RJ 290.916), maar was niet opgenomen
in een stellige uitspraak. Dit wekte de indruk dat deze
toelichting niet verplicht was. Daarom is deze bepaling
nu omgezet in een stellige uitspraak. Toegelicht moet
worden of de reële waarde is gebaseerd op genoteerde
marktprijzen, onafhankelijke taxaties, contante waarde
(DCF) berekeningen of dat een andere geschikte
methode is gehanteerd. Bovendien moet worden
toegelicht welke belangrijke veronderstellingen zijn
gebruikt bij de bepaling van de reële waarde.
RJ-bundel – Ontwerprichtlijnen

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa:
toerekening van algemene bedrijfsactiva
In RJ 121.519 is toegevoegd dat voor zover algemene
bedrijfsactiva niet op redelijke en consistente basis
kunnen worden toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid, de toets op een bijzondere
waardevermindering voor die eenheid zonder deze
algemene bedrijfsactiva wordt uitgevoerd. Tevens moet
dan een toets worden uitgevoerd op de kleinste groep
van kasstroomgenererende eenheden waaraan deze
algemene bedrijfsactiva wel op een redelijke en
consistente basis kunnen worden toegerekend.
Buitenlandse pensioenregelingen die niet
vergelijkbaar zijn met het Nederlandse
pensioenstelsel
Buitenlandse pensioenregelingen die vergelijkbaar zijn
met de wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel
is ingericht en functioneert, worden verwerkt
en toegelicht conform Nederlandse regelingen.
Voor buitenlandse pensioenregelingen die niet
vergelijkbaar zijn was alleen bepaald dat waardering
plaatsvindt tegen de beste schatting op basis van
een in Nederland algemeen aanvaardbare actuariële
waarderingsmethodiek. Hierbij was niet duidelijk hoe
actuariële resultaten op dergelijke regelingen moeten
of kunnen worden verwerkt. In de praktijk bestonden
daar verschillende interpretaties over. Thans is in
RJ 271.321 verduidelijkt dat het mogelijk is om op
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Bruto- versus netto-omzetpresentatie (inclusief
belastingen)
Alleen bedragen die voor eigen rekening worden
ontvangen behoren tot de netto-omzet. Bedragen die
voor derden worden ontvangen behoren daar niet toe.
Zo zal bij commissiehandel niet de transactiewaarde
van de gesloten contracten als omzet moeten worden
verantwoord, maar de commissiebate. Ook indien
op provisiebasis diensten worden verleend door een
agent, wordt alleen de ontvangen provisie als omzet
verantwoord. Tot zover niets nieuws.
Nieuw is wel dat in enkele ontwerpalinea’s concrete
indicatoren zijn opgenomen aan de hand waarvan
beoordeeld kan worden of bedragen voor eigen
rekening worden ontvangen of voor rekening van
derden. Die indicatoren zijn ontleend aan IFRS en
hebben betrekking op de economische voordelen
en risico’s die de rechtspersoon heeft, bijvoorbeeld
voorraadrisico en kredietrisico. Verder is een belangrijke
indicator wie de primaire verantwoordelijkheid heeft
voor de levering van de goederen of de uitvoering van
de dienst.
In die ontwerpalinea’s is tevens verduidelijkt dat dit ook
geldt voor belastingen. Feitelijk is dit ook al wettelijk
geregeld. In artikel 2:377 lid 6 BW is namelijk bepaald
dat over de omzet geheven belastingen - bijvoorbeeld

omzetbelasting - niet tot de netto-omzet behoren. Voor
andere belastingen kan dat echter heel anders liggen.
Zo is Nederlandse accijns een belasting die verschuldigd
is over geproduceerde of geïmporteerde hoeveelheden
product, waarover de fabrikant of importeur belangrijke
risico’s loopt. De accijns die is begrepen in de door
de fabrikant of importeur aan afnemers in rekening
gebrachte prijs zal derhalve tot de netto-omzet van
die fabrikant of importeur behoren. Voor buitenlandse
accijnzen kan dit weer anders liggen, afhankelijk van de
desbetreffende accijnsregeling.
Vermelding accountantshonoraria
Grote rechtspersonen moeten op grond van artikel
2:382a lid 2 BW de in het boekjaar ten laste van
de rechtspersoon gebrachte accountantshonoraria
vermelden. Met een ontwerprichtlijn beoogt de Raad
voor de Jaarverslaggeving onduidelijkheden bij de
toepassing van dat artikel weg te nemen. Uitgangspunt
daarbij is dat de opgave dient ter beoordeling van de
onafhankelijkheid van de externe accountant die de
jaarrekening heeft gecontroleerd.
De accountantshonoraria moeten op grond van
de wet op geconsolideerde basis worden vermeld.
Naast de honoraria voor werkzaamheden die zijn
uitgevoerd door de externe accountant en de
accountantsorganisatie waartoe deze behoort, verdient
het volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving sterke
aanbeveling om ook de honoraria te vermelden van
het (internationale) netwerk waartoe de externe
accountant behoort. Bovendien wordt - indien van
toepassing - aanbevolen om te melden dat een
materieel deel van de in de consolidatie betrokken
dochtermaatschappijen wordt gecontroleerd door een
andere externe accountant, en om daarbij ook diens
honoraria te vermelden. Tot slot wordt aanbevolen
om de opgave op te nemen in de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening.
In de ontwerprichtlijn is tevens rekening gehouden
met de wetswijzigingen die per 1 oktober 2012 zijn
ingevoerd met de ‘Invoeringswet vereenvoudiging en
flexibilisering BV-recht’. Die houden in dat:
• de accountantshonoraria ook moeten
worden vermeld door rechtspersonen die de
(geconsolideerde) jaarrekening opstellen volgens
IFRS-EU; en
• de vrijstelling voor de vermelding door
groepsmaatschappijen alleen geldt indien de
accountantshonoraria in de geconsolideerde
jaarrekening van een ‘Europese’
moedermaatschappij zijn vermeld.

RJk-bundel - Definitieve richtlijnen
Flexibilisering BV-recht
Ook voor de RJk-bundel geldt dat in de jaareditie 2012
de wijzigingen zijn verwerkt die per 1 oktober a.s. in
werking treden als gevolg van de ‘Wet vereenvoudiging
en flexibilisering BV-recht’ en de bijbehorende
invoeringswet.
Gebeurtenissen na balansdatum
In RJk A4.106 is opgenomen dat gebeurtenissen
na balansdatum die geen nadere informatie geven
over de feitelijke situatie per balansdatum, alleen
in de jaarrekening worden verwerkt indien de
continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening
wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het
geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.
Voorheen stelde RJk A4.106 dat dergelijke
gebeurtenissen werden verwerkt in situaties van
discontinuïteit of gerede twijfel over de continuïteit.
Gerede twijfel over de continuïteit leidt dus niet tot
verwerking in de jaarrekening van gebeurtenissen na
balansdatum die geen nadere informatie geven over de
situatie per balansdatum. Deze wijziging is in lijn met de
wijziging van RJ 160.206 in de jaareditie 2011 van de
RJ-bundel.
Waardering van vorderingen
Voorheen was bepaald dat vorderingen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor
zowel langlopende vorderingen (RJk B3.122) als
kortlopende vorderingen (RJk B5.103) is thans bepaald
dat vorderingen bij eerste verwerking worden
gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake
is van agio, disagio of transactiekosten zal bij een
marktconforme transactie de reële waarde gelijk zijn
aan de nominale waarde. Dit is weliswaar een wijziging
van de grondslag, maar het bedrag waartegen
gewaardeerd wordt wijzigt dan niet. Hiermee is de
waarderingsgrondslag van vorderingen in lijn gebracht
met de waarderingsgrondslag van schulden (RJk B9) en
met de verwerking van rente (RJk B.16). Dit houdt in
dat agio, disagio en transactiekosten in de waardering
van de vorderingen moeten worden begrepen en via de
effectieve-rentemethode (of eventueel lineair) worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
RJk-bundel – Ontwerprichtlijnen
Bruto- versus netto-omzetpresentatie, inclusief
belastingen
In ontwerpalinea B13.110 is verduidelijkt dat bedragen
die voor derden worden ontvangen (waaronder
bepaalde, over de omzet geheven belastingen)
geen opbrengsten vormen. Dit is in lijn met de
ontwerpalinea’s in de RJ-bundel. De in de RJ-bundel
opgenomen indicatoren zijn niet opgenomen in
de RJk-bundel. Die kunnen echter ook bij kleine
rechtspersonen onverkort worden toegepast.
Corné Kimenai RA
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Het nieuwe BV-recht: gevolgen
voor de jaarrekening
Per 1 oktober a.s. vinden er ingrijpende veranderingen
plaats voor de besloten vennootschap (BV). Op die datum
treden de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering BVrecht’ en de bijbehorende ‘Invoeringswet vereenvoudiging
en flexibilisering BV-recht’ in werking.

De gevolgen voor de jaarrekening hebben betrekking op:
• de wettelijke reserve deelnemingen;
• het vervallen van enkele wettelijke reserves;
• de classificatie en waardering van kapitaalbelangen;
• het omrekenen van aandelenkapitaal indien dit luidt
in vreemde valuta; en
• enkele reparaties in Titel 9 Boek 2 BW.
Wettelijke reserve deelnemingen

In deze bijdrage worden de gevolgen van de nieuwe
wetgeving voor de jaarrekening besproken. Die zijn al
van toepassing op het lopende boekjaar. Het nieuwe BVrecht leidt tot een aantal wijzigingen in de jaarrekening.
De meest opvallende wijziging is de mogelijke invloed
op de vorming van de wettelijke reserve deelnemingen.
Deze is het gevolg van een nieuw systeem van
kapitaalbescherming voor de BV.

Inleiding
De flexibilisering van het BV-recht heeft gevolgen voor
de jaarrekening van een BV en van rechtspersonen
die deelnemingen hebben in een BV. Tegelijkertijd is
met de invoeringswet een aantal kleine wijzigingen
(reparaties) doorgevoerd in het jaarrekeningenrecht,
zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Die kunnen
relevant zijn voor alle rechtspersonen die onder Titel 9
Boek 2 BW vallen.
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft daarom
wijzigingen aangebracht in de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving. Zowel in de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen (RJ-bundel) als in de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
(RJk-bundel) zijn wijzigingen opgenomen. Op 18 juli jl.
zijn deze wijzigingen gepubliceerd middels RJ-Uiting
2012-4 ‘Flexibilisering BV-recht’. De wijzigingen zijn
van toepassing met ingang van boekjaren waarin
de datum van 1 oktober 2012 valt. Voor de meeste
ondernemingen zijn deze wijzigingen dus al op het
lopende boekjaar van toepassing.

10

Update. nummer 3, september 2012

Het nieuwe wettelijke systeem van
kapitaalbescherming: de uitkeringstest
Uitkeringen vereisen voortaan goedkeuring van
het bestuur. Bestuurders moeten 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. Bestuurders beoordelen dus,
op straffe van mogelijke aansprakelijkheid, of een
vennootschap na de uitkering nog kan voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden. Die
beoordeling wordt de uitkeringstest genoemd.
In veel gevallen is het uitvoeren van die uitkeringstest
niet ingewikkeld. In andere gevallen wordt een meer of
minder gedetailleerde kasstroomprognose 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. Zie ook het artikel van Kimenai en Verkerk
in Update nummer 2, juni 2011.
Relatie met continuïteitsvraagstuk in de
jaarrekening
In RJ-Uiting 2012-4 is duidelijk een relatie gelegd met
het continuïteitsvraagstuk. De beoordeling of een
rechtspersoon na het doen van een uitkering nog
kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden, is namelijk 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.
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. Er is sprake van ‘gerede
twijfel’ of ‘ernstige onzekerheid’ omtrent de continuïteit
indien de rechtspersoon niet meer op eigen kracht aan
zijn verplichtingen voldoet, 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 (RJ 170.302). Wel wordt in dat geval in de
toelichting een adequate uiteenzetting opgenomen van
de omstandigheden waarin de rechtspersoon verkeert.
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
• 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.
Wijziging in RJ vanaf 1 oktober 2012
Er moet een wettelijke reserve worden aangehouden
voor het nog niet (als dividend of anderszins)
ontvangen aandeel in het resultaat (en andere
vermogensvermeerderingen) van deelnemingen die zijn
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode,
voor zover de deelnemende vennootschap ‘uitkering
niet zonder beperking kan bewerkstellingen’. In
het nieuwe systeem lijkt enerzijds het uitkeerbaar
vermogen toe te nemen doordat het geplaatst kapitaal
van de deelneming niet langer tot het beklemd
vermogen hoort. Anderzijds is onder de nieuwe
wetgeving de expliciete goedkeuring van het bestuur
van de deelneming vereist. Omdat bestuurders
goedkeuring (moeten) weigeren indien een BV door
uitkering insolvent wordt, staat in beginsel vast dat er
een zekere grens is aan het bedrag dat kan worden
uitgekeerd. In de voorgaande paragraaf is uiteengezet
dat die grens ligt bij het grensbedrag waarboven
ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat.
In RJ 240.229a en in RJk B.113a is thans aangegeven
dat een beperking om uitkering te bewerkstelligen
kan bestaan ‘indien en voor zover de deelneming
geen uitkeringen mag doen die tot gevolg hebben
dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden (zie artikel 2:216 BW).
Daarbij is nader toegelicht dat er in ieder geval geen
sprake is van een beperking voor zover na het doen

van een uitkering de continuïteit van de deelneming
gewaarborgd is. Een beperking bestaat in ieder geval
wel indien en voor zover door uitkering discontinuïteit
onontkoombaar is (zie RJ 170.202), of indien en voor
zover ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat
(zie RJ 170.302)’. De manier waarop dit gelezen moet
worden is in voorgaande paragraaf uiteengezet.
Voortaan ook wettelijke reserve deelnemingen voor
meerderheidsaandeelhouder?
In de huidige praktijk wordt bij het bepalen van de
omvang 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. Een minderheidsaandeelhouder
kan dat niet, en moet dus een wettelijke reserve
deelnemingen aanhouden voor het volledige
bedrag van haar aandeel in het positieve resultaat
en in rechtstreekse vermogensvermeerderingen
sedert de eerste waardering, verminderd met
sindsdien ontvangen uitkeringen en rechtstreekse
vermogensverminderingen (artikel 2:389 lid 6 BW).
Vanaf 1 oktober aanstaande moet in sommige
situaties echter ook de meerderheidsaandeelhouder
een wettelijke reserve aanhouden. Indien de
meerderheidsaandeelhouder insolventie van de
deelneming kan voorkomen en ook bereid is dat
te doen, kan de goedkeuring door het bestuur
feitelijk worden afgedwongen en kan uitkering
zonder beperking worden bewerkstelligd. Indien de
meerderheidsaandeelhouder er echter slecht voorstaat
en feitelijk geen mogelijkheden heeft om steun te
verlenen aan de deelneming, kan er wel sprake zijn van
een beperking om uitkering te bewerkstelligen. In dat
geval zijn aandeelhouders naar onze mening beperkt
in uitkering tot ‘het bedrag rekening houdend met
alle relevante omstandigheden dat naar verwachting
binnen afzienbare termijn niet zal leiden tot insolventie
van de deelneming’. In casu tot het bedrag dat niet zal
leiden tot ernstige onzekerheid over de continuïteit.
Vraag daarbij is of een aandeelhouder wel beschikt over
de informatie om dat bedrag te bepalen. Normaliter
is dat in groepsverhoudingen het geval: net zoals de
moedermaatschappij informatie kan verkrijgen om de
nettovermogenswaarde van een dochtermaatschappij
te bepalen, verkrijgt zij normaliter ook de informatie
die nodig is om te kunnen bepalen tot welk bedrag
de dochtermaatschappij beperkt is in uitkeringen. De
moedermaatschappij kan die informatie zonder meer
opvragen bij het bestuur van de dochtermaatschappij.
De bepaling van de omvang van de wettelijke reserve
heeft in de praktijk de nodige haken en ogen. Veelal
wordt namelijk niet een exact grensbedrag bepaald,
maar ten beste een bepaalde bandbreedte. Dan is
de vraag welk bedrag binnen die bandbreedte in
aanmerking moet worden genomen bij de bepaling
van de hoogte van de wettelijke reserve. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat een uitkering van € 100.000
naar verwachting niet leidt tot insolventie, maar een
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uitkering van € 150.000 vrijwel zeker wel. De wettelijke
reserve is dan gebaseerd op een grensbedrag dat
tussen die twee bedragen ligt. Vraag is echter wat
je kunt voorspellen over een uitkering waarvan de
hoogte tussen die twee bedragen in ligt. Naar onze
mening moet een zo goed mogelijke schatting worden
gemaakt op basis van de specifieke omstandigheden.
Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
moedermaatschappij is enige voorzichtigheid daarbij
op zijn plaats. Overigens moet worden bedacht dat de
omvang van de wettelijke reserves alleen relevant is
voor de balanstest die de moedermaatschappij moet
uitvoeren bij haar eigen (voorgenomen) uitkeringen. Hij
is niet relevant voor de door de moedermaatschappij
eveneens uit te voeren uitkeringstest.
Vervallen van enkele wettelijke reserves
Als gevolg van het afschaffen van het minimumkapitaal
van € 18.000 en andere wijzigingen in het nieuwe
systeem van kapitaalbescherming komt een aantal
wettelijke reserves die betrekking hebben op besloten
vennootschappen te vervallen. Dit betreft:
• de reserve minimumkapitaal (artikel 2:178 lid 3 BW);
• de reserve voor verstrekte leningen ter verkrijging
van eigen aandelen of certificaten, de zogenoemde
‘steunfinanciering’ of ‘financial assistance’ (artikel
2:207c BW);
• de euro omzettings- en bijschrijvingsreserves (artikel
2:178a lid 2 en lid 3 BW).
Het vervallen van deze reserves is verwerkt in
RJ 240.229 respectievelijk RJk B.113. Deze reserves
kunnen op 1 oktober a.s. worden overgeboekt naar
de Overige reserves.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat voor
naamloze vennootschappen geen wettelijke reserves
zijn vervallen. Voor naamloze vennootschappen blijven
de wettelijke reserves voor verstrekte steunfinanciering
en de euro omzettings- en bijschrijvingsreserve bestaan
(zie ook RJ 240.229).
Classificatie en waardering van kapitaalbelangen
Stemrechtloze en winstrechtloze aandelen
Besloten vennootschappen kunnen voortaan aandelen
zonder stemrecht uitgeven. Ook is het mogelijk om
aandelen uit te geven die niet of beperkt delen in de
winst of reserves. Het is niet mogelijk om aandelen uit
te geven die zowel stemrechtloos als winstrechtloos
zijn. Stemrechtloze aandelen kunnen invloed hebben
op de classificatie van deelnemingen. Winstrechtloze
aandelen kunnen invloed hebben op de waardering
van deelnemingen. Dit wordt hierna toegelicht.
Onderstaand wordt echter eerst uiteengezet wat
de invloed is van stemrechtloze en winstrechtloze
aandelen op de classificatie van kapitaalbelangen.

van de aan die aandelen verbonden bevoegdheden
(artikel 2:392 lid 1 sub f BW).
Classificatie van kapitaalbelangen
Als een rechtspersoon kapitaal verstrekt aan een
rechtspersoon moet worden nagegaan of dat
kapitaalbelang al dan niet classificeert als deelneming.
Als een kapitaalbelang niet classificeert als deelneming,
dan is sprake van ‘overige effecten’. De criteria daarvoor
zijn opgenomen in artikel 2:24c lid 1 BW 1. Daarbij
wordt bij een kapitaalbelang van 20% of meer het
bestaan van een deelneming vermoed. Deze bepaling
verandert niet. Met stemrechtloze en winstrechtloze
aandelen wordt kapitaal verschaft, net zoals dat het
geval is met preferente aandelen of prioriteitsaandelen.
De classificatie van kapitaalbelangen als ‘deelneming’
dan wel als ‘overige effecten’ ondergaat dus geen
wijziging door stemrechtloze of winstrechtloze
aandelen. Stemrechtloze aandelen tellen ‘gewoon’
mee bij het classificeren van deelnemingen, net als
winstrechtloze aandelen. Voor stemrechtloze aandelen
is dit expliciet opgenomen in het nieuwe artikel 2:24d
lid 2 BW en in RJ 214.207a. Die expliciete bepaling in
wet en RJ was nodig, omdat stemrechtloze aandelen
voor andere zaken weer niet meetellen. Onder andere
niet voor de vaststelling in hoeverre aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn (artikel 2:24d lid 1
BW/RJ 214.207).
Stemrechtloze aandelen tellen verder ook mee voor de
toepassing van:
• de vermelding van kapitaalbelangen (artikel 2:379
lid 1 en 2 en 414 BW); en
• de consolidatievrijstellingen (artikel 2:407 lid 2 en
408 lid 1 BW).
Als een kapitaalbelang classificeert als deelneming
moet worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van
een deelneming waarop invloed van betekenis wordt
uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid (artikel
2:389 lid 1 BW). Invloed van betekenis wordt vermoed
indien 20% of meer van de stemrechten kan worden
uitgeoefend. Hierin tellen stemrechtloze aandelen
uiteraard niet mee. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de
(bestaande) tekst van artikel 2:389 lid 1 BW en heeft
ook niet geleid tot wijzigingen in de RJ-bundel of
RJk-bundel.
Daarnaast tellen stemrechtloze aandelen niet
mee voor de classificatie van kapitaalbelangen als
dochtermaatschappij. Er is immers sprake van een
dochtermaatschappij als meer dan de helft van de
stemrechten in de algemene vergadering kan worden
uitgeoefend (artikel 2:24a lid 1 BW).

1

In de ‘Overige gegevens’ moet een opgave worden
gedaan van het aantal stemrechtloze aandelen en het
aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht
geeft tot deling in de winst of reserves, met vermelding

12

Update. nummer 3, september 2012

Artikel 2:24c lid 1 BW luidt: Een rechtspersoon of vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon,
indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die
rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te
zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft,
wordt het bestaan van een deelneming vermoed.

Waardering van kapitaalbelangen
Er kan geen invloed van betekenis worden uitgeoefend
in een deelneming waarin alleen stemrechtloze
aandelen worden gehouden. Dat houdt in dat
een dergelijke deelneming niet gewaardeerd mag
worden tegen nettovermogenswaarde (of zichtbaar
eigen vermogen) (artikel 2:389 lid 1 BW). Als
waarderingsgrondslag komen dan in aanmerking de
verkrijgingsprijs of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1
BW).
Bij waardering volgens de vermogensmutatiemethode
(tegen nettovermogenswaarde of eventueel
tegen zichtbaar eigen vermogen) moet rekening
gehouden worden met het bijzondere karakter
van aandelen of certificaten. Als aandelen worden
gehouden die slechts beperkt delen in de winst of
reserves, dan moet daar bij de waardering volgens
de vermogensmutatiemethode dus rekening mee
worden gehouden. Aandelen die geen recht geven
op winst of reserves worden niet betrokken in de
waardering volgens de vermogensmutatiemethode. Dit
is aangegeven in RJ 214.317a en 326 en 326a, alsmede
in RJk B3.116. Stemrechtloze aandelen hebben gelijke
rechten op winst en reserves als gewone aandelen.
Die worden derhalve net als gewone aandelen
volledig betrokken in de waardering volgens de
vermogensmutatiemethode.
Voorbeeld: Toepassing vermogensmutatiemethode bij stemrechtloze en
winstrechtloze aandelen
Onderneming XYZ BV heeft 1.000 geplaatste aandelen, ieder met een nominale waarde van
€ 100. De nettovermogens-waarde van XYZ BV bedraagt op 31 december € 1.000.000
(exclusief nominale waarde dus € 900.000) en het resultaat over het boekjaar is € 100.000.
Geplaatst zijn:
a. 400 stemrechtloze aandelen. Deze aandelen delen wel volledig in de winst en reserves;
b. 400 gewone aandelen. Deze aandelen hebben zowel stemrecht als recht op een evenredig
deel van de winst en reserves;
c. 100 aandelen met beperkt winstrecht. Deze aandelen hebben stemrecht maar delen slechts
voor 50% in de winst en reserves;
d. 100 winstrechtloze aandelen. Deze aandelen hebben wel stemrecht maar delen geheel niet
in de winst of reserves.
Dit betekent dat er 600 aandelen zijn met stemrecht (400+100+100) en dat het recht op winst

jaarrekening wordt opgesteld in een andere valuta
dan de valuta waarin de nominale waarde van de
aandelen luidt. Dat is ook nu al mogelijk, namelijk als
de jaarrekening wordt opgesteld in een andere valuta
dan de euro. In al die gevallen moet de nominale
waarde van de aandelen worden omgerekend tegen
de koers per balansdatum (artikel 2:373 lid 5 BW).
Omrekeningsverschillen worden verwerkt in de Overige
reserves (RJ 190.107/RJk A1.311).
Reparaties in Titel 9 Boek 2 BW
Omdat enkele bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW
gewijzigd moesten worden, is van de gelegenheid
gebruikgemaakt om daarin ook enkele reparaties
respectievelijk verduidelijkingen door te voeren:
• in artikel 2:362 lid 9 BW is aangegeven dat het
gemiddeld aantal werknemers (artikel 2:382 BW) en
de accountantshonoraria (artikel 2:382a BW) ook
moeten worden vermeld door rechtspersonen die
de (geconsolideerde) jaarrekening opstellen volgens
IFRS-EU;
• in artikel 2:396 lid 5 BW is aangegeven dat een
kleine rechtspersoon de accountantshonoraria niet
hoeft te vermelden;
• in artikel 2:381 BW is thans expliciet aangegeven dat
met ‘verbonden partijen’ wordt bedoeld verbonden
partijen zoals gedefinieerd in IFRS-EU;
• in artikel 2:382a BW is geregeld dat
accountantshonoraria niet hoeven te worden
vermeld door groepsmaatschappijen die
worden geconsolideerd door een ‘Europese’
moedermaatschappij (een rechtspersoon waarop
krachtens toepasselijk recht de EU-regelgeving voor
jaarrekeningen van toepassing is). Daaraan is thans
toegevoegd dat die vrijstelling alleen geldt indien
de accountantshonoraria in die geconsolideerde
jaarrekening zijn vermeld; en
• in artikel 2:394 BW is aangegeven dat de opgave
van nevenvestigingen die deel uitmaakt van de
Overige gegevens (artikel 2:392 lid 1 sub h) tevens
openbaar gemaakt moet worden. Dit is tevens
toegevoegd aan artikel 2:393 lid 5 BW (het artikel
waarin is geregeld dat de accountant moet nagaan
dat de Overige gegevens zijn toegevoegd).

en reserves verdeeld wordt over 850 ‘eenheden’ (400+400+100/2).
XYZ Holding BV bezit 100 stemrechtloze aandelen, 200 gewone aandelen, 50 aandelen met
beperkt winstrecht en alle (100) winstrechtloze aandelen. Totaal derhalve 450 aandelen
(45%), dus een nominale waarde van € 45.000. XYZ Holding BV heeft met dit pakket wel de
meerderheid van de stemrechten, namelijk 58% ((200+50+100) / 600). Omdat XYZ Holding BV
de meerderheid van de stemrechten heeft, oefent zij ook invloed van betekenis uit op het beleid
van XYZ BV en waardeert derhalve de deelneming in XYZ BV tegen nettovermogenswaarde.
Voor die waardering is van belang welk deel van de winst en reserves toekomt aan XYZ BV. Dat
is (afgerond) 38%, namelijk ((100+200+50/2)/850). De waardering per 31 december bedraagt
dan (38% * € 900.000 + € 45.000 nominaal) = € 387.000. Het aandeel in het resultaat over het
boekjaar bedraagt 38% * € 100.000 = € 38.000.

Omrekenen van aandelenkapitaal indien dit luidt
in vreemde valuta
Het is voortaan mogelijk dat het nominale bedrag van
de aandelen van een BV luidt in een andere valuta
dan de euro. Hierdoor kan het voorkomen dat de

Introductie van de term ‘algemene vergadering’
In de wet is na de NV nu ook voor de BV de term
‘algemene vergadering van aandeelhouders’
vervangen door ‘algemene vergadering’. De reden
voor deze wijziging is dat ook andere personen dan
aandeelhouders deze vergadering mogen bijwonen.
In Titel 9 Boek 2 BW is dit aangepast in artikel 2:393
lid 2 BW (bevoegdheid tot het verlenen van de
opdracht tot controle van de jaarrekening). Verder is
in artikel 2:396 lid 9 BW aangegeven dat een kleine
rechtspersoon zonder winstoogmerk die gebruiktmaakt
van de vrijstelling tot openbaarmaking van de
publicatiestukken, die stukken ook op verzoek ter
inzage moet verstrekken aan deze ‘anderen aan wie het
vergaderrecht toekomt’.
Corné Kimenai RA
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Fusies en overnames onder
gemeenschappelijke leiding
Binnen groepen kunnen rechtspersonen om diverse
redenen worden verhangen. De vraag is hoe dergelijke
transacties door de verkrijgende partij onder NL GAAP
kunnen worden verwerkt. Bij fusies en overnames onder
gemeenschappelijke leiding is RJ 216 namelijk niet van
toepassing. Dat betekent dat de bepalingen van RJ 216
niet verplicht hoeven te worden toegepast. De leiding van
een onderneming zal een verwerkingswijze moeten kiezen
die resulteert in relevante en betrouwbare informatie. Bij
de keuze is het belangrijk dat de economische betekenis
(‘economic substance’) van de transactie in ogenschouw
wordt genomen. De volgende drie verwerkingswijzes
zijn te onderkennen: ‘purchase accounting’, ‘pooling of
interests’, en ‘carryover accounting’. In deze bijdrage wordt
op hoofdlijnen ingegaan op deze verwerkingswijzes.
Fusies en overnames onder gemeenschappelijke
leiding
De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven geen
definitie of voorbeelden van fusies en overnames onder
gemeenschappelijke leiding. Nadere invulling van dit
begrip kan worden gevonden in IFRS. Er is sprake van
een fusie of overname onder gemeenschappelijke
leiding als dezelfde aandeelhouders uiteindelijk
overheersende zeggenschap hebben over de
overnemende partij en de overgenomen partij (of over
de fuserende partijen), zowel voor als na de overname
(of fusie). De overheersende zeggenschap mag niet
tijdelijk zijn. De aandeelhouders kunnen rechtspersonen
zijn, maar ook natuurlijke personen. De overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend door meerdere
aandeelhouders, die individueel geen overheersende
zeggenschap hebben, maar deze door een contractuele
afspraak samen uitoefenen.
Verwerkingswijzes
De verwerking door de verkrijgende partij moet
resulteren in voor gebruikers van de jaarrekening
relevante en betrouwbare informatie. Hierbij moet ook
rekening worden gehouden met de normen die in het

14

Update. nummer 3, september 2012

maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd. In de nationale en internationale praktijk
zien wij dat de volgende verwerkingswijzes worden
toegepast voor de verwerking van fusies en overnames
onder gemeenschappelijke leiding:
• purchase accounting;
• pooling of interests; en
• carryover accounting.
Bij de keuze van een verwerkingswijze moet ons inziens
primair worden beoordeeld in hoeverre de transactie
‘economische betekenis’ (‘economic substance’)
heeft. Indien deze economische betekenis niet of
nauwelijks aanwezig is, achten wij de toepassing van
‘purchase accouning’ niet op zijn plaats. In dat geval
moet een keuze worden gemaakt tussen toepassing
van ‘pooling of interests’ en ‘carryover accounting’.
Bij deze keuze moet rekening worden gehouden
met de informatiebehoefte van gebruikers. Met
andere woorden, leidt de gekozen verwerkingswijze
tot relevante en betrouwbare informatie voor de
gebruikers? Bij ‘pooling of interests’ en ‘carryover
accounting’ wordt de transactie tegen boekwaarden
verwerkt. Gevolg is dat bij de verwerking door de
verkrijgende partij geen (negatieve) goodwill kan
ontstaan.
Purchase accounting
Bij toepassing van ‘purchase accounting’ worden
de bepalingen van RJ 216.2 inzake de verwerking
van een overname gevolgd. In dat geval worden op
de overnamedatum de verkregen identificeerbare
activa en verplichtingen tegen reële waarde
verwerkt. Het verschil met de verkrijgingsprijs wordt
verwerkt als goodwill. Vanaf de overnamedatum
dient de verkrijgende partij de resultaten van de
overgenomen partij in haar winst-en-verliesrekening
op te nemen. De overnamedatum is de datum
waarop de beschikkingsmacht over het vermogen en
de activiteiten van de overgenomen partij effectief
overgaan op de verkrijgende partij.
Pooling of interests
Bij toepassing van ‘pooling of interests’ worden de
bepalingen van RJ 216.3 inzake de samensmelting van
belangen gevolgd. Deze verwerkingswijze heeft ten
doel te komen tot verslaggeving van de combinatie
alsof deze samensmelting altijd al heeft bestaan.

Bij deze methode worden de samengevoegde activa
en verplichtingen in beginsel tegen hun bestaande
boekwaarde opgenomen en komt (negatieve)
goodwill niet aan de orde. De toepassing van ‘pooling
of interests’ is niet gebonden aan een bepaalde
(juridische) vorm van samenvoeging. Zo kan sprake zijn
van een aandelenfusie, juridische fusie waarbij de ene
rechtspersoon in de andere opgaat, de oprichting van
een nieuwe rechtspersoon waarin de aandeelhouders
van de fusiepartners deelnemen, en een deelneming
door de fusiepartners in elkaars tussenholding. Bij
toepassing van ‘pooling of interests’ worden de activa
en verplichtingen van de verkregen rechtspersoon,
alsmede hun baten en lasten over het boekjaar waarin
de verkrijging wordt gerealiseerd, in de jaarrekening
van de verkrijgende rechtspersoon opgenomen als
ware de voeging vanaf het begin van het boekjaar
reeds een feit. ‘Pooling of interests’ brengt met zich
mee dat bij een fusiedatum die niet samenvalt met het
begin van een boekjaar, de winst-en-verliesrekening de
resultaten van de gecombineerde entiteit weergeeft
alsof de fusie reeds aan het begin van het boekjaar
plaatsvindt. Dit geldt eveneens voor de presentatie
van de vergelijkende cijfers. Deze afwijking van de
feitelijke fusiedatum geeft de winst-en-verliesrekening
weliswaar in zekere mate een pro-formakarakter, maar
is bevorderlijk voor het inzicht in het resultaat van
de gecombineerde entiteit. Een verschil tussen het
nominale bedrag van het uitgegeven aandelenkapitaal
(vermeerderd met een eventuele tegenprestatie in geld
of andere activa) en de boekwaarde van de activa en
verplichtingen die ten grondslag ligt aan de waarde van
de in de ruil verkregen aandelen, dient in de reserves
te worden verwerkt. Dit verschil wordt gewoonlijk
aangeduid met agio.

Carryover accounting
Bij ‘carryover accounting’ wordt de transactie door
de verkrijgende partij verwerkt op het moment van
de verkrijging. Op dat moment worden de activa
en verplichtingen van de verkregen rechtspersoon
verwerkt tegen boekwaarden. Vanaf dat moment
worden de baten en lasten van de verkregen
rechtspersoon in de jaarrekening van de verkrijgende
rechtspersoon verwerkt. De vergelijkende cijfers
worden niet aangepast. Een verschil tussen het
nominale bedrag van het uitgegeven aandelenkapitaal
(vermeerderd met een eventuele tegenprestatie in geld
of andere activa) en de boekwaarde van de activa en
verplichtingen die ten grondslag ligt aan de waarde
van de in de ruil verkregen aandelen, dient in de
reserves te worden verwerkt. Toepassing van ‘carryover
accounting’ kan niet leiden tot (negatieve) goodwill.
Voorbeeld: Verwerking overname onder
gemeenschappelijke leiding
Een groep bestaat uit een holding (H) en twee
werkmaatschappijen (W1 en W2). H wenst de structuur van
de groep te wijzigen door W2 te verhangen onder W1. Dit
geschiedt door inbreng van de aandelen W2 door H in W1.
De reële waarde van de ingebrachte aandelen W2 bedraagt
15. De reële waarde van de identificeerbare activa en
verplichtingen bedraagt 10. In de jaarrekening van H staat
W2 tegen een boekwaarde ter hoogte van 5. De boekwaarde
van de activa en verplichtingen in de jaarrekening van W2
bedraagt ook 5. Op het moment van de inbreng bedraagt
deze boekwaarde 6.
De vraag is hoe W1 deze transactie kan verwerken in de
geconsolideerde jaarrekening. De leiding van W1 moet een
verwerkingswijze kiezen die leidt tot relevante en betrouwbare
informatie. Hierbij houdt de leiding rekening met de
economische betekenis van deze herstructurering voor W1.

Voorbeeld Carryover accounting

Als W1 kiest voor ‘purchase accounting’ verwerkt W1 deze
transactie als volgt:
Identificeerbare activa & verplichtingen W2

VOOR

BOEKWAARDE W2
op inbrengdatum = 6
BOEKWAARDE W2
op 1 januari = 5

H

NA

Goodwill

5

Aan Eigen vermogen (agioreserve)		 15
Bij keuze voor verwerking volgens ‘pooling of interests’

H

verwerkt W1 deze transactie als volgt:
Activa & verplichtingen W2*

REËLE WAARDE
W2 = 15
100%

W1

100%

W2

BOEKWAARDE W2
op 1 januari = 5

REËLE WAARDE
IDENTIFICEERBARE
ACTIVA EN
VERPLICHTINGEN
W2 op
overnamedatum = 10

5

Aan Eigen vermogen (agioreserve)		 5

100%
BOEKWAARDE W2
op inbrengdatum = 6

10

W1

* Vanaf begin van boekjaar inclusief aanpassing
vergelijkende cijfers.
Bij verwerking van de transactie volgens ‘carryover
accounting’ luidt de verwerking als volgt:
Activa & verplichtingen W2**

100%

6

Aan Eigen vermogen (agioreserve)		 6
** Op de datum van verkrijging zonder aanpassing

W2

vergelijkende cijfers.

drs. Dingeman Manschot RA
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10 vragen over kostprijshedgeaccounting
Onder NL GAAP kan kostprijshedge-accounting worden
toegepast. Toepassing van kostprijshedge-accounting
voorkomt dat er mismatches in het resultaat tot uiting
komen. Zonder toepassing van kostprijshedge-accounting
moeten negatieve waardeontwikkelingen van renteswaps
en valutatermijncontracten in het resultaat worden
verwerkt. Dit kan worden voorkomen als deze derivaten
zijn aangegaan om risico’s af te dekken. Hiertoe moet wel
worden voldaan aan een aantal spelregels, waaronder het
opstellen van hedgedocumentatie. In dit artikel wordt
aan de hand van 10 vragen kostprijshedge-accounting
besproken.
Wat is hedge accounting?
Hedge accounting heeft betrekking op financiële
instrumenten die worden gebruikt ter afdekking of
vermindering van financiële risico’s, zoals renterisico en
valutarisico. Deze risico’s kunnen gerelateerd zijn aan
bestaande balansposten of aan zeer waarschijnlijke
toekomstige transacties. Bij hedge accounting worden
dus enerzijds het hedge-instrument en anderzijds de
afgedekte positie onderscheiden. Bij toepassing van de
normale regels voor waardering en resultaatbepaling
voor de afgedekte positie en het hedge-instrument
kan er een mismatch ontstaan in de toerekening aan
de winst-en-verliesrekening. Dit kan het gevolg zijn
van het toepassen van verschillende grondslagen van
waardering voor de afgedekte positie en het hedgeinstrument (mismatch in waardering). Een andere
oorzaak kan het verschil in moment van verwerken
zijn van de afgedekte positie en het hedge-instrument
(mismatch in verwerking). Een zeer waarschijnlijke
in de toekomst verwachte transactie wordt nog niet
in de balans verwerkt, terwijl het hedge-instrument
wel dient te worden verwerkt. Bij het toepassen
van hedge accounting worden deze normale regels
voor waardering en de wijze van verwerken van de
waarderingsverschillen zodanig aangepast dat de
waardeveranderingen van de afgedekte positie en
het hedge-instrument gelijktijdig in de winst-enverliesrekening worden verwerkt, om op die wijze de

16

Update. nummer 3, september 2012

afdekking van het risico ook in de verslaggeving op
juiste wijze tot uitdrukking te brengen.
Wat is kostprijshedge-accounting?
Kostprijshedge-accounting is een vorm van hedge
accounting. Deze vorm is gebaseerd op het
uitgangspunt dat derivaten tegen kostprijs worden
gewaardeerd. Andere modellen van hedge accounting
zijn kasstroomhedge-accounting (cash flow hedge
accounting) en reëlewaardehedge-accounting (fair
value hedge accounting). Deze modellen zijn gebaseerd
op het uitgangspunt dat derivaten tegen reële waarde
worden gewaardeerd, waarbij de waardeveranderingen
in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt.
Is toepassing van kostprijshedge-accounting ook
toegestaan onder IFRS?
Nee. IFRS kent geen kostprijshedge-accounting. Onder
IFRS is het verplicht derivaten te waarderen tegen reële
waarde, waarbij de waardeveranderingen in de winsten-verliesrekening worden verwerkt. Waardering van
derivaten tegen kostprijs is onder IFRS niet toegestaan.
Wat is het doel van kostprijshedge-accounting?
Onder NL GAAP kan een onderneming derivaten
tegen kostprijs (of lagere reële waarde) waarderen.
Als deze derivaten zijn aangegaan om een positie
af te dekken kan deze waardering leiden tot een
mismatch, bijvoorbeeld omdat waardewijzigingen
in de afgedekte positie wel worden verwerkt in het
resultaat, terwijl het derivaat op kostprijs blijft staan.
Dit kan zich voordoen bij een valutatermijncontract
dat is aangegaan om het valutarisico af te dekken van
een schuld in een vreemde valuta. Als de koers wijzigt
leidt dat tot een omrekeningsresultaat op de schuld. Op
het valutatermijncontract moet dan een tegengesteld
resultaat kunnen worden verwerkt om een mismatch
in de toerekening aan het resultaat te voorkomen.
Ook als de afgedekte positie een zeer waarschijnlijke
toekomstige transactie is die nog niet in de jaarrekening
is verwerkt, kan een mismatch aan de orde zijn. Als
de reële waarde van het derivaat dat de onderneming
heeft aangeschaft onder de kostprijs daalt of negatief
wordt, komt dat verlies wel in het resultaat terecht. Dit
kan zich voordoen bij een renteswap die is aangegaan
om het kasstroomrisico af te dekken op een nog aan
te trekken lening. Toepassing van kostprijshedgeaccounting kan dergelijke mismatches voorkomen.

Kostprijshedge-accounting is
een vorm van hedge accounting.
Deze vorm is gebaseerd op het
uitgangspunt dat derivaten tegen
kostprijs worden gewaardeerd.
Is toepassing van kostprijshedge-accounting
verplicht?
Nee. Toepassing van kostprijshedge-accounting
is facultatief. Wel moet voor toepassing van
kostprijshedge-accounting worden voldaan aan
specifieke eisen. Dus toepassing van kostprijshedgeaccounting is een mogelijkheid als wordt voldaan
aan voorwaarden, waaronder het opstellen van
documentatie waaruit de toepassing van hedge
accounting blijkt.

gelden bij het hanteren van documentatie per
individuele hedgerelatie.
Inhoud hedgedocumentatie
• Doelstelling risicomanagement
• Soort hedgerelatie
• Toegepast hedge-accountingmodel
• Aard van het afgedekte risico
• Identificatie van de afgedekte positie
• Identificatie van het hedginginstrument
• Testen van de effectiviteit

Wat is risico als geen kostprijshedge-accounting
wordt toegepast?
Dat waardedalingen van het derivaat als verlies moeten
worden verwerkt. Ondanks het feit dat het derivaat
effectief is in het afdekken van een risico.
Voorbeeld: Lening met variabele rente in combinatie
met swap
Een onderneming heeft een lening met een variabele rente
afgesloten bij een bank. Omdat de onderneming graag een
lening met een vaste rente heeft, wordt tegelijkertijd met
de bank een renteswap overeengekomen. De swap zet de

Op welke wijze kan worden voldaan aan het
documentatievereiste?
Onder NL GAAP zijn de volgende twee mogelijkheden
aanwezig:
• toepassen van hedge accounting op basis van
documentatie per individuele hedgerelatie; of
• toepassen van hedge accounting op basis van
generieke documentatie.

variabele rente om in een vaste rente. De onderneming zou
ook direct een lening met een vaste rente hebben kunnen
afsluiten. De rentelasten van die optie zijn echter hoger dan
de rentelasten in geval van een lening met variabele rente met
daaraan gekoppeld een swap. Daarom kiest de onderneming
voor deze combinatie. De swap heeft een kostprijs van nihil.
Bij eerste verwerking van de swap wordt deze tegen nihil
in de balans verwerkt. Dit betekent feitelijk dat de swap
‘off-balance’ staat. Stel nu dat de reële waarde van de swap

De hedgedocumentatie moet voorafgaande aan de
toepassing van hedge accounting zijn opgesteld.

negatief wordt door een daling van de rente. Als geen hedge
accounting wordt toegepast, moet de onderneming deze
negatieve waarde in haar balans tot uitdrukking brengen. Dat

Wat moet uit de hedgedocumentatie blijken?
Bij documentatie per individuele hedgerelatie dient het
volgende uit de hedgedocumentatie te blijken:
• hoe de individuele hedgerelatie past in de
doelstellingen van risicobeheer en de hedgestrategie,
waaronder de verwachte effectiviteit van de
hedgerelatie;
• het in de individuele hedgerelatie betrokken hedgeinstrument en de afgedekte positie die voldoen
aan de voorwaarden voor toepassen van hedge
accounting;
• de wijze van testen van de effectiviteit; en
• dat de ineffectiviteit in de winst-en-verliesrekening
wordt verwerkt.
In geval van generieke documentatie moet uit de
documentatie blijken op welke wijze de hedgerelatie
past in de doelstellingen van risicobeheer en van de
hedgestrategie. Vanuit het beschreven beleid moet
op eenduidige wijze kunnen worden vastgesteld
of de onderneming in een verslagperiode hedge
accounting voor een hedgerelatie zal gebruiken. Het
documenteren van het beleid is een van de vereisten
voor het mogen toepassen van hedge accounting
op basis van generieke documentatie. Voorts moet
voldaan worden aan de vereisten zoals deze ook

resulteert in een verlies. Bij toepassing van hedge accounting
blijft de swap echter gewaardeerd tegen kostprijs, in dit
geval nihil. Op die wijze komt tot uiting dat de swap een
hedgerelatie vormt met de variabele rente op de lening. Het
opstellen van hedgedocumentatie is wel vereist. Zonder de
vereiste hedgedocumentatie wordt niet voldaan aan een
voorwaarde van kostprijshedge-accounting. En moet de
onderneming de negatieve waarde van de swap in balans en
resultaat verwerken.

Wat is het gevolg als er sprake is van
ineffectiviteit?
Onder kostprijshedge-accounting wordt het
ineffectieve deel van een hedgerelatie verwerkt volgens
de reguliere regels. Dat betekent dat het deel van het
derivaat dat niet effectief is in het afdekken van een
risico, verwerkt wordt tegen kostprijs of lagere waarde.
Voorbeeld: Ineffectiviteit
Een onderneming heeft een renteswap afgesloten in verband
met de benodigde financiering ter hoogte van € 1 miljoen in
verband met twee zeer waarschijnlijke investeringsprojecten
over twee jaar. Beide projecten vragen een investering
van € 0,5 miljoen. De renteswap dekt het risico van
renteveranderingen af op de nog aan te trekken financiering.
Stel dat na een jaar blijkt dat een van de investeringsprojecten
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niet meer door gaat. In dat geval is de helft van de
hedgerelatie niet meer effectief. Als de reële waarde van de
swap negatief is geworden, dient 50% van deze negatieve
waarde direct ten laste van het resultaat te worden verwerkt.

Wanneer moet kostprijshedge-accounting
worden beëindigd?
Hedge accounting moet worden beëindigd indien
sprake is van:
• afloop, verkoop, beëindiging of uitoefening van het
hedge-instrument;
• het niet langer voldoen aan de voorwaarden voor
hedge accounting; of
• het niet langer kiezen voor toepassing van hedge
accounting op basis van het gedocumenteerde en
consistent toegepaste beleid of een verandering
daarvan.
Voorts moet kostprijshedge-accounting worden
beëindigd als de afgedekte positie bestaat uit een
toekomstige transactie en deze niet meer zeer
waarschijnlijk is. Als de toekomstige transactie niet
meer zeer waarschijnlijk is, maar naar verwachting nog
plaats zal vinden, wordt kostprijshedge-accounting
stopgezet en blijft het cumulatieve niet verwerkte
bedrag ‘off-balance’. Als de toekomstige transactie
naar verwachting niet meer zal plaatsvinden, dient
het cumulatieve bedrag dat nog niet als resultaat is
verwerkt, te worden overgebracht naar de winst-enverliesrekening.
drs. Dingeman Manschot RA
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IASB publiceert Improvements
to IFRSs
In mei 2012 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS naar
aanleiding van ‘Annual Improvements to IFRSs 20092011 Cycle’. De IASB voert periodiek een dergelijk project
uit. Het betreft wijzigingen waarvan de IASB verwacht
dat ze geen grote impact op de praktijk zullen hebben.
In dit artikel wordt een aantal van de meer belangrijke
wijzigingen kort besproken. De besproken wijzigingen
gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2013. Overigens wordt eerdere toepassing toegestaan.
De wijzigingen moeten nog wel door het Europese
goedkeuringsproces ter toepassing van IFRS binnen de
Europese Unie. Gezien de aard van de wijzigingen lijkt
dat een formaliteit te zijn.
First-time adoption of IFRSs (IFRS 1)
Van IFRS via lokale GAAP weer naar IFRS
Het kan voorkomen dat een onderneming in het
verleden IFRS in haar jaarrekening heeft toegepast,
maar gedurende de laatste jaren weer lokale GAAP
heeft toegepast. Vervolgens besluit de onderneming
wederom over te gaan naar IFRS. De vraag is of in een
dergelijke situatie IFRS 1 ‘First-time Adoption of IFRSs’
verplicht van toepassing is. Anders geformuleerd, kan
een onderneming meerdere malen IFRS 1 toepassen.
De IASB heeft besloten dat in een dergelijke situatie de
onderneming een keuze heeft tussen het toepassen
van IFRS 1 en IAS 8 ‘Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors’. Toepassing van IAS
8 betekent dat de onderneming de jaarrekening moet
opstellen alsof de onderneming nooit gestopt is met
de toepassing van IFRS. In dat geval zijn de bepalingen,
inclusief de uitzonderingen, van IFRS 1 niet van
toepassing.
Rentelasten
De bepalingen ten aanzien van eerste toepassing van
de verwerking van rentelasten onder IFRS waren niet
geheel duidelijk. De IASB heeft deze nu verduidelijkt.
Bij eerste toepassing van IFRS kan een onderneming
kiezen om de onder de voorgaande GAAP geactiveerde

rentelasten over te nemen in haar jaarrekening onder
IFRS. Een onderneming heeft de keuze om het bedrag
van de geactiveerde rentelasten over te nemen op de
overgangsdatum naar IFRS dan wel op een eerdere
datum. Aan het bepalen van deze eerdere datum zijn
geen voorwaarden verbonden. Een onderneming kan
zelf deze datum kiezen (op grond van IAS 23.28). Op
het gekozen moment wordt het overgenomen bedrag
één op één overgenomen. Vervolgens verwerkt de
onderneming vanaf dat moment de rentelasten in
overeenstemming met IAS 23 ‘Rentelasten’.
Verduidelijking van de eis van vergelijkende
cijfers (IAS 1)
Een onderneming kan een stelselwijziging doorvoeren,
een fout herstellen of een reclassificatie doorvoeren.
In deze gevallen dient een onderneming additionele
vergelijkende cijfers in de balans (‘een derde balans’) op
te nemen. IAS 1 ‘Presentation of Financial Statements’
bepaalde dat deze balans betrekking moest hebben op
de openingsbalans van de vergelijkende cijfers van de
vroegste periode die in de jaarrekening is opgenomen.
Stel dat een onderneming een reclassificatie toepast
in 2013. De onderneming neemt vergelijkende cijfers
op over boekjaar 2012 en boekjaar 2011. In dat geval
bepaalde IAS 1 dat een derde balans opgesteld moest
worden voor 1 januari 2011. In IAS 1 is nu opgenomen
dat deze derde balans opgenomen moet worden voor
de openingsbalans van de voorgaande periode. In het
voorbeeld betekent dit dat de onderneming een derde
balans op moet stellen per 1 januari 2012.
Voorts bepaalde IAS 1 dat voor de verplichte derde
balans ook de toelichting moest worden opgenomen.
In IAS 1 is nu opgenomen dat dit niet vereist is. De
toelichting die vereist is op grond van IAS 8 voor
een stelselwijziging, het herstel van een fout of een
reclassificatie is voldoende.
Overigens benadrukt de IASB dat als een onderneming
op vrijwillige basis additionele informatie verschaft,
deze informatie moet worden opgesteld in
overeenstemming met IFRS. Als deze informatie bestaat
uit additionele primaire overzichten (bijvoorbeeld
een extra balans), dan moet ook de bijbehorende
toelichting worden gegeven. Dat wijkt dus af van de
situatie dat verplicht een derde balans moet worden
opgesteld.
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Classificatie van reserveonderdelen, stand-by
installaties e.d. (IAS 16)
De classificatie van reserveonderdelen, stand-by
installaties e.d. als materiële vaste activa of als voorraad
was niet volledig duidelijk omschreven in IAS 16
‘Property, Plant and Equipment’. Nu is bepaald dat
dergelijke activa als materiële vaste activa worden
geclassificeerd als voldaan wordt aan de definitie van
‘property, plant & equipment’. Dit betreft activa die
worden aangehouden voor gebruik in de productie
of levering van goederen of diensten, voor verhuur
aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden, en
waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de
werkzaamheid van de entiteit duurzaam (gedurende
meer dan één periode) dienen. Zo niet, dan
classificeren dergelijke activa als voorraad. Gezien de
aard van de wijziging verwachten wij dat deze bij veel
ondernemingen geen impact zal hebben.
Belastingeffect van uitkeringen aan houders van
eigenvermogensinstrumenten (IAS 32)
In IAS 32 ‘Financial Instruments: Presentation’ was
opgenomen dat bij uitkeringen aan houders van
eigenvermogensinstrumenten de gerelateerde
winstbelasting rechtstreeks ten laste van het eigen
vermogen moest worden verwerkt. Dat was mogelijk
inconsistent met hetgeen is opgenomen in IAS 12
omtrent de verwerking van aan dergelijke uitkeringen
gerelateerde winstbelasting. Nu is voor de verwerking
van aan uitkeringen gerelateerde winstbelasting
een verwijzing opgenomen naar IAS 12 inzake de
verwerking van winstbelastingen. Gezien de aard van
de wijziging verwachten wij dat deze geen impact zal
hebben.
Segmentinformatie in interim-verslagen (IAS 34)
Er bestond een inconsistentie inzake de vereiste
toelichting van segmenten tussen IFRS 8 en IAS 34
‘Interim Financial Reporting’. IFRS 8 vereist dat voor een
te rapporteren segment een maatstaf voor totale activa
en totale verplichtingen moet worden toegelicht in de
jaarrekening als deze informatie ook periodiek verschaft
wordt aan het hoogste management (‘chief operating
decision maker’). In IAS 34 werd alleen vereist de
totale activa toe te lichten in een interim-verslag als er
sprake is van een materiële verandering ten opzichte
van het bedrag opgenomen in de laatste jaarrekening.
Nu is in IAS 34 opgenomen dat dit toelichtingsvereiste
ook geldt voor de totale verplichtingen van een te
rapporteren segment.
drs. Dingeman Manschot RA
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De signalerende rol van de
accountant verpakt in de nieuwe
controleverklaring
De huidige controleverklaring is nog geen twee jaar
oud maar toch is er een sterke roep om vernieuwing.
Uit diverse onderzoeken en discussies met stakeholders
blijkt dat de huidige verklaring onvoldoende voorziet
in de informatiebehoeften. Het product kenmerkt zich
door een uitgebreide uiteenzetting van wederzijdse
verantwoordelijkheden van management en accountant en
een uitleg van wat een accountantscontrole niet inhoudt.
Veilig is het natuurlijk wel maar een antwoord op de
vraag van gebruikers is het niet.

De International Auditing and Asurance Standards
Board (IAASB) heeft een belangrijke stap gezet voor
een fundamentele herziening en is in juni met een
consultation paper gekomen “Improving the auditor’s
report”, met diverse voorstellen om tegemoet te komen
aan de roep om verandering. Dit artikel behandelt
de belangrijkste voorstellen voor vernieuwing van de
controleverklaring.
Een eerste belangrijke verandering is een
expliciete conclusie in de verklaring ten aanzien
van de door management gehanteerde
continuïteitsveronderstelling. Dit is een logische
toevoeging tegen de achtergrond van de huidige
financieel-economische crisis. Daarnaast voorziet het
in de behoefte van stakeholders om een bevestiging te
krijgen over het vermogen van een onderneming om
aan haar toekomstige verplichtingen te kunnen blijven
voldoen. Een tweede belangrijke verandering vormt
de toevoeging van “audit commentary” waarin meer
ruimte is voor de signalerende rol van de accountant.
Dit is bij uitstek de paragraaf om de nadruk te leggen
op de belangrijkste risicogebieden en de audit respons
van de accountant.
Het dichten van de informatiekloof
Onderzoek geeft aan dat gebruikers behoefte hebben
aan een grotere mate van transparantie ten aanzien
van de significante zaken in de jaarrekening en de
uitvoering van de individuele controle waarbij de
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verklaring wordt afgegeven. Institutionele beleggers
en financieel analisten kijken naar de accountant als
het gaat om hen te helpen bij het navigeren door zeer
complexe jaarrekeningen en te wijzen op de significante
gebieden waar gedurende de controle veel tijd en
effort aan is besteed.
De nieuwe verklaring heeft als belangrijk doel
het dichten van de informatiekloof. Hierbij wordt
informatiekloof gedefinieerd als het verschil tussen
de informatie die gebruikers nodig hebben voor het
nemen van hun beslissingen en de informatie die
voor gebruikers beschikbaar is via de jaarrekening
en de controleverklaring. Zoals reeds vermeld, wordt
de informatiewaarde van de controleverklaring als
beperkt ervaren. Een grondige vernieuwing kan dus
een belangrijke bijdrage leveren aan het gedeeltelijk
overbruggen van deze kloof.
De accountant is natuurlijk niet de enige partij die een
rol heeft in het dichten van de informatiekloof. Er ligt
hier ook een belangrijke taak voor het management
en de raad van commissarissen. Management dat
informatie moet verschaffen over de financiële
performance van de onderneming en de risico’s
waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. De
raad van commissarissen die toezicht moeten houden
op het informatieverschaffingsproces en daarover ook
verantwoording aflegt in het raad van commissarissenverslag. Daarnaast ligt er eveneens een belangrijke taak
voor accounting standard setters die feitelijk de norm
zetten voor de verslaggeving van vandaag.
Het consultation paper van de IAASB past heel goed
in de huidige Nederlandse discussie. Uit diverse
onderzoeken en discussies blijkt dat er behoefte is aan
een sterkere signalerende rol van de accountant en
de roep om informatie over de kritische thema’s zoals
deze tijdens de controle naar voren zijn gekomen. Bij
het invullen van deze signalerende functie blijft de
controleverklaring een belangrijke rol spelen. Ideeën
voor vernieuwing zijn dan ook van harte welkom.
De belangrijkste aanpassingen op een rijtje
De IAASB heeft een aantal fundamentele aanpassingen
voorgesteld ten aanzien van de opzet en vorm van de
controleverklaring. De belangrijkste aanpassingen zijn
hieronder weergegeven.

De belangrijkste boodschap eerst
De IAASB stelt voor om de volgorde in de weergave
van de elementen van de controleverklaring te wijzigen.
Het door de IAASB voorgestelde model van de nieuwe
controleverklaring begint met de conclusie in de vorm
van het oordeel. Op deze wijze wordt de belangrijkste
boodschap eerst gemeld en heeft de gebruiker direct
inzicht in de conclusie van de accountant: goedkeurend
of niet-goedkeurend.
Het oordeel wordt direct gevolgd door de
onderbouwing van het oordeel. Een paragraaf die
normaal alleen wordt opgenomen indien sprake is
van een anders dan goedkeurend oordeel. In het
nieuwe voorstel wordt deze paragraaf ook opgenomen
wanneer een schone verklaring wordt afgegeven. In
deze paragraaf staat welke controlestandaarden zijn
gehanteerd bij uitvoering van de controle en omvat
een bevestiging dat toereikende controle-informatie
is verkregen als basis voor het oordeel. De inhoud van
deze paragraaf wordt natuurlijk aangepast als sprake is
van een afwijkend oordeel.
De wederzijdse verantwoordelijkheden van
management en accountant worden verplaatst naar
het einde van de controleverklaring. Nieuw is overigens
de expliciete verwijzing naar de verantwoordelijkheid
van degenen belast met governance als zijnde het
orgaan dat toezicht moet houden op het financiële
rapportage-proces van de onderneming. Nieuw is ook
de beschrijving van de verantwoordelijkheden van het
management met betrekking tot de inschatting van
de continuïteitsveronderstelling en de toereikende
toelichting van de onzekerheden indien er sprake is
van een materiële onzekerheid ten aanzien van de
continuïteit.
Het nadeel van deze secties met betrekking tot de
beschrijving van de wederzijdse verantwoordelijkheden
is dat er nog steeds veel standaardteksten in de
controleverklaring worden opgenomen. Dit komt ook
de lengte van de controleverklaring niet ten goede.
De tekst van de verklaring zoals voorgesteld door de
IAASB omvat al snel vier pagina’s tekst. Om de tekst
van de verklaring meer entiteitspecifiek en derhalve ook
korter te maken, volstaat ook een verwijzing naar een
aparte bijlage of een verwijzing naar de website van de
beroepsorganisatie waar gebruikers deze tekst kunnen
teruglezen.
Continuïteit
De huidige wereldwijde financiële en economische
crisis heeft meer aandacht gevraagd voor de
inschatting van de continuïteitsveronderstelling
en de hiermee samenhangende toelichtingen. De
IAASB stelt dan ook voor om het thema continuïteit
een eigen plaats te geven in de controleverklaring.
Het recente EU-voorstel onderstreept nog
eens het belang van continuïteit als belangrijk
verslaggevingsvraagstuk en auditthema. Ook de EU
stelt voor in de controleverklaring voor Organisaties
van Openbaar Belang (OOB’s) een expliciete
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Report on the Financial Statements
Opinion [See paragraph 18]
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, (or give a true and
fair view of) the financial position of ABC Company (the Company) as at December 31, 20X1, and (of) its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRSs). The financial statements comprise the statement of financial position as at December 31,
20X1, the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for
the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies
and other explanatory information.
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The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our report.

Going Concern [See paragraphs 24–34]
Use of the Going Concern Assumption
As part of our audit of the financial statements, we have concluded that management’s^ use of the going concern
assumption in the preparation of the financial statements is appropriate.
Material Uncertainties Related to Events or Conditions that May Cast Significant Doubt on the Company’s Ability to
Continue as a Going Concern
Based on the work we have performed, we have not identified material uncertainties related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern that we believe would
need to be disclosed in accordance with IFRSs. Because not all future events or conditions can be predicted, this
statement is not a guarantee as to the Company’s ability to continue as a going concern.
The responsibilities of management with respect to going concern are described in a separate section of our report.

De toevoeging van een expliciete conclusie over de
geschiktheid van de door management gebruikte
continuïteitsveronderstelling past goed in de roep om
een meer proactieve rol van de accountant op het
punt van belangrijke aandachtsgebieden in het kader
van de controle van de jaarrekening. Het onderwerp
continuïteit is een aandachtsgebied dat hierin zeker
thuishoort. Daarnaast voorziet deze vorm van
rapporteren in de behoefte aan heldere communicatie
over de uitkomsten van de controle. Blijkt uit de
controle dat de continuïteitsveronderstelling terecht
wordt toegepast, dan is het logisch om dat in de
verklaring door de onafhankelijke accountant expliciet
te laten bevestigen.
Ook het voorstel om een mededeling te doen of
er materiële onzekerheden zijn geïdentificeerd
ten aanzien van het vermogen van de entiteit om
haar activiteiten te continueren past in de risicosignalerende rol van de accountant. Het blijft wel
belangrijk om een dergelijke mededeling te zien in
het licht van de rol van de accountant, namelijk de
controleur van de jaarrekening. Belangrijk dus om
dit in de communicatie richting gebruikers helder
naar voren te laten komen. Er ontstaat immers een
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verwachtingskloof indien een dergelijke mededeling
door gebruikers wordt geïnterpreteerd als een vorm
van zekerheid over de toekomstige bestendigheid van
de onderneming.
Het blijft belangrijk om te benadrukken dat het
management de boodschapper is als het gaat om het
benadrukken van de onzekerheden en risico’s waarmee
de onderneming wordt geconfronteerd. De rol van
de accountant ligt met name in het benadrukken van
die onzekerheden en risico’s en het duiden van de
werkzaamheden die de accountant met betrekking tot
het toetsen van de continuïteitsveronderstelling heeft
verricht en de professionele afwegingen die hij daarbij
heeft gemaakt.
In alle gevallen is op dit punt behoefte aan nadere
toelichting in aanvulling op datgene wat in de huidige
controlestandaard 570 wordt beschreven.
Auditor commentary
De belangrijkste wijziging in het voorstel voor de
nieuwe controleverklaring vormt de toevoeging van de
sectie “Auditor commentary”. Doel van deze sectie is
om de accountant transparant te laten communiceren
over die zaken die, op basis van de professionele
inschatting van de accountant zelf, het meeste
belangrijk zijn voor het inzicht van de gebruiker in de
gecontroleerde jaarrekening.
Auditor Commentary [See paragraphs 35–64]
Without modifying our opinion, we highlight the following matters that are, in our judgment, likely to be most
important to users’ understanding of the audited financial statements or our audit. Our audit procedures relating to
these matters were designed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and not to express an
Auditor
Commentary
[See paragraphs
35–64]
opinion on
individual accounts
or disclosures.
Without modifying our opinion, we highlight the following matters that are, in our judgment, likely to be most
important to users’ understanding of the audited financial statements or our audit. Our audit procedures relating to
these matters were designed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and not to express an
Zoals de titel van deze sectie aangeeft is deze paragraaf
opinion on individual accounts or disclosures.

Valuation of Financial Instruments

geen vervanging van de risicoparagraaf van de
onderneming. Dit is namelijk bij uitstek een gebied
waar een meer prominente rol is neergelegd voor
het management en de raad van commissarissen.
De accountant moet zich in dat opzicht niet teveel in
het vaarwater van de primaire informatieverschaffer
begeven. Deze paragraaf kan ook geen substituut
zijn voor een verklaring met beperking en ook geen
substituut voor een ontbrekende toelichting in de
jaarrekening.

The Company’s disclosure with respect to its structured financial instruments is included in Note 5. Due to the
significant measurement uncertainty associated with these instruments, we determined that there was a high risk
of material misstatement of the financial statements related to the valuation of them. As part of our response to this
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During the year, the Company implemented a new system to record revenue, accounts receivable, and cash receipts,
of management’s fair value estimate, which was determined through its use of a model. Management’s recorded
which involved the introduction of new accounting software. The new system centralizes processes and related
amount fell within our range.
internal control for five of the Company’s seven operating segments. These processes and controls are significant
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of the new system implementation on our audit strategy with those charged with governance,
including our consideration of the work that had been performed on the new system by the Company’s internal
audit function. Our audit strategy included supporting our understanding of the design of the new system through
discussion with relevant personnel; testing the effectiveness of key controls; and testing the transfer of balances to
the new accounting ledgers.
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Deze paragraaf is wel bij uitstek de plaats in de
verklaring waar de accountant zijn signalerende
functie tot uitdrukking kan laten komen en waarde kan
toevoegen aan de informatie die door de onderneming
wordt verstrekt. Op de eerste plaats door het vervullen
van een navigatiefunctie in de vorm van een verwijzing
naar relevante passages in de jaarrekening over de
belangrijkste risicogebieden. Op de tweede plaats
door de communicatie over de audit respons op deze
risicogebieden en de professionele oordeelsvorming die
de accountant toepast.
Het voorstel van de IAASB is redelijk eenvoudig in te
passen binnen het bestaande kader, omdat het heel
dicht aanligt tegen de mogelijkheden die de huidige
standaarden bieden. Controlestandaard 706 geeft
accountants ook de mogelijkheid om aangelegenheden
te benadrukken en/of zelf zaken te benadrukken
die van belang zijn voor een goed begrip van de
uitgevoerde controle.
Het voorstel van de IAASB is vernieuwend in de zin dat
het een duidelijke oproep is aan de beroepsgroep om
de drempel voor het gebruik van deze mogelijkheden
te verlagen. Dit ligt ook in lijn met de door het NBA
uitgebrachte praktijkhandreiking 1119 over het gebruik
van toelichtende paragrafen.
Een belangrijke vraag is: Welke zaken zijn opgenomen
in een dergelijk ‘Audit commentary’ sectie? Een voor de
hand liggend antwoord is dat die zaken die op grond
van controlestandaard 260 door de accountant aan
het toezicht houdend orgaan worden gerapporteerd
en waarover de meeste intensieve discussies hebben
plaatsgevonden ook hun weg terugvinden in de
controleverklaring.
Zonder limitatief te zijn kan daarbij worden gedacht
aan de volgende zaken:
• Gebieden waarbij het management significante
oordeelsvorming moet toepassen (voorbeeld:
managementschattingen ten aanzien van
waardering van immateriële vaste activa;
toepassen van grondslagen ten aanzien van
complexe financiële instrumenten; toelichten
van risico’s en onzekerheden ten aanzien van
pensioenverplichtingen);
• Significante of ongebruikelijke transacties
(voorbeeld: overnames en desinvesteringen;
financiële herstructurering; transacties met
verbonden partijen);
• Significante aangelegenheden die uit de controle
naar voren komen (voorbeeld: impact nieuw
automatiseringssysteem op controle van de
opbrengstverantwoording; betrokkenheid
van andere accountants bij de controle van de
groepsjaarrekening).
Het behandelen van entiteitspecifieke thema’s is het
idee van deze sectie, hoewel er wordt verwacht dat
actuele branche-thema’s in de controleverklaringen
terugkeren. Denk hierbij aan de behandelde thema’s

die ook in de publiek management letter van het NBA
staan. Dit is een goede ontwikkeling. Het opnemen
van dergelijke thema’s maakt vergelijkbaarheid van
entiteiten in dezelfde branch of industry mogelijk als
het gaat om bijvoorbeeld waarderingsvraagstukken
en risicobeheersing. Er moet wel worden voorkomen
dat controleverklaringen vol komen te staan
met boiler plate teksten. Dat is immers ook het
verwijt van gebruikers ten opzichte van de huidige
controleverklaring. Een mooie taak dus voor de
accountant om de verklaring tot een relevant en
op de entiteit en haar omgeving toegespitste
communicatiedocument te maken.
Overige informatie
Onder overige informatie wordt door de IAASB
verstaan de financiële en niet-financiële informatie,
niet zijnde de jaarrekening en de controleverklaring
bij de jaarrekening, welke is opgenomen in een
document dat ook de gecontroleerde jaarrekening
en de controleverklaring bevat. Bekend voorbeeld in
Nederland is natuurlijk het jaarverslag.
In het voorstel van de IAASB is ook de suggestie
opgenomen om in de sectie ‘Overige informatie’
een mededeling op te nemen dat de accountant de
overige informatie heeft gelezen en geen materiële
inconsequenties heeft geïdentificeerd tussen de overige
informatie en de gecontroleerde jaarrekening. In de
Nederlandse context is dit geen echte vernieuwing
omdat nu reeds voor wettelijke controles onder de
“Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen” de accountant op grond van artikel
393 van Titel 9 BW een mededeling moet doen over
verenigbaarheid van jaarrekening en jaarverslag.

woningcorporaties en discussies rondom waardering
van grondexploitaties bij gemeenten laten zien dat
ook in deze sectoren zich onderwerpen kunnen
voordoen waarbij de professionele inschatting van de
accountant en de communicatie hierover door middel
van de controleverklaring voor een brede groep van
stakeholders relevant kan zijn.
Kijk tegelijkertijd ook goed naar de aard van de
stakeholders rondom de gecontroleerde en de
primaire gebruikers van de jaarrekening. Het
opnemen van een ‘Auditor commentary’ sectie
in de controleverklaring dient wel waarde toe
te voegen in de informatievoorziening richting
gebruikers. Relevante gebruikers van jaarrekeningen
van MKB-ondernemingen, bijvoorbeeld banken
en de belastingdienst, hebben mogelijk niet
dezelfde behoefte aan deze toevoegingen in
de controleverklaring omdat zij via rechtstreeks
contact met management vaak toegang hebben
tot gedetailleerdere financiële informatie.Een
dialoog met de stakeholders over de rol van de
communicatie door de accountant in het spectrum van
informatievoorziening kan meer inzicht geven in de
daadwerkelijke behoeften van deze gebruikers.
Concluderend
Het voorstel van de IAASB verdient vooral lof.
Het is een vernieuwend antwoord op de roep om
verandering. De IAASB heeft zich ook niet laten
weerhouden door de conservatieve stromingen zowel
binnen als buiten de beroepsgroep. Sommige van
deze critici zijn van mening dat de accountant met
het inslaan van deze weg te veel op de stoel van de
onderneming gaat zitten door additionele informatie

Other Information [See paragraphs 65–71]
As part of our audit, we have read [clearly identify the specific other information read, e.g., the Chairman’s
Statement, the Business Review, etc.] contained in [specify the document containing the other information,
e.g., the annual report], for the purpose of identifying whether there are material inconsistencies with the
audited financial statements. Based upon reading it, we have not identified material inconsistencies between
this information and the audited financial statements. However, we have not audited this information and
accordingly do not express an opinion on it.

Onderscheid OOB’s en niet-OOB’s
De IAASB heeft in haar voorstel aangegeven dat
zij ervan uitgaat dat het zelden voorkomt dat een
accountant van een Public Interest entiteit tot de
conclusie komt dat er geen zaken zijn die voor
opname in een ‘Auditor commentary’ sectie in
aanmerking komen. In het huidige voorstel is geen
verplichting tot het opnemen van een dergelijke
sectie. De IAASB overweegt wel in de standaarden
documentatievereisten toe te voegen ten aanzien van
de overwegingen die door het auditteam zijn gemaakt
om significante aangelegenheden al dan niet in de
‘Auditor commentary’ sectie op te nemen.
Op de vraag of een dergelijke sectie ook relevantie
heeft voor organisaties anders dan OOB’s is geen
eenduidig antwoord. Recente ervaringen met fraudes
in de vastgoedsector, derivatenportefeuilles bij

te verschaffen waar dit eigenlijk de taak is van het
management en degenen belast met governance. Een
ander veel gehoord geluid is dat de vergelijkbaarheid
van de controleverklaringen vermindert en dat het
lezen van de verklaring een soort van substituut wordt
voor het lezen van de jaarrekening. Sommigen menen
ook dat met het toevoegen van ‘Auditor commentary’
de verwachtingskloof wordt vergroot omdat gebruikers
de opmerkingen van de accountant gaan interpreteren
als assurance ten aanzien van de continuïteit of
individuele jaarrekeningposten of toelichtingen.
Veel van de bovengenoemde observaties van
critici zijn niet geheel onterecht, niet in de laatste
plaats omdat het nog een hele uitdaging wordt om
complexe issues kernachtig in een korte paragraaf in
de controleverklaring te beschrijven. Een status quo is
echter geen optie.
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In tijden van grote financieel-economische
onzekerheid is er behoefte aan informatie die de
onzekerheid kan wegnemen. Recente onderzoeken
en discussies laten zien dat accountants waarde aan
deze informatie kunnen toevoegen, natuurlijk op de
eerste plaats door het uitvoeren van een kwalitatief
goede controle maar zeker ook door het helder
communiceren over de significante zaken die tijdens
de uitvoering van de jaarrekeningcontrole naar voren
zijn gekomen. Juist door middel van een rapportage
met belangrijke informatiewaarde kan de accountant
een brug slaan tussen de complexe jaarrekening en de
informatiebehoeften van gebruikers. Op die manier kan
de accountant met behulp van een controleverklaring
nieuwe stijl een belangrijke bijdrage leveren aan het
dichten van de informatiekloof en het versterken van
het vertrouwen.
drs. Rob Vervoort RA
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Aandachtspunten bij de controle
van pensioen. Samenwerking
tussen controleteam en specialist.
Momenteel is pensioen volop in het nieuws. Door
het huidige economische klimaat staan verschillende
pensioenfondsen onder water, waardoor korting van
pensioenen dreigt. Verder wordt de pensioenleeftijd
verhoogd en de maximale pensioenopbouw verlaagd.
Ook op het gebied van verslaglegging van pensioenen
gebeurt veel als gevolg van de herziening van IAS 19, de
internationale accounting standaard voor pensioenen.
In dit artikel bespreken we de risico’s en controleaspecten
op het gebied van de pensioenverslaglegging. We zoomen
ook specifiek in op het betrekken van een specialist in de
controle van de jaarrekening.
Inzicht in de pensioenregeling
Om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s met
betrekking tot de pensioenverslaglegging is het van
belang om de binnen de onderneming van toepassing
zijnde pensioenregelingen en eventuele andere
langetermijnpersoneelsbeloningen in kaart te brengen.
Hier ligt in eerste instantie een belangrijke rol voor de
cliënt zelf. De mate waarin de cliënt in staat is om de
verschillende langetermijnbeloningsregelingen in kaart
te brengen zegt ook iets over de interne beheersing
rondom pensioenen en de verslaggeving daarover.
Het auditteam voert vervolgens een beoordeling uit
op de door de cliënt gemaakte inventarisatie van de
verschillende regelingen. In veel gevallen wordt daarbij
gebruikgemaakt van een pensioenspecialist. Bij de
uitvoering van deze werkzaamheden kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de analyse van de verschillende
premiestromen richting en uitvoeringsovereenkomsten
met pensioenuitvoerders en de beoordeling van de
communicatie richting de (voormalige) werknemers.
Als onderdeel van de inventarisatie neemt het
controleteam ook kennis van de juridische
documenten behorende bij de van toepassing
zijnde pensioenregelingen. Het is in Nederland
verplicht pensioentoezeggingen richting de

werknemers te communiceren door middel van
een pensioenovereenkomst en startbrief. De
pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar)
verstrekt een pensioenreglement richting de
deelnemers in de pensioenregeling en komt een
uitvoeringsovereenkomst overeen met de werkgever.
Daarnaast kunnen (pensioen)toezeggingen ook
in (collectieve) arbeidsovereenkomsten of een
personeelshandboek overeengekomen zijn. Op basis
van deze juridische documenten kan een analyse
gemaakt worden van de bijbehorende (financiële)
risico’s voor de onderneming.
Een belangrijk onderdeel van het verkrijgen van
inzicht in de pensioenen vormt de classificatie van
de pensioenregeling. Deze classificatie is leidend om
de benodigde pensioenverslaglegging te kunnen
vaststellen. Indien de onderneming rapporteert op
basis van IFRS is de classificatie van de pensioenregeling
een belangrijke eerste graadmeter van de mogelijke
risico’s in het kader van de verslaglegging. Indien de
pensioenregeling wordt geclassificeerd als een defined
contribution regeling is de verslaglegging (en de
controle hierop) over het algemeen relatief eenvoudig.
In beginsel is er geen balanspositie en wordt de te
betalen pensioenpremie als pensioenlast opgenomen
in de winst-en-verliesrekening. Het controleteam
toetst of de correcte pensioenlasten opgenomen zijn
en in hoeverre deze aansluiten bij de premienota van
de pensioenuitvoerder. Als de pensioenregeling als
defined benefit regeling geclassificeerd wordt zal de
onderneming de balanspositie en de pensioenlast
door middel van een actuariële waardering moeten
vaststellen. Deze wordt vervolgens beoordeeld door
het controleteam.
Gezien het belang van de classificatie van de
pensioenregeling betrekt het auditteam bij
de beoordeling van de classificatie van de
pensioenregelingen vaak een pensioenspecialist.
Mogelijke risico’s rondom
pensioenverslaglegging
Voor een goede inschatting van de mogelijke risico’s
met betrekking tot de pensioenverslaglegging is het
zoals eerder beschreven allereerst van belang om de
aard van de pensioentoezegging en de uitvoering van
deze pensioentoezegging helder te hebben. Zo heeft
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een onderneming met een eindloonregeling welke is
ondergebracht in een ondernemingspensioenfonds
waarbij de onderneming een onvoorwaardelijke
bijstortingsverplichting heeft bij mogelijke tekorten
in het pensioenfonds, een hoog financieel risico. Dit
risico is lager bij een onderneming die te maken heeft
met een beschikbarepremieregeling waarbij de enige
verplichting van de onderneming de jaarlijkse betaling
van de beschikbare premie betreft.
Indien de onderneming niet alle financiële risico’s
goed in het vizier heeft, zal dit ook consequenties
hebben voor de verslaglegging van pensioenen in de
jaarrekening van de onderneming.
In onderstaande tabel staat een aantal concrete
voorbeelden van risico’s die relevant kunnen zijn in het
kader van de jaarrekeningcontrole:
Voorbeelden van voor de jaarrekeningcontrole relevante risico’s met betrekking tot
pensioenen:
• Risico dat de onderneming niet alle pensioenregelingen en/of overige
langetermijnpersoneelsbeloningen volledig in beeld heeft.
• Risico dat de classificatie van de pensioenregeling onjuist is vastgesteld.
• Risico dat niet alle verplichtingen die volgen uit de pensioenregeling op een correcte wijze
worden verantwoord in de jaarrekening.
• Risico dat aanvullende financiële risico’s volgend uit de pensioenregeling (bijvoorbeeld uit

Het inschakelen van de pensioenspecialist betekent
overigens niet dat de rol van het auditteam beperkt
wordt tot het vastleggen van de conclusie van de
pensioenspecialist. Afhankelijk van de inschatting
van de risico’s van een materiële afwijking worden
specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd door het
controleteam en de specialist.
In het vervolg van dit artikel blijkt dat bij een aantal
elementen van de controle van de pensioenen
ook een duidelijke rol voor het auditteam zelf is
weggelegd. Hierbij kan gedacht worden aan de
controle van basisgegevens en het testen van de
gegevensoverdracht naar de actuaris. De toegevoegde
waarde van de specialist zit immers met name op
die gebieden waar expertise vereist is zoals de
beoordeling van de pensioenregelingen, de actuariële
assumpties en de actuariële berekening. Daarnaast is
het cruciaal dat het auditteam gedurende de gehele
controle voldoende betrokkenheid heeft bij de door
de specialist uitgevoerde werkzaamheden teneinde
verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het werk
van de specialist. Uit het dossier moet voldoende
blijken dat de pensioenspecialist onderdeel is geweest
van het auditteam en dat de regie voor de controle van
pensioenen van het begin tot het eind bij het auditteam
en de verantwoordelijke accountant heeft gelegen.

hoofde van herstelplan) niet goed in beeld zijn.
• Risico dat plannen worden of zijn gewijzigd en dat management en actuaris hiervan niet op
de hoogte zijn.
• Risico dat niet de juiste deelnemersgegevens worden gebruikt voor de actuariële
berekening.
• Risico dat de waarde van de fondsbeleggingen onjuist is vastgesteld.
• Risico dat niet de juiste berekeningsmethodiek voor de brutopensioenverplichting wordt
toegepast.
• Risico dat een wijziging van de pensioenregeling of het doorvoeren van een reorganisatie
niet op correcte wijze wordt vastgesteld.
• Risico dat assumpties niet reëel zijn of onvoldoende onderbouwd worden.
• Risico dat verkeerde journaalposten worden geboekt met betrekking tot pensioen.
• Risico dat de pensioentoelichting onvolledig en/of onjuist is.

Inschakeling specialist
In de beoordeling van de pensioenverslaglegging
wordt vaak gekozen om specialisten te gebruiken
gezien de specifieke expertise die benodigd is om een
goed inzicht te verkrijgen in de (pensioen)risico’s en de
mogelijke effecten op de pensioenverslaglegging in het
licht van de totale jaarrekening van de onderneming.
Ook voor het inschakelen van een pensioenspecialist
geldt dat COS 620 Gebruikmaken van de
werkzaamheden van een door de accountant
ingeschakelde deskundige van toepassing is. Voor een
efficiënte en effectieve inzet van specialisten is het van
groot belang dat de specialist tijdig wordt ingeschakeld.
Dit betekent dat de pensioenspecialist aan de voorkant
van de controle betrokken moet zijn bij het identificeren
van de risico’s voor de jaarrekening met betrekking tot
de pensioenregelingen. Daarnaast moet in voldoende
mate aandacht worden besteed aan de afstemming
over de aard, reikwijdte en doelstellingen van de
werkzaamheden van de pensioenspecialist.
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Interne controlemaatregelen rondom pensioenen
Vaak kiezen auditteams voor een volledig
gegevensgerichte benadering als het gaat om de
controle van pensioenen. Pensioenverslaggeving
is echter een complexe aangelegenheid en de
impact op de financiële positie kan groot zijn. Het
verkrijgen van inzicht in de interne beheersing rondom
pensioenen is derhalve van evident belang als het
gaat om het uitvoeren van een goede risicoanalyse
en het opstellen van een adequaat controleplan.
Dit geldt in het bijzonder voor die situatie waarin
pensioenen na overleg met de pensioenspecialist als
een significant risico wordt aangemerkt. In dat geval
kijkt het auditteam minimaal naar opzet en bestaan
van de interne beheersingsmaatregelen rondom
pensioenverslaggeving.
In onderstaande tabel staat een aantal concrete
voorbeelden van internecontrolemaatregelen die
relevant kunnen zijn in het kader van de interne
beheersingsomgeving bij de cliënt rondom
pensioenverslaggeving.
Gegevensgerichte werkzaamheden en de rol van
de specialist
Beoordeling financiële en demografische
assumpties
Aangezien de uitkomsten van de waardering
sterk afhangen van de te hanteren financiële en
demografische assumpties is het van belang om de
achtergrond en de consistentie van de gehanteerde
assumpties te beoordelen. Hierin wordt door
het controleteam vaak de specialist betrokken.

Gezien de specifieke kennis van en ervaring met
de berekeningsmethodiek kan de specialist de
marktconformiteit van de gehanteerde aannames
goed beoordelen en kan deze tevens een nauwkeurige
inschatting maken van de effecten door wijzigingen in
specifieke assumpties.

Voorbeelden van internecontrolemaatregelen:
• Inzicht in bestaande pensioenregelingen en monitoren van aanpassingen.
• Tijdige communicatie met de door de onderneming ingeschakelde actuaris over de
wijzigingen in de regeling en goede afstemming hierover tussen afdelingen personeelszaken
en de financiële administratie.
• Medewerkers van de financiële administratie stellen vast dat wijzigingen in de regeling
adequaat zijn verwerkt in het actuarieel rapport zoals opgesteld door de ingeschakelde

Tijdens de controle wordt gekeken naar de
marktconformiteit van de gehanteerde assumpties
en of de gehanteerde assumpties in lijn zijn met de
vereisten van IAS 19.72-91 (IAS 19R.75-98). Tevens is
het van belang om vast te stellen of de onderliggende
methodiek consistent wordt toegepast.

actuaris.
• Voldoende waarborgen rondom de vastlegging van de basisgegevens en de wijzigingen in
deze gegevens.
• Interne controle door financiële administratie op de juistheid en volledigheid van de door
de actuaris gebruikte gegevens, waaronder basisgegevens en financiële en demografische
assumpties, bij het maken van zijn actuariële berekening.
• Beoordeling van de uitkomsten van het actuariële rapport en goedkeuring van de hieruit

Veelal huurt de onderneming voor de actuariële
waardering een externe actuaris in om de waardering
uit te voeren. Om de controle zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen en verrassingen achteraf te voorkomen,
is het aan te raden om in een vroeg stadium de
assumpties en onderliggende methodiek af te stemmen
zodat niet na afronding van de actuariële rapportage
nog discussie over de assumpties plaatsvindt en
een nieuwe berekening moet worden gemaakt met
mogelijke consequenties voor de financiële positie van
de onderneming.
Beoordeling basisgegevens
Voor de actuariële waardering is tevens een aantal
basisgegevens benodigd. Belangrijke basisgegevens zijn
het deelnemersbestand, de daadwerkelijke kasstromen
gedurende het jaar alsmede de waarde van de
fondsbeleggingen per balansdatum.
Het is van groot belang dat het auditteam vaststelt
dat de door de actuaris gehanteerde basisgegevens
betrouwbaar zijn. In de meeste gevallen is de rol van de
specialist hier beperkt.
Ten aanzien van het deelnemersbestand is het van
belang dat het auditteam vaststelt dat het gehanteerde
deelnemersbestand aansluit bij de daadwerkelijke
situatie op balansdatum. Het kan voorkomen dat
de pensioenuitvoerder nog niet alle mutaties heeft
doorgevoerd in haar administratie. In dat geval draagt
de onderneming, eventueel met de externe actuaris,
zorg dragen voor een zo correct mogelijke aanpassing
van het deelnemersbestand, zodat deze zo goed
mogelijk aansluit bij de feitelijke situatie.
Omdat de waarde van de beleggingen een
belangrijk onderdeel is voor de door de
onderneming in de jaarrekening te verantwoorden
nettopensioenverplichting (of vordering), is het
van belang dat het auditteam voldoende zekerheid
krijgt over de juistheid en volledigheid van de
beleggingsportefeuille alsmede de waardering
per balansdatum. Indien sprake is van een
ondernemingspensioenfonds kan dit betekenen
dat in een vroeg stadium van de controle afspraken
moeten worden gemaakt met de accountant van het
ondernemingspensioenfonds over de wijze waarop
zekerheid kan worden verkregen over de waarde

voortvloeiende financiële consequenties voordat de journaalpost daadwerkelijk wordt
geboekt.

van de beleggingen van het pensioenfonds per
balansdatum.
Beoordeling actuariële waardering
De resultaten van de actuariële waardering
worden door de externe actuaris vastgelegd
in een actuariële rapportage waarin naast een
overzicht van de resultaten in verschillende
verloopoverzichten zoals vereist volgens IAS 19
tevens een beschrijving is opgenomen van de
gehanteerde waarderingsmethodiek. Daarnaast
worden de gehanteerde aannames vermeld, worden
de gewaardeerde regelingen beschreven en is een
samenvatting van de basisgegevens opgenomen.
In samenwerking met de pensioenspecialist stelt het
auditteam vastdat voor alle van toepassing zijnde
defined benefit pensioenregelingen een actuariële
rapportage beschikbaar is. Vervolgens stelt het
auditteam ook voor iedere actuariële rapportage
moeten vast dat de in het rapport opgenomen
basisgegevens aansluiten met de in een eerder stadium
gecontroleerde basisgegevens.
Bij de beoordeling van het rapport is het ook van
belang om vast te stellen of er gedurende het boekjaar
nieuwe pensioenregelingen zijn ingevoerd, bestaande
regelingen zijn aangepast en of er significante mutaties
in het personeelsbestand hebben plaatsgevonden.
Deze situaties kunnen namelijk leiden tot een
speciale verwerking en bijbehorende toelichting in de
jaarrekening.
Voor de beoordeling van de resultaten van de actuariële
waardering wordt de specialist betrokken. Op basis van
zijn expertise van de waarderingsmethodiek kan hij op
een efficiënte wijze de resultaten van de waardering
beoordelen. Zo stelt de specialist op basis van het
verloop van de demografische en financiële aannames
in combinatie met het verloop in het personeelsbestand
het verwachte verloop vast en vergelijkt deze met het
daadwerkelijke verloop. Bij significante afwijkingen
wordt om aanvullende toelichting van de onderneming
en de externe actuaris gevraagd. Daarnaast beoordeelt
de specialist bijzondere gebeurtenissen of deze op een
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juiste wijze zijn verwerkt en toetst of het effect van de
speciale gebeurtenis in lijn ligt met de verwachtingen.
Werkzaamheden ten aanzien van presentatie en
toelichtingsvereisten
De toelichting van pensioenen in de jaarrekening krijgt
steeds meer aandacht. De AFM heeft aangegeven
scherp toe te zien of de pensioentoelichting in de
jaarrekening aansluit bij de daadwerkelijke situatie en
bij de voorgeschreven toelichtingsvereisten. Daarnaast
is het inmiddels ook mogelijk om de herziene IAS 19
(IAS 19R) toe te passen (verplichte toepassing vanaf
2013). De eerste toepassing van IAS 19R dient separaat
middels een stelselwijziging verwerkt en toegelicht te
worden.
De toelichtingsvereisten zijn onder IAS 19R in
algemene zin nog verder uitgebreid om de lezer
van de jaarrekening meer inzicht te verschaffen
in het risicoprofiel van de van toepassing zijnde
pensioenregelingen en de daarvan afhankelijke
kasstromen voor de onderneming. Zo dient onder
andere een beschrijving opgenomen te worden van
de financieringsafspraken met de pensioenuitvoerder
en dient aangegeven te worden hoe de jaarlijkse
premie vastgesteld wordt en in welke situatie deze
aangepast kan worden bij bijvoorbeeld overschotten
of tekorten bij de pensioenuitvoerder. Tevens dient een
gevoeligheidsanalyse van de belangrijkste actuariële
assumpties opgenomen te worden in de toelichting.
Aangezien de specialist op basis van zijn expertise
een goede analyse kan maken van de risico’s
binnen de aanwezige pensioenregelingen, wordt
deze ook vaak door het controleteam gevraagd
om de pensioentoelichting te bekijken om vast
te stellen of deze voldoet aan de voorgeschreven
toelichtingsvereisten. Daarnaast is de specialist ook op
de hoogte van de algemene ontwikkelingen op het
gebied van pensioen die een effect kunnen hebben
op de binnen de onderneming van toepassing zijnde
pensioentoezeggingen en die, afhankelijk van het
mogelijke effect op de financiële positie, kunnen vragen
om een additionele toelichting in de jaarrekening.
Zo speelt momenteel in Nederland bijvoorbeeld de
aanpassing in het fiscale kader vanaf 2014 waardoor
de maximale pensioenopbouw wordt verlaagd en
de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Hierdoor
gaan verschillende ondernemingen naar verwachting
hun pensioenregeling aanpassen om deze binnen
het fiscale kader te houden. Een andere belangrijke
ontwikkeling is de lage marktrente en de langere
levensverwachting. Door deze ontwikkelingen staan
veel pensioenfondsen er slecht voor en afhankelijk
van de uitvoeringsovereenkomst kan dit voor de
onderneming tot sterke stijging van de pensioenpremies
leiden. Ondernemingen met een verzekerde
pensioenregeling zijn in de uitvoeringsovereenkomst
over het algemeen een vaste rekenrente en
overlevingstafel overeengekomen waardoor zij
tijdens de duur van de uitvoeringsovereenkomst
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hierdoor niet geraakt worden. Bij het aangaan van
een nieuwe uitvoeringsovereenkomst worden echter
recente markttarieven gehanteerd, wat kan leiden
tot aanzienlijke stijging van de pensioenpremies bij
een gelijke pensioentoezegging. Een stijging van de
pensioenpremies met 20% tot 50% is hierin zeker
niet ongewoon. Dergelijke algemene ontwikkelingen
worden door de specialist ook meegenomen in de
totale pensioenbeoordeling en de beoordeling van de
toereikendheid van de toelichting in de jaarrekening.
Aandachtspunten voor de controle in het kader
van pensioenverslaglegging onder RJ 271
Door middel van RJ Uiting 2009-6 ‘Richtlijn 271.3
Personeelsbeloningen – Pensioenen’ heeft de Raad
voor de Jaarverslaglegging de pensioenverslaglegging
onder RJ 271 (NL GAAP) significant aangepast ten
opzichte van de situatie die daarvoor gold.
Vanaf 2006 was de pensioenverslaglegging onder NL
GAAP vergelijkbaar aan de verslaglegging onder IFRS
inclusief het onderscheid in de verwerking voor defined
benefit (toegezegd-pensioen) regelingen en defined
contribution (toegezegde bijdrage) regelingen. Onder
de huidige RJ 271 wordt dat onderscheid in regelingen
niet meer gemaakt. De verwerking in de jaarrekening
kan plaatsvinden volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder’ methodiek en volgens ‘verplichting
aan de werknemer’ methodiek. In het algemeen wordt
voor collectieve Nederlandse pensioenregelingen
de te betalen pensioenpremie als pensioenlast
verantwoord. Voor zover de te betalen pensioenpremie
over het boekjaar nog niet is voldaan, wordt deze als
verplichting op de balans opgenomen.
Daarnaast is het bij de ‘verplichting aan de werknemer’
methodiek belangrijk om vast te stellen in hoeverre
er nog additionele vorderingen of verplichtingen
richting de pensioenuitvoerder en/of werknemers
bestaan. Voorbeelden van mogelijke verplichtingen
betreffen bijvoorbeeld een toegekende indexatie die op
balansdatum nog niet gefinancierd is en toekomstige
additionele stortingen aan het pensioenfonds als
gevolg van een overeengekomen herstelplan.
Voor de beoordeling van mogelijke verplichtingen
jegens de pensioenuitvoerder en/of de werknemers
verdient het sterke aanbeveling dat het controleteam
hierbij een specialist betrekt aangezien deze op basis
van zijn expertise eenvoudig vast kan stellen welke
mogelijke aanvullende verplichtingen de onderneming
heeft. Indien sprake is van een verplichting kan het
controleteam de specialist betrekken bij de beoordeling
van de waardering van de betreffende verplichting in
lijn met de stappen zoals reeds boven beschreven.
Indien een onderneming in de jaarrekening onder
RJ 271 een pensioenregeling van een buitenlandse
entiteit consolideert in de jaarrekening kan niet
zonder meer worden volstaan met het boeken van
de te betalen premie in de winst-en-verliesrekening.
Hiertoe dient getoetst te worden of er sprake is

van een pensioenstelsel dat vergelijkbaar is met het
Nederlandse pensioenstelsel. Zo nee, dan kan niet
worden volstaan met boeken van de te betalen premie
in de winst-en-verliesrekening en dient een waardering
van de pensioenregeling in de jaarrekening te worden
opgenomen.
Ondanks dat in algemene zin de pensioenverslaglegging
onder RJ 271 vanaf 2009 significant vereenvoudigd lijkt
te zijn, is het onder de huidige RJ 271 van belang om
mogelijke aanvullende verplichtingen en de in dit kader
relevante toelichtingen goed in beeld te hebben. De
pensioenverslaglegging dient ook adequaat toegelicht
te worden in de jaarrekening van de onderneming
waarin, in lijn met IAS 19R, de risico’s behorende
bij de van toepassing zijnde pensioenregelingen
duidelijk beschreven moeten zijn. Zo dienen de
belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen
en uitvoeringsovereenkomsten beschreven te worden,
evenals de belangrijkste kenmerken van een van
toepassing zijnd herstelplan.
Uit onderzoek van Ralph ter Hoeven in 2010
(‘Jaarverslagenonderzoek 2010’) blijkt dat de toelichting
over pensioenen onder RJ 271 op een aantal punten
niet voldoet. De toelichting schiet met name tekort
op het gebied van het verschaffen van inzicht in de
financiële verplichtingen van de onderneming richting
de pensioenuitvoerder en de (voormalige) werknemers.
De specialist kan op basis van zijn expertise en kennis
van de pensioenregelingen een goede analyse maken
van de financiële verplichtingen van de onderneming
en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan
de beoordeling van de toereikendheid van de
pensioentoelichting.
Communicatie
Gezien het huidige economische klimaat, de grote
discussies over pensioenfondsen en de veelal
aanzienlijke impact op de financiële positie van de
onderneming, is pensioenen al snel een significante
aangelegenheid waarover de accountant in lijn met
COS 260 rapporteert aan management en raad van
commissarissen. Deze communicatie is ook bij uitstek
de gelegenheid om transparant te rapporteren over
de risico’s, de werkzaamheden die het controleteam
heeft verricht om de risico’s te adresseren en de
resultaten van deze werkzaamheden. Ook hier kan de
specialist een belangrijke rol spelen om bijvoorbeeld de
verschillende inzichten ten aanzien van de gehanteerde
actuariële assumpties over het voetlicht te brengen,
zodat er weer een goed startpunt ligt voor de controle
van het nieuwe jaar.
Martin Delsman M.Sc. en drs. Rob Vervoort RA
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Risicobeheersing
vastgoedtransacties
De vastgoedsector is de afgelopen jaren opgeschrikt
door fraude-incidenten. Ook diverse woningcorporaties
zijn hierbij betrokken geweest. Steeds vaker wordt
gekeken naar de rol die toezichthouders hebben
gespeeld bij de bewaking van de governancestructuur
van de woningcorporatie. Inmiddels heeft dit geleid tot
aansprakelijkheidstelling van toezichthouders, voor het
niet adequaat vervullen van de toezichthoudende rol.
Vanzelfsprekend dient u als toezichthouder voldoende
te zijn toegerust om uw taken en verantwoordelijkheid
goed te kunnen vervullen. Voor een goede vervulling
van uw toezichthoudende rol is het daarbij van belang
dat u voldoende kritisch bent ten opzichte van de
woningcorporatie en haar bestuurder(s). Hierbij volstaat
het niet dat u de informatie afwacht. Van u wordt
verwacht dat u een actieve houding aanneemt en vraagt
welke beheersmaatregelen uw woningcorporatie heeft
getroffen teneinde bijvoorbeeld frauderisico’s te beperken.

Praktijkhandreiking NBA
De Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) publiceerde in december
2011 de Praktijkhandreiking 1117 “Risicoanalyse
accountantscontrole vastgoed”. De praktijkhandreiking
heeft als doel de accountant te ondersteunen bij
de controle van vastgoedinstellingen. Dit in het
licht van fraudezaken die in de vastgoedsector naar
voren zijn gekomen. De handreiking is echter ook
voor woningcorporaties nuttig omdat het diverse
voorbeelden bevat van concrete beheersmaatregelen
die de frauderisico’s rondom vastgoedtransacties
kunnen mitigeren. In dit artikel zal ik een aantal van
1

Bron Praktijkhandreiking 1117. Hierin worden ook nog andere kenmerken genoemd welke voor de
corporatiesector minder relevant zijn.

2

U kunt de volledige tekst van de praktijkhandreiking vinden op www.nba.nl

de beheersmaatregelen bespreken waarmee u als
toezichthouder uw rol beter kunt vervullen.
De vastgoedmarkt waarmee woningcorporaties
te maken hebben, kent onder meer de volgende
specifieke kenmerken1:
• “Vastgoed is een heterogeen product in een niet
transparante markt. Geen twee objecten zijn
gelijk en er is geen officiële prijsvorming zoals
bijvoorbeeld op de aandelenmarkten.
• De vastgoedmarkt is kapitaalsintensief en gaat
gepaard met grote geldstromen. Relatief kleine
verschillen in relatie tot zakelijke transactieprijzen
zijn relatief moeilijk te detecteren maar kunnen in
absolute bedragen materieel zijn.
• De omvang van het vastgoedbedrijf is soms beperkt,
wat van invloed kan zijn op de kwaliteit van de
interne beheersing.
• Vastgoedontwikkeling en -belegging is kennis- en
arbeidsintensief.
• De aard en structurering van transacties kan
complex zijn, bijvoorbeeld ABC-transacties. Hoewel
deze in beginsel legitiem zijn, kenmerken meerdere
fraudes zich door dit soort transacties.
• Een kennisvoorsprong op andere spelers in de niet
transparante markt kan zich in winsten vertalen.
• De voorname rol van vastgoedwaarderingen.”
Voor een woningcorporatie is derhalve een goede
risicobeheersing relevant. Voorafgaand aan deze
risicobeheersing dient eerst een risicoanalyse te
worden uitgevoerd. Immers, de risicobeheersing
moet zijn afgestemd op de risico’s die uw
woningcorporatie loopt. Voor iedere woningcorporatie
zal de risicoverdeling weer anders zijn. In uw rol
als toezichthouder is het van belang dat u de
bestuurder(s) periodiek kritisch bevraagt over de door
de woningcorporatie opgestelde risicoanalyse.
Hiervoor is het van belang dat het thema
risicomanagement periodiek op de agenda van de
Raad van Commissarissen staat.
De praktijkhandreiking gaat in op een groot aantal
mogelijke frauderisico’s2 rondom vastgoed. In dit
artikel ga ik in op frauderisico’s ten aanzien van de
acquisitie en verkoop van vastgoed. Hierbij besteed ik
aandacht aan aspecten van risicobeheersing vanuit het
perspectief van uw toezichthoudende rol.
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Frauderisico’s bij acquisitie en verkoop van
vastgoed
Het belangrijkste frauderisico bij acquisities is dat het
vastgoed tegen een te hoge prijs wordt aangeschaft.
Bij verkopen is het belangrijkste risico juist het
verkopen tegen een te lage verkoopprijs. De waarde
van vastgoed wordt veelal bepaald via taxaties.
Echter, een taxatie van vastgoed is niet te vergelijken
met het uitvoeren van een rekensom. Een taxatie
is de uitkomst van een berekening gebaseerd
op zowel objectieve als subjectieve elementen
(veronderstellingen). De opdrachtgever voor een
taxatie kan de uitkomst beïnvloeden door de taxateur
bepaalde overwegingen en uitgangspunten mee te
geven. Vanuit uw rol als toezichthouder kunt u ten
aanzien van belangrijke aan- of verkopen vragen om
inzage in de taxatierapporten. In het taxatierapport
staan – als het goed is – ook de door de makelaar
gehanteerde uitgangspunten voor de uitgevoerde
taxatie. Op basis van deze taxatierapporten kunt
u de directie bevragen over de gehanteerde
uitgangspunten. Hierbij helpt het uiteraard indien in
het toezichthoudende orgaan ook een lid aanwezig is
met ter zake doende kennis.
In tabel 1 zijn enkele elementen opgenomen die
ten grondslag kunnen liggen aan een onjuiste (niet
marktconforme) waardering van vastgoed:
Mogelijke beheersmaatregelen
Een woningcorporatie kan onder meer de volgende
beheersmaatregelen treffen teneinde eventuele

frauderisico’s rondom acquisities en verkopen te
beperken3:
• Het opstellen van een duidelijk toetsingskader
(beleidsplan) waarin vooraf wordt bepaald
welke (soorten) vastgoedposities eventueel in
aanmerking komen voor aankoop of verkoop.
In het toetsingskader dient ook aandacht te worden
besteed aan de financiële criteria waaraan een
acquisitie of verkoop moet voldoen. Het is hierbij
aan te bevelen dat de berekeningssystematiek
vooraf wordt bepaald. Bij aankoop- of
verkoopvoorstellen kunt u als toezichthouder
bepalen of de voorstellen in overeenstemming zijn
met het vastgestelde beleid.
• Het creëren van adequate functiescheiding
(vier ogenprincipe) tussen: het voeren van
de onderhandelingen, het toetsen van de
marktconformiteit van te verwachten huren
en rendement (research), het oordeel over
de gewenstheid van de verwerving van het
object en de geprognosticeerde kasstromen
(portefeuillemanagement), het investeringsbesluit
(besluitnemend orgaan), contractuele vastlegging
(bedrijfsjurist), financiële verslaglegging (financiën)
en de nacalculatie (controller).
• Het uitvoeren van screening (“Customer Due
Diligence”) van contractpartijen, tussenpersonen en
de uiteindelijke belanghebbende (“Ultimate Benficial
Owner”), teneinde alleen transacties te doen met te
goeder naam en faam bekendstaande partijen. Het
uitvoeren van deze screenings wordt meer relevant
naarmate de voorgenomen transactie complexer

Tabel 1
Elementen bij acquisities

Elementen bij verkopen

Het gebruiken van onrealistische uitgangspunten/

Het hanteren van te pessimistische uitgangspunten/

marktveronderstellingen.

marktveronderstellingen.

Bijvoorbeeld een leegstandspercentage dat onder

Bijvoorbeeld een lagere aanvangshuur of lagere gemiddelde

het gemiddelde van uw woningcorporatie ligt of

huurverhogingen.

marktreferenties uit de periode dat de vastgoedmarkt nog
floreerde.
Het niet betrekken van waardeverlagende factoren,

Het niet betrekken van waardeverhogende factoren, zoals

zoals achterstallig onderhoud, technische gebreken

gerealiseerde bestemmingsplanwijzigingen. Of het begroten

of het ontbreken van de noodzakelijke vergunningen/

van niet noodzakelijke investeringen.

bestemmingsplanwijzigingen die benodigd zijn voor de
verdere ontwikkeling van het aan te kopen vastgoed.
Het hanteren van een te lage rekenrente (rendementseis).

Het hanteren van een te hoge rekenrente (rendementseis).

Het hanteren van ‘gunstige’ referentieobjecten (gunstig

Het hanteren van ‘gunstige’ referentieobjecten

is in dit kader bijvoorbeeld een object met hoge

(gunstig in dit kader is bijvoorbeeld een object met lage

verkoopprijzen).

verkoopprijzen).

Het niet (volledig) meerekenen van eventuele bijzondere
afspraken aangaande de huurcontracten.
Bijvoorbeeld huurvrijeperiodes, gemaximeerde
huurverhogingen e.d.

3
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Gebaseerd op bijlage D uit de praktijkhandreiking en het controleprotocol BBSH 2011, MG 2011-04, MG 2006-06.
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•

•

•

•

•

wordt en er zaken worden gedaan met voor uw
woningcorporatie onbekende partijen. Onderdeel
van deze screening kan zijn het opvragen van een
verklaring omtrent het gedrag van rechtspersonen
(VOGrp) of natuurlijke personen (VOGnp).
Het uitvoeren van kadastraal onderzoek naar de
objecthistorie. Deze objecthistorie kan bijvoorbeeld
inzage geven in bijzondere waardeontwikkeling van
een object en aanwijzingen opleveren van mogelijke
gelieerdheid tussen openvolgende verwervende
partijen.
Overigens verdient het bij verkooptransacties
aanbeveling het kadastraal onderzoek enkele keren
(korte tijd na de transactie en nog eens na ongeveer
een jaar) te herhalen. Dit om na te gaan of er na
de verkoop door uw woningcorporatie transacties
hebben plaatsgevonden en zo ja, om vast te stellen
welke partijen daarbij betrokken zijn en welke
waardeontwikkeling het door u vervreemde object
hierbij heeft doorgemaakt. De uitkomsten van
het Kadastraal onderzoek kunnen aanleiding zijn
om nader onderzoek in te stellen naar betrokken
partijen en transacties.
Het laten opstellen van eenduidige
transactievoorstellen die aan het toezichthoudend
orgaan worden voorgelegd. In deze voorstellen
dient aandacht te zijn voor onder meer de
objectgegevens, de uitkomsten van uitgevoerde
taxaties (inclusief gehanteerde uitgangspunten),
verwachte rendementen, de betrokken
contractpartijen, adviseurs e.d., uitgevoerd
kadastraal onderzoek en bijzonderheden ten
aanzien van de transactie.
Het hanteren van uniforme transactiedossiers,
waaruit te controleren is dat bijvoorbeeld de
feitelijke en juridische situatie van het vastgoed
aansluit met de transactiegegevens van het
vastgoed.
Het laten uitvoeren van periodieke nacalculaties van
verworven objecten op basis van externe taxaties en
exploitatieresultaten, inclusief terugkoppeling naar
besluitvormend orgaan en bij transactie betrokken
functionarissen.
Het laten uitvoeren van onafhankelijke taxaties door
beëdigde taxateurs of taxateurs die ingeschreven
zijn in het Nederlands Register van Vastgoed
Taxateurs. Daarnaast mag de taxateur niet
betrokken zijn bij de transactie van koop, verkoop
of financiering, met geldnemer/koper, verkoper of
geldgever. Het taxatierapport mag verder niet ouder
zijn dan één jaar. Tenslotte kunt u het taxatierapport
laten valideren door een door de Stichting Taxaties
en Validaties (STENV) erkend validatie-instituut.

Van u als toezichthouder mag worden verwacht dat
u het bestuur bevraagt of het deze maatregelen ook
daadwerkelijk heeft getroffen. Maar voor een deel kunt
u de naleving zelfstandig toetsen op het moment dat u
een aankoopvoorstel ter accordering voorgelegd krijgt.
De praktijkhandreiking geeft verder nog de volgende
aanwijzingen (zogenaamde red flags) voor fraude in
relatie tot (voorgenomen) transacties:

• Transacties die intern/extern niet of onvoldoende
gecontroleerd worden
• Transacties die niet in relatie staan met de normale
bedrijfsactiviteiten
• Gebrekkige dossiervorming transacties
• Complexe transacties
• (Hoge) provisiekosten/commissies en/of
(ongespecificeerde) advieskosten
• Steeds terugkerende transactiepartijen
• Transacties met gelieerde partijen
• Transacties met betrokken werknemers
• Onverklaarbare afwijkingen ten opzichte van
oorspronkelijke plannen en kostenbegroting
• Afwijkingen in projectrapportages
• Nadrukkelijke betrokkenheid van personen belast
met het management en governance
• Ontbreken van functiescheiding bij de
totstandkoming van transacties
• Ontoereikende interne controlemaatregelen met
betrekking tot overeenkomsten/transacties
• Ratio betrokkenheid dienstverleners bij transacties
niet duidelijk
• Twijfels omtrent taxaties/rol makelaar
• Onvoldoende zekerheiden bij transacties
• Ongebruikelijke bemiddelingsvergoedingen
• Significante afwijkingen tussen taxaties en
verkoopvoorwaarden
• Onvoldoende ervaring en kennis bij functionarissen
belast met interne controle
• Onvoldoende beheersing binnen een entiteit op
inzet en bevoegdheden
• Dominante rol van één of meerdere
vastgoedbestuurders
• “Desk top” taxaties
• Dure of goedkope aankopen respectievelijk
verkopen
• Levensstijl management
Deze aanwijzingen op zich zijn geen indicator dat er
sprake is van fraude. De aanwijzingen, zeker indien er
meerdere op een (voorgenomen) vastgoedtransactie
van toepassing zijn, vragen een hogere alertheid van
u als toezichthouder. Van u wordt verwacht dat u het
bestuur kritisch bevraagt over de achtergrond van de
transacties en geen genoegen neemt met antwoorden
die de vraagpunten onvoldoende wegnemen.
Laat u hierbij ook niet beïnvloeden door mogelijke
tijdsdruk die op de voorgenomen transacties wordt
gelegd. Immers, aan- en verkopen van vastgoed
hebben vaak een belangrijke financiële impact op uw
woningcorporatie. Het past hierbij niet dat dergelijke
beslissingen overhaast worden genomen, zeker niet
als u nog onduidelijkheden of onbeantwoorde vragen
heeft.
drs. Jurgen van Vliet RA
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Fraudebeheersing in tijden van
bezuiniging
Gemeenten kampen momenteel met grote
bezuinigingsopgaven. De beleidsbepalers staan
hierbij voor belangrijke beslissingen en keuzes. Zoals
bijvoorbeeld kiezen tussen het schrappen (uitbesteden)
van gemeentelijke diensten of het inkrimpen van het
ambtelijk apparaat (personeel) of het beslissen tot beide.
Omdat de dienstverlening aan de burgers wel doorgang
moet vinden, ligt het voor de hand te bezuinigen op
indirecte functies. Maar leidt dit niet tot een zwakkere
organisatie waar ook meer mogelijkheden ontstaan voor
fraudes? In dit artikel geven wij u enkele handzame
oplossingen om in tijden van bezuinigingen uw
organisatie voldoende fraudebestendig te houden.
Fraudedriehoek
In de literatuur over fraude wordt vaak geschreven
dat iemand over kan gaan tot fraude wanneer
de volgende drie elementen aanwezig zijn: Druk,
Gelegenheid en Rationalisatie 1. Dit wordt ook wel de
fraudedriehoek genoemd (zie figuur 1). De elementen
druk, gelegenheid en rationalisatie op zich zijn geen
indicator voor fraude. Echter, daar waar er twee of drie
elementen aanwezig zijn, is sprake van een verhoogd
frauderisico.

Met druk wordt bedoeld de druk die op een
medewerker ligt. Dit kan druk vanuit de organisatie zijn,
zoals het moeten realiseren van bepaalde doelen en/
of resultaten, maar kan ook zijn het hebben van een te
grote werkdruk.
De druk kan ook van buiten de organisatie komen.
Hierbij kan worden gedacht aan (gok)schulden, een
bovenmatige levensstijl of het willen voldoen aan
bepaalde verwachtingspatronen.
De gelegenheid heeft sterk te maken met de administratieve organisatie en interne beheersing (AO-IB).
Hoe sterker de AO-IB is opgezet (en functioneert),
hoe minder gelegenheid de medewerker heeft om te
frauderen. Het element gelegenheid is dus door uw
gemeente het beste te beïnvloeden.
Rationalisatie heeft betrekking op het begrijpen van
de normen en het willen naleven van die normen.
Een fraudeur zoekt een rechtvaardiging voor het
gebruikmaken van de gelegenheid en de druk.
Hierbij speelt voorbeeldgedrag (‘tone at the top’) een
belangrijke rol.
Het is de vraag welke invloed de door te voeren
bezuinigingsmaatregelen en de algemene economische
tegenwind hebben op de drie elementen uit de
fraudedriehoek. In tabel 1 staan diverse voorbeelden
van factoren die een versterkend effect kunnen hebben
op de fraudegevoeligheid van uw gemeente.

Figuur 1. Fraudedriehoek
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Fraudebeheersing
Het is voor u van belang een adequate oplossing
te hebben tegen deze factoren die een verhogend
effect hebben op de fraudegevoeligheid van uw
gemeente. Hiervoor is het vooral van belang dat
u inzicht heeft in de belangrijkste frauderisico’s.
Immers, met een goed inzicht in de risico’s, kunt u ook
doelgericht beheersmaatregelen implementeren. Het
frauderisicomanagement begint dus bij een goede
risico-inventarisatie, waarbij u de risico’s classificeert
naar waarschijnlijkheid en impact (zie figuur 2, pag 38,
voor een voorbeeld van een frauderisicokaart).

GELEGENHEID
1
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Het construeren van een redelijke verklaring voor emotioneel gedrag
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De risico’s die het meest waarschijnlijk zijn en de
meeste impact hebben, dienen gemitigeerd te worden

Naast de invulling van het frauderisicomanagement
kunt u als gemeente ook preventief een aantal
maatregelen nemen. Zo kunt u het thema
integriteit ook in deze tijden levend houden door
hier tijdens reguliere (afdelings)overleggen en
personeelsbijeenkomsten aandacht aan te besteden.
Ook het op intranet zetten van een actuele stelling
over integriteit kan hier aan bijdragen. Daarnaast
kan pre-employment screening van medewerkers
voorkomen dat u een medewerker in dienst neemt
die bij een vorige werkgever is ontslagen vanwege
disfunctioneren of erger nog vanwege fraude. De aard
en de omvang van de screening kunt u laten afhangen
van de gevoeligheid van de te bekleden functie
(gekoppeld aan de frauderisicoanalyse). Voor sommige
functies verdient het aanbeveling deze screening uit te
laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf.
Het is ook van belang dat u zicht houdt op het bestaan
en de werking van de opgezette AO-IB. Deels kan dit
plaatsvinden via de reguliere accountantscontrole.
Echter, deze controle is er niet specifiek op gericht
om eventuele fraudes bij uw gemeente op te
sporen. Bij de accountantscontrole gaat het om de
getrouwheid van de gemeenterekening. Huidige
technieken maken het mogelijk om met behulp van
bestandsvergelijking een doorkijk te maken van uw
uitgaande geldstroom. Hiermee verkrijgt u achteraf
inzicht in welke betalingen door uw gemeente zijn
verricht en op welke wijze u het betalingsverkeer heeft
ingericht. Door deze bestandsvergelijking uit te breiden
met analyse gebaseerd op bekende fraudepatronen,
kunt u ook inzicht krijgen in eventuele onrechtmatige
betalingen. Dit kan zelfs leiden tot het terugvorderen
van deze bedragen of het efficiënter inrichten van uw
organisatie. Twee wins die in tijden van bezuiniging
zeer welkom zijn.
Wat te doen in geval van fraude
Het is belangrijk dat u weet hoe te handelen bij een
vermoeden van fraude. Het gaat daarbij niet alleen
om het op een zorgvuldige manier onderzoeken
van de vermoede fraude, maar ook of en zo ja
wanneer en hoe u hierover communiceert met de
verschillende stakeholders, zoals de gemeenteraad,
maar bijvoorbeeld ook met burgers. Daarnaast is het
belangrijk te onderkennen dat de kans op juridische
gevolgen van een eventuele fraude groot kunnen zijn.

Tabel 1. Voorbeelden van factoren
Druk

Gelegenheid

Rationalisatie

Het niet (tijdig) kunnen

Het wegbezuinigen van

Het niet krijgen van

afbetalen van een

interne controlefuncties

salarisverhoging

Het moeten realiseren van

Het wegvallen van

Het niet kunnen doorgroeien

een te hoge bezuiniging

controle- technische

naar een hogere positie

schuld als gevolg van
inkomensverlies partner

functiescheidingen
Veranderende regelgeving

Toenemende werkdruk,

Het niet bezuinigen op

binnen een krap bezette

waardoor interne

bestuurlijke uitgaven

organisatie

controles - die in opzet
wel bestaan - niet meer of
minder diepgaand worden
uitgevoerd
Een dure vertrekregeling
voor een hooggeplaatste
ambtenaar (kan ook buiten
de eigen organisatie)

Voorbeelden van juridische gevolgen zijn onder meer:
• arbeidsrechtelijke maatregel tegen de
desbetreffende ambtenaar;
• verhaal van schade op de dader(s) van de gedraging;
• claims van gedupeerden;
• aangifte van een strafbaar feit.
Ook dient u rekening te houden met het belang
van de betrokken ambtenaren, hun integriteit dus.
Indien direct met de beschuldigende vinger naar een
ambtenaar wordt gewezen, kan, indien het vermoeden
ongegrond blijkt te zijn, de vertrouwensrelatie tussen
uw gemeente (als werkgever) en de ambtenaar
dusdanig zijn dat sprake is van een verstoorde
arbeidsrelatie. De (financiële) gevolgen hiervan zijn vaak
aanzienlijk.

Figuur 2. Voorbeeld van een frauderisicokaart
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salarisadministratie
Nevenactiviteiten

Impact

door adequate beheersmaatregelen. Voor risico’s die
een kleinere impact hebben of waarvan de kans kleiner
is dat deze zich zullen voordoen, kunnen beperktere
beheersmaatregelen worden getroffen. Uw gemeente
accepteert daarmee dat niet alle frauderisico’s worden
afgedekt. Tegelijkertijd accepteert u ook zogenaamde
restrisico’s. In figuur 3 is dit inzichtelijk gemaakt.
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Figuur 3. Afdekking frauderisico’s
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nodig heroverwegen
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Het stappenplan uit figuur 4 kan u houvast bieden
indien u een vermoeden hebt van een mogelijke fraude.
In geval van een vermoeden van een
integriteitsschending zijn interne maatregelen
nodig om herhaling te voorkomen en zijn juridische
gevolgen vaak onafwendbaar. Het is dus van belang
het proces zorgvuldig te managen. Bedenk ook dat
integriteitsschendingen veel kenmerken hebben van
een crisis; behandel een eventueel incident dan ook
vanuit de optiek van crisismanagement. Daarnaast
is het van belang het incident niet te onderschatten.

Het is beter uit te gaan van een ‘worst case scenario’,
dan later te worden geconfronteerd met nieuwe
(onaangename) verrassingen.
Peter Kats en drs. Jurgen van Vliet RA

Figuur 4. Stappenplan bij vermoeden van fraude

Stap 1
Bevries de fraudelocatie
Stap 2
Pleeg overleg met (extern) deskundige
Stap 3
Verricht (onafhankelĳk) onderzoek
Stap 4
Tref eventuele arbeidsrechtelĳke maatregelen
Stap 5
Informeer uw verzekeraar/tussenpersoon
Stap 6
Doe aangifte
Stap 7
Tref aanvulende beheersmaatregelen
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FLEX BV: Update voor de aftrap

Per 1 oktober 2012 is de flex-BV een feit. Dan wordt het
BV-recht op diverse punten ingrijpend gewijzigd. Over
de aanstaande wijzigingen is in dit blad al verschillende
keren gepubliceerd. Deze bijdrage stipt op hoofdlijnen
nog eens aan wat de wijzigingen zijn. Verder wordt
ingegaan op recente toelichtingen van de minister van
Justitie op de uitkeringstest. Tot slot wordt nogmaals
aandacht besteed aan enkele aspecten van overgangsrecht.

Het besloten karakter van de BV; samenwerking
tussen de aandeelhouders
• De verplichte blokkering van aandelen vervalt;
zij blijft wel het uitgangspunt en de statutaire
blokkeringsregelingen blijven geldig.
• Er kan statutair worden geregeld dat groepen
van aandeelhouders eigen bestuurders en
commissarissen kunnen benoemen.
• De mogelijkheden om in de statuten aan
aandeelhouders verplichtingen op te leggen worden
verruimd.
Besluitvorming en vergaderingen

De wijzigingen in vogelvlucht
De wijziging van het BV-recht lost diverse knelpunten
op die in de praktijk worden gevoeld. Er komen meer
mogelijkheden om de statutaire inrichting van BV’s aan
te passen aan de gewenste situatie. Ook het systeem
van kapitaalbescherming, inclusief de regels die van
toepassing zijn op uitkeringen aan aandeelhouders,
wordt flink gewijzigd. 1
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de
belangrijkste wijzigingen.
Kapitaal en uitkeringen
• Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000
vervalt.
• Aandelenkapitaal kan ook in een buitenlandse
geldeenheid luiden.
• Er kunnen aandelen zonder stemrecht en aandelen
zonder winstrecht worden uitgegeven.
• De verplichte controle op de inbreng van het
kapitaal vervalt; er is bij inbreng in geld geen
bankverklaring en bij inbreng in natura geen
accountantsverklaring meer vereist.
• De regels met betrekking tot “Nachgründung” en
‘financial assistance’ vervallen.
• Bij dividenduitkeringen, inkoop van aandelen en
kapitaalvermindering met terugbetaling moet straks
een uitkeringstest worden uitgevoerd en onder
bepaalde omstandigheden ook een balanstest.
1
2

Deze bijdrage werd afgesloten op 1 augustus 2012.
B. Verkerk, Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht, Deloitte Update 2010, nr. 1;
B. Verkerk, Voorstel invoeringswet Flex-BV, Deloitte Update 2010, nr. 3; C. Kimenai en B. Verkerk, Het nieuwe
BV-recht: praktische gevolgen van wijzigingen in het systeem van kapitaalbescherming, Deloitte Update 2011,
nr. 2. Al deze bijdragen zijn te raadplegen op www.Deloitte.nl/Update.
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• Er komen meer mogelijkheden om te differentiëren
in het aantal stemmen dat op aandelen kan worden
uitgebracht.
• De minimum oproepingstermijn voor een algemene
vergadering gaat van 15 naar 8 dagen.
• Statutair kan worden bepaald dat
aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland
kunnen worden gehouden.
Gedwongen overdracht of overname van aandelen
• De huidige geschillenregeling wordt ingrijpend
gewijzigd; procedures tot gedwongen overdracht
of overname van aandelen kunnen daardoor naar
verwachting sneller doorlopen worden.
Voor meer informatie over de wijzigingen zij verwezen
naar de publicaties over de wijziging van het BV-recht
die eerder in dit blad verschenen zijn.2
De uitkeringstest
Als gezegd, en eerder in de Update al uitvoerig
besproken, wordt de geoorloofdheid van uitkeringen
in het nieuwe recht beoordeeld aan de hand van een
balanstest en een uitkeringstest. Dit geldt niet alleen bij
uitkering van winst, maar ook bij inkoop van aandelen
en kapitaalvermindering met terugbetaling.
De balanstest hoeft alleen te worden uitgevoerd als
er wettelijke of statutaire reserves zijn. Zij houdt in
dat een uitkering er niet toe mag leiden dat het eigen
vermogen kleiner wordt dan de wettelijke en statutaire
reserves.

De uitkeringstest houdt in dat het bestuur moet
beoordelen of de vennootschap na de uitkering nog
kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden. Deze uitkeringstest is veruit het meest heikele
punt van het wetsvoorstel gebleken. Leden van de
Eerste Kamer stelden er in april dit jaar opnieuw een
groot aantal vragen over. De reactie van de minister van
Justitie bevat enkele interessante verduidelijkingen, die
zeker ook voor accountants van belang zijn.
Vermogensopstelling vereist?
Een van de vragen was of er bij de uitkeringstest
steeds een balans moet worden opgesteld. Deze
vraag was gerezen omdat er bij de beoordeling of
een vennootschap na de uitkering nog kan voortgaan
met het betalen van de opeisbare schulden, ook naar
de solvabiliteit van de vennootschap moet worden
gekeken. De solvabiliteit wordt natuurlijk berekend aan
de hand van een balans. Het moeten opstellen van een
balans zou leiden tot administratieve lastenverzwaring,
terwijl het wetsvoorstel juist beoogt de administratieve
lasten te verminderen.
De minister onderstreept dat voor de
vermogensopstelling die in het kader van de
uitkeringstest wordt gebruikt in de regel kan worden
aangesloten bij de laatst vastgestelde jaarrekening.
Volgens de minister is er bij het uitvoeren van
de uitkeringstest in beginsel geen afzonderlijke
vermogensopstelling vereist. Wel brengt de
uitkeringstest mee dat het bestuur nagaat of zich sinds
het vaststellen van de jaarrekening gebeurtenissen
hebben voorgedaan die een risico vormen voor de
continuïteit van de onderneming. Als het bestuur
over aanwijzingen beschikt dat de continuïteit van de
vennootschap in gevaar is, kan het raadzaam zijn om
bij wijze van uitzondering de vermogensopstelling te
actualiseren, aldus de minister.
Onjuist is overigens de toelichting van de minister dat
er ten aanzien van tussentijdse uitkeringen bepaald
zou zijn dat de laatst vastgestelde jaarrekening
bepalend is. Juist met het oog op tussentijdse
uitkeringen is het voorschrift dat de laatst vastgestelde
jaarrekening bepalend is, geschrapt. Aan de hand
van welke vermogensopstelling wordt beoordeeld
of er uitkeringsruimte is, is aan de vennootschap
overgelaten. Dat kan de laatst vastgestelde jaarrekening
zijn, maar mag ook een recentere tussentijdse
vermogensopstelling zijn. Hierdoor kan ook winst
worden uitgekeerd die pas na de vaststelling van de
jaarrekening is ontstaan.
Nieuwe uitkeringstest op dag betaalbaarstelling?
Verder wordt ingegaan op de vraag of er, behalve op
het moment dat het bestuur het aandeelhoudersbesluit
tot uitkering goedkeurt, ook op het moment van
betaalbaarstelling van het dividend een uitkeringstest
moet worden uitgevoerd. De minister geeft aan dat dat
in de regel niet nodig is. Doorgaans zal het dividend
kort na het besluit tot goedkeuring betaalbaar worden
gesteld. Een nieuwe uitkeringstest is dan onnodig.

Die is alleen nodig als de tussenliggende periode
langer is en het bestuur op de hoogte is van nieuwe
omstandigheden die ertoe leiden dat de vennootschap
door de uitkering alsnog in betalingsproblemen
zal komen. In dat geval moet de uitkering worden
gecancelled en moet het eerder genomen
goedkeuringsbesluit worden herzien. Goedkeuring kan
daarom alleen worden verleend onder het voorbehoud
dat er op het moment van uitkering geen sprake is van
betalingsonmacht, aldus de minister.
Relatie met vaststelling jaarrekening op basis van
continuïteit
Enkele kamerleden stelden de vraag of het
bestuur veilig de goedkeuring aan een besluit tot
dividenduitkering kan verlenen als de uitkering reeds
is verwerkt in een vastgestelde jaarrekening die van
een goedkeurende verklaring van een accountant
is voorzien. Volgens de minister luidt het antwoord
op die vraag in beginsel bevestigend. Wel plaatst hij
daarbij de kanttekening dat het bestuur nog wel moet
nagaan of zich sinds het vaststellen van de jaarrekening
gebeurtenissen hebben voorgedaan die een risico
vormen voor de continuïteit van de onderneming.
Bepalend is immers het moment van uitkering.
Schriftelijk bestuursbesluit vereist?
De vraag of het bestuursbesluit tot goedkeuring van
een uitkering schriftelijk moet worden genomen,
beantwoordt de minister ontkennend. Hij voegt
daaraan toe dat ingeval het bestuur uit slechts
één persoon bestaat, de goedkeuring blijkt uit de
betaalbaarstelling van het dividend.
Overgangsrecht
Het nieuwe BV-recht zal op alle BV’s van toepassing
zijn, dus niet alleen op BV’s die na 1 oktober 2012
worden opgericht, maar ook op alle bestaande. Er
is straks geen onderscheid tussen flexibele BV’s en
‘gewone’ BV’s. Nieuwe wetsbepalingen worden
ook op de huidige ‘gewone’ BV’s van toepassing. In
Deloitte Update 2010 nr. 3 is al ingegaan op vragen van
overgangsrecht die hierdoor kunnen rijzen. Daarbij is
aangegeven dat BV’s in een tweetal gevallen verplicht
waren om binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de
wet hun statuten aan te passen. Het wetsvoorstel
is op dat punt naderhand echter gewijzigd. In geen
enkel geval is een statutenwijziging meer verplicht.
Wel moeten, indien er certificaten zijn uitgegeven
met medewerking van de vennootschap, vóór 1
oktober 2013 de namen en adressen van de houders
van deze certificaten worden ingeschreven in het
aandeelhoudersregister.
In de genoemde bijdrage werd verder aangegeven dat
wettelijke eisen die vervallen, maar wel in de statuten
opgenomen zijn, na inwerkingtreding van de wet nog
steeds in acht genomen moeten worden. Ook op dat
punt is het overgangsrecht echter gewijzigd. Daaraan
is intussen toegevoegd dat een statutaire bepaling die
de zakelijke inhoud van een oud wetsartikel weergeeft,
wordt geacht een verwijzing naar het nieuwe recht
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in te houden, tenzij dit niet met de strekking van
de desbetreffende bepaling in overeenstemming
is. Te verdedigen valt dat dit ‘tenzij’ bij statutaire
herhaling van wettelijke voorschriften op het gebied
van kapitaalbescherming niet snel van toepassing zal
zijn. Dat zou betekenen dat een statutaire bepaling
waarin bijvoorbeeld de oude voorschriften omtrent
winstuitkering zijn opgenomen, of het oude verbod
op financiële steunverlening, in veel gevallen voor niet
geschreven kan worden gehouden. Absolute zekerheid
kan hierover op dit moment echter niet geboden
worden.
Wat er van dit laatste ook zij, het kan hoe dan ook
wenselijk of raadzaam zijn om de statuten aan te
passen, Bijvoorbeeld om interpretatiekwesties te
vermijden, om de duidelijkheid van de statuten
te vergroten, of om gebruik te maken van de
mogelijkheden tot flexibilisering die het nieuwe recht
biedt.
Slot
Hoewel er natuurlijk altijd wel iets te verbeteren valt,
zijn wij positief over de wijziging van het BV-recht. Zij
voorziet in een groot aantal behoeften van de praktijk.
Wij verwachten dat de praktijk met de uitkeringstest
wel raad zal weten en dat binnen afzienbare tijd de
ergste koudwatervrees voorbij zal zijn. Indien u een
statutenwijziging overweegt, of behoefte hebt aan
nader advies over de flex-BV, kunt u uiteraard contact
met ons opnemen.
Mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl
Mr. Angelique Martens
Kandidaat-notaris bij AKD
anmartens@akd.nl
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Actualia wetgeving
ondernemingsrecht
De flex-BV
De nieuwe wetgeving met betrekking tot de flex-BV
treedt op 1 oktober a.s. in werking. Zie de bijdrage in
dit nummer hierover.
Inwerkingtreding wet Bestuur en Toezicht
De wet Bestuur en Toezicht, met daarin onder
andere de wettelijke regulering van het monistisch
bestuursmodel (de ‘one tier board’), is aangenomen,
maar wacht nog op inwerkingtreding. Dit zal
plaatsvinden tegelijk met het wetsvoorstel tot
aanpassing van de beperking van functiecumulatie
(waarover hierna).
Wetsvoorstel tot aanpassing van de beperking
van functiecumulatie
Het wetsvoorstel tot aanpassing van de beperking
van functiecumulatie betreft een reparatie van de wet
Bestuur en Toezicht (zie hiervoor). Die wet bevat onder
andere een bepaling die het aantal functies limiteert
dat een bestuurder of toezichthouder van een grote
stichting mag bekleden (of een stichting ‘groot’ is,
zou daarbij bepaald moeten worden aan de hand
van artikel 2:397 BW). Deze bepaling was aan sterke
kritiek onderhevig. Het voorstel voor de reparatiewet
verduidelijkt dat de functielimitering bij de grote
stichting alleen geldt als die stichting wettelijk verplicht
is een financiële verantwoording op te stellen die gelijk
of gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in
Boek 2 Titel 9 BW. Dat betekent voor de praktijk dat
de beperking van functiecumulatie onder andere niet
geldt voor stichtingen met louter charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of religieuze doelstellingen. Het
voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en is
nu aanhangig in de Eerste Kamer.

die door andere Nederlandse rechtspersonen dan NV’s
in stand worden gehouden. Zie over dit wetvoorstel
meer uitvoerig mijn bijdrage in Deloitte Update 2010,
nr. 4. Het voorstel is nog aanhangig bij de Tweede
Kamer.
Wetsvoorstel naar aanleiding van adviezen van
de Monitoring Commissie Corporate Governance
Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de eerste
drempel voor de melding van zeggenschap (deze
wordt verlaagd van 5% naar 3%), in de wijziging van
de drempel voor het agenderingsrecht (deze wordt
verhoogd van 1% naar 3%), in de invoering van een
verplichte melding van intenties (deze verplichting
geldt voor aandeelhouders met een belang van 3% of
meer) en in de invoering van een mogelijkheid voor
de vennootschap om aandeelhouders te identificeren.
Afgezien van de wijziging van de drempel voor het
agenderingsrecht, die op alle NV’s van toepassing
zou worden, zien alle overige wijzigingen slechts op
beursvennootschappen. Het voorstel is aangenomen
door de Tweede Kamer en is nu aanhangig in de Eerste
Kamer.
Dit overzicht is bijgewerkt tot 23 augustus 2012.
mr. Barend Verkerk
Advocaat ondernemingsrecht bij AKD
bverkerk@akd.nl

Wetsvoorstel aanpassing en terugvordering van
bonussen
Dit wetsvoorstel geeft het orgaan dat de bezoldiging
van bestuurders van NV’s vaststelt (vaak de raad van
commissarissen) in bepaalde gevallen de bevoegdheid
om een bonus aan te passen. In geval van een
openbaar bod moeten bepaalde bonussen zelfs worden
aangepast als uitkering daarvan naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Deze regels worden ook van toepassing op financiële
ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel
toezicht en op banken en verzekeringsmaatschappijen
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Maak ruimte voor de
werkkostenregeling!
De werkkostenregeling is een ‘hot item’ onder werkgevers.
De term passeert dan ook steeds vaker de revue. In dit
artikel wordt ingegaan op wat de werkkostenregeling nu
precies inhoudt en welke gevolgen de werkkostenregeling
met zich brengt. Terugkerende vragen bij werkgevers
zijn onder andere: Is het personeelsuitje onder de
werkkostenregeling een belaste verstrekking? Wat
gebeurt er met de huidige vastgelegde afspraken met
de Belastingdienst? En hoewel tot nu toe slechts een
marginaal aantal werkgevers is overgestapt op de
werkkostenregeling, is elke werkgever per 1 januari 2014
verplicht om de systematiek van de werkkostenregeling
op vergoedingen en verstrekkingen toe te passen.
De werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking
getreden. De werkkostenregeling heeft de bestaande
regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
aan werknemers in de loonbelasting vervangen. Deze
regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen
kan op grond van ‘overgangsrecht’ nog tot uiterlijk 1
januari 2014 worden toegepast. Tot die datum hebben
werkgevers de jaarlijkse keuze of zij gebruik willen
maken van de werkkostenregeling of de regeling van
vergoedingen en verstrekkingen.
Met de invoering van de werkkostenregeling behoren
alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers
tot het loon van de werknemer. De werkgever kan
ervoor kiezen om een vergoeding of verstrekking als
‘werkkosten’ aan te wijzen. De term ‘werkkosten’ ziet
op het verband tussen de vergoeding of verstrekking
en de dienstbetrekking. De gevolgen van aanwijzing als
werkkosten worden hieronder besproken.
Vrije ruimte
Bij toepassing van de werkkostenregeling mag een
werkgever tot 1,6% (vanaf januari 2013, momenteel
1,4%) van zijn totale fiscale loonsom besteden aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn

werknemers. De ruimte van 1,6% wordt aangeduid
als de ‘vrije ruimte’ of de ‘forfaitaire ruimte’. Om
in de vrije ruimte te vallen, moeten onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen worden aangewezen
als werkkosten.
Binnen concernverband heeft elke inhoudingsplichtige
een afzonderlijke vrije ruimte.
De totale fiscale loonsom is het totaal dat aan de
werknemers als loon wordt uitgekeerd (exclusief
eindheffingsloon). Loon uit vroegere dienstbetrekking
mag bij de fiscale loonsom worden geteld indien dat
loon minder dan 10% van de totale fiscale loonsom is.
Berekeningsmethodes
Aan het begin van het kalenderjaar weet een
werkgever niet exact wat zijn totale fiscale loonsom
voor dat kalenderjaar zal zijn en welk bedrag aan
vergoedingen en verstrekkingen besteed zal worden.
Toch is een schatting voor de vrije ruimte nodig.
De vrije ruimte kan door middel van drie methodes
berekend worden:
1. 1,6% wordt berekend over de totale fiscale
loonsom van het afgelopen kalenderjaar als vrije
ruimte. Gedurende het lopende jaar toetst de
werkgever aan de hand van de werkelijke fiscale
loonsom of de vrije ruimte (het jaarbedrag) is
overschreden. Vanaf dat moment draagt de
werkgever periodiek eindheffing af. Uiterlijk in
het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar
vindt herrekening plaats naar de werkelijke fiscale
loonsom in het betreffende jaar en de daarover
berekende werkelijke fiscale ruimte.
2. 1,6% wordt berekend over de totale fiscale
loonsom van het afgelopen kalenderjaar en herleid
naar een maandelijks bedrag. Per maand wordt
getoetst of de vrije ruimte groter of kleiner is dan
dit vooraf berekende maandelijkse bedrag. Wordt
in een maand de vrije ruimte overschreden, dan
draagt de werkgever eindheffing in die maand af
over het surplus. Aan de hand van deze uitkomst
kan de werkgever ook bepalen of meer of minder
vergoedingen en verstrekkingen plaats kunnen
vinden. Uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van
het volgende jaar vindt herrekening plaats naar de
werkelijke fiscale loonsom en de daarover berekende
werkelijke fiscale ruimte.
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Herrekening houdt in dat een werkgever het bedrag
aan te veel afgedragen eindheffing uiterlijk in het
eerste aangiftetijdvak van het nieuwe kalenderjaar
kan terugvorderen. Vice versa moet de werkgever bij
een tekort aan afgedragen eindheffing, de werkelijk
verschuldigde eindheffing alsnog afdragen in het eerste
aangiftetijdvak van het nieuwe kalenderjaar.
3. de vrije ruimte wordt per aangiftetijdvak van het
lopende kalenderjaar berekend. Toetsing vindt ook
per aangiftetijdvak plaats en de werkgever draagt
eindheffing af in de aangiftetijdvakken waarin de
vrije ruimte wordt overschreden. Bij deze methode
vindt geen herrekening plaats.
De derde methode wordt in de praktijk enkel door
startende werkgevers gebruikt omdat zij in het
voorafgaande kalenderjaar geen loonsom hadden.
Zij zijn daarom verplicht deze methode toe te passen.
Een nadeel van deze methode is dat een werkgever
eindheffing moet afdragen als de maandelijkse vrije
ruimte wordt overschreden, ook als de vrije ruimte op
jaarbasis niet wordt overschreden.
Aangewezen werkkosten
Onder de werkkostenregeling wijzen werkgevers
vergoedingen en verstrekkingen in de administratie
aan als ‘eindheffingsloon’. Dit zijn de aangewezen
werkkosten die binnen de vrije ruimte vallen. Voor zover
de aangewezen werkkosten binnen de vrije ruimte
blijven, zijn zij onbelast. Het bedrag aan werkkosten
dat boven de vrije ruimte uitkomt, wordt belast tegen
een eindheffingstarief van 80%. Vergoedingen en
verstrekkingen die niet worden aangewezen dienen als
loon bij de werknemer belast te worden.
Uiteraard kan zich ook de situatie voordoen dat ruimte
overblijft in de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt
dan niet volledig opgevuld door de aangewezen
werkkosten. Overgebleven ruimte kan niet
meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.
Om de vrije ruimte in zo’n geval toch optimaal te
benutten, kan een werkgever bijvoorbeeld bonussen
onbelast uitkeren door deze als eindheffingsloon
aan te wijzen. De bonussen moeten wel voldoen aan
de gebruikelijkheidstoets die verderop in dit artikel
beschreven wordt.
Verstrekkingen worden in de werkkostenregeling
gewaardeerd op het factuurbedrag inclusief btw.
De verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21%
per 1 oktober 2012 heeft derhalve als gevolg dat
de vrije ruimte eerder vol zal lopen. Indien er geen
bedrag in rekening is gebracht door een derde of een
bedrag in rekening is gebracht door een verbonden
vennootschap, moet worden uitgegaan van de waarde
in het economisch verkeer.
De verhoging van het btw-tarief heeft eveneens
gevolgen voor vergoedingen bij integrale vergoeding
van de kosten, doordat deze kosten inclusief btw zijn.
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Verplicht loon
In beginsel mag een werkgever zelf bepalen welke
vergoedingen en verstrekkingen als werkkosten worden
aangewezen. Onder meer de volgende vergoedingen
en verstrekkingen kunnen echter geen aangewezen
werkkosten zijn en moeten altijd als het loon bij de
werknemer zelf worden belast:
• genot van een woning;
• auto van de zaak;
• vergoeding van strafrechtelijke boetes en
verkeersboetes.
Gerichte vrijstellingen
Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan
werknemers worden door de wetgever als noodzakelijk
geacht ter vervulling van de dienstbetrekking en
mogen derhalve onbelast vergoed of verstrekt worden
zonder ten laste te komen van de vrije ruimte. Deze
vergoedingen en verstrekkingen worden binnen
de werkkostenregeling aangeduid als ‘gerichte
vrijstellingen’. In het overgangsrecht zijn deze posten
ook al vrij te vergoeden of te verstrekken. De gerichte
vrijstellingen zijn:
• zakelijke reiskosten
• tijdelijke verblijfskosten
• maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk
karakter
• vakliteratuur
• inschrijven in beroepsregister
• outplacement
• cursussen, seminars, excursies, studiereizen ter
vervulling van de dienstbetrekking
• studie- en opleidingskosten ter verwerving van
inkomen
• extraterritoriale kosten
• zakelijke verhuiskosten
• kosten EVC-procedure
Voorwaarde bij de gerichte vrijstellingen is dat
geen sprake is van een bovenmatige vergoeding of
verstrekking. Worden zakelijke reiskosten bijvoorbeeld
tot een hoger bedrag vergoed dan het wettelijk
vastgestelde normbedrag van € 0,19 per kilometer
dat maximaal vrijgesteld kan worden vergoed, (let op
mogelijk komende wetswijzigingen op het gebied van
woon-werkverkeer), dan moet het bovenmatige deel
als eindheffingsloon worden meegenomen in de vrije
ruimte of als loon van de werknemer worden belast.
Bij de keuze voor eindheffingsloon betekent dit dat het
bovenmatige deel als werkkosten wordt aangewezen.
Indien de vrije ruimte niet meer voldoende ruimte biedt
om een vergoeding of verstrekking volledig onder te
brengen, kan het ondanks het eindheffingstarief van
80% toch voordeliger uitpakken om de vergoeding
of verstrekking als werkkosten aan te wijzen in plaats
van de vergoeding of verstrekking als belast loon van
de werknemer aan te merken. Over het deel dat niet
binnen de vrije ruimte past moet dan eindheffing
worden afgedragen. Onderstaand voorbeeld
verduidelijkt het voordeel dat kan ontstaan.

Voorbeeld
Werkgever A heeft een totale fiscale loonsom van
€ 1.100.000. De vrije ruimte bedraagt 1,6% * € 1.100.000 =
€ 17.600. A wil bedrijfsfitness op een externe locatie

€ 2,95. De maaltijden hoeven niet meer per werknemer
geadministreerd te worden. Indien de werknemers
een eigen bijdrage verschuldigd zijn, komt deze in
mindering op het totaalbedrag.

verstrekken aan haar werknemers. Voor bedrijfsfitness geldt
geen gerichte vrijstelling. Omdat de bedrijfsfitness buiten de
werkplek is, geldt evenmin een nihilwaardering (zie hierna
in dit artikel). Het totaalbedrag van de voorziening bedraagt
€ 10.000. A heeft daarnaast ook nog € 10.000 aan overige
aangewezen werkkosten. A kan nu het volgende doen:

Het normbedrag bij verstrekking van huisvesting en
inwoning op de werkplek is € 5,10 (2012) per dag. Voor
de dienstwoning geldt een normbedrag per maand van
maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij
een werkweek van 36 uur.

1. A wijst de fitnessvoorziening aan als eindheffingsloon.
De vrije ruimte wordt met € 10.000 + € 10.000 - € 17.600
= € 2.400 overschreden. Over dit bedrag draagt A 80% *
€ 2.400 = € 1.920 aan eindheffing af. De totale last
voor de fitnessvoorziening voor A is € 10.000 + € 1.920
= € 11.920. Voor de werknemer zijn er geen kosten aan
verbonden.
2. A behandelt de fitnessvoorziening als belast loon van
de werknemer. Er moet loonbelasting op in worden
gehouden, die A voor zijn rekening neemt zodat er voor
de werknemer geen kosten aan verbonden zijn. Uitgaande

Geen loon
Naast de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen
zijn er nog andere vergoedingen en verstrekkingen
die niet ten laste van de vrije ruimte komen. Het gaat
hier om de vergoeding van intermediaire kosten en
verstrekkingen uit wellevendheid die eerder op grond
van een persoonlijke relatie verstrekt worden dan uit
hoofde van het werkgeverschap. Deze vergoedingen en
verstrekkingen komen niet ten laste van de vrije ruimte
doordat zij geen loon voor de werknemer vormen.

van een gemiddeld gebruteerd tarief van 72,4% is A 72,4%
* € 10.000 = € 7.240 aan loonbelasting verschuldigd over
de fitnessvoorziening. De totale werkgeverslast voor de
fitnessvoorziening voor A is € 10.000 + € 7.240 = € 17.240.
Door aanwijzing als eindheffingsloon bespaart A € 17.240
- € 11.920 =€ 5.320. Let wel, als de fitnessvoorziening
geheel buiten de vrije ruimte zou vallen, dan is bruteren
gunstiger aangezien dan ‘slechts’ 72,4% verschuldigd is.
Aandachtspunt hierbij is dat bruteren alleen gunstiger
is indien de werknemer boven het maximumpremieloon
voor de werknemersverzekeringen uitkomt, zijnde
€ 4.172,00 bruto per maand. Indien de werknemer
onder het maximumpremieloon blijft, zijn er premies
werknemersverzekeringen verschuldigd over het gebruteerde
loon en verdwijnt het voordeel.

Nihilwaarderingen
Ook voorzieningen met een ‘nihilwaardering’ hebben
geen invloed op de vrije ruimte. Voorzieningen op de
werkplek, zoals een ter beschikking gestelde computer
(mits 90% of meer zakelijk gebruikt), mobiele telefoon
(mits 10% of meer zakelijk gebruikt), de ter beschikking
gestelde OV-kaart of voordeelurenkaart en bepaalde
werkkleding, worden op nihil gewaardeerd. De
wetgever acht het onredelijk zulke voorzieningen ten
laste van de vrije ruimte te laten komen.
Normbedragen
In de werkkostenregeling zijn de normbedragen voor
loon in natura in vereenvoudigde vorm behouden. De
belangrijkste worden beschreven.
Verstrekte maaltijden kunnen als werkkosten in de
vrije ruimte worden ondergebracht. Voor verstrekte
maaltijden op de werkplek, bijvoorbeeld in de
bedrijfskantine, geldt zowel voor ontbijt, lunch en
diner een normbedrag van € 2,95 per maaltijd. Het
totaalbedrag van alle maaltijden wordt in de vrije
ruimte ondergebracht door het aantal maaltijden op de
werkplek te vermenigvuldigen met het normbedrag van

Intermediaire kosten zijn kosten die een werknemer
in opdracht van en voor rekening van de werkgever
maakt, zoals de kosten van een lunch met een
zakenrelatie. De kosten die zien op de zakenrelatie zijn
intermediaire kosten, de kosten voor de werknemer zijn
vrijgesteld als maaltijd met een meer dan bijkomstig
zakelijk karakter. Een verstrekking uit wellevendheid
is bijvoorbeeld het geven van een fruitmand aan een
zieke werknemer. Kleine geschenken als deze kunnen
geen loon van de werknemer vormen indien zij
worden verstrekt op grond van een persoonlijke relatie
waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke
attentie plegen te geven. Het geschenk mag dus niet
gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking; denk hierbij
aan een attentie ter gelegenheid van secretaressedag
of een ambtsjubileum. Daarnaast moet de attentie aan
het volgende voldoen:
• het betreft geen geld of waardebonnen; en
• de factuurwaarde (inclusief btw) is niet hoger dan
€ 25.
Deze vergoedingen en verstrekkingen vormen geen
loon en hoeven dan ook niet aangewezen te worden
voor de werkkostenregeling.
Gebruikelijkheidstoets
Bij de omvang van vergoedingen en verstrekkingen
moet voldaan worden aan de gebruikelijkheidstoets
om deze als werkkosten te kunnen aanwijzen. De
gebruikelijkheidstoets houdt in dat de omvang van
de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet
30% of meer mag afwijken van wat gebruikelijk is
voor een bepaalde vergoeding of verstrekking. Bij
toetsing worden de volgende aspecten in overweging
genomen:
• de soort vergoedingen en verstrekkingen en de
waarde ervan;
• de hoogte van de vergoedingen en verstrekkingen;
• de ontvangers van de vergoedingen en
verstrekkingen.
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De bewijslast om de ongebruikelijkheid aan te tonen
ligt bij de Belastingdienst.

Figuur 1. Schema opbouw en gevolgen van vergoedingen en verstrekkingen
Vergoedingen en verstrekkingen

Overzicht
De besproken opbouw en gevolgen van vergoedingen
en verstrekkingen in de werkkostenregeling kan in
schematisch overzicht als volgt worden weergegeven:
Belangrijke aandachtspunten
Zoals reeds aangehaald, wordt het overgangsrecht
met vrije vergoedingen en verstrekkingen in de
loonbelasting binnenkort geheel vervangen door de
werkkostenregeling. Reden achter de wetswijziging is
het streven naar administratieve lastenverlichting voor
werkgevers. Met invoering van de werkkostenregeling
hoeven vergoedingen en verstrekkingen niet langer
op werknemersniveau te worden geregistreerd, maar
is het toegestaan dat registratie in totalen plaatsvindt.
De vraag is of werkgevers dit in de praktijk zullen doen.
Vaak wil de werkgever weten welke vergoeding of
verstrekking heeft plaatsgevonden en aan wie.

Niet-aangewezen
werkkosten

Aangewezen werkkosten

Gerichte
vrĳstellingen

Nihilwaarderingen

Onbelast

Onbelast

Overige
werkkosten

Bedrag boven 1,4% van totale loonsom
belast tegen 80% eindheffing

Onbelast

80%

is 80% eindheffing verschuldigd over een bedrag van
€ 14.000 - € 11.200 = € 2.800 en het bedrag van eventuele
andere aangewezen vergoedingen en verstrekkingen.
Voorbeeld 2
Werkgever B heeft eveneens een totale fiscale loonsom van
€ 800.000 en een vrije ruimte van € 11.200. B organiseert een

Personeelsfeesten
De belastbaarheid van personeelsfeesten, recepties
en jubileumfeesten is afhankelijk van de locatie. Een
personeelsfeest is onbelast voor de werknemers als dit
op de werkplek plaatsvindt. Voor personeelsfeesten
is de werkplek elke plek waarvoor de werkgever
Arbo-verantwoordelijk is. Het feest is ook onbelast
voor werknemers van de eigen vestiging, andere
vestigingen, locaties of kantoren, maar niet voor
werknemers van een verbonden vennootschap. Voor
deze werknemers moet het feest als loon worden
aangemerkt dat eventueel ondergebracht kan worden
in de vrije ruimte. Vindt een personeelsfeest plaats op
een externe locatie, dan is dit loon van de werknemer
dat ondergebracht kan worden in de vrije ruimte.
In het geval een personeelsfeest in concernverband
plaatsvindt moet de werkkostenregeling per individuele
werkgever worden toegepast omdat elke werkgever
een eigen vrije ruimte heeft.
Een personeelsfeest kan hoge kosten met zich
brengen. Voor de vrije ruimte kan de locatie van een
personeelsfeest daarom grote gevolgen hebben. Aan
de hand van onderstaande voorbeelden wordt dit
toegelicht.
Voorbeeld 1
Werkgever A heeft een totale fiscale loonsom van € 800.000.
De vrije ruimte bedraagt 1,6% * € 800.000 = € 11.200.

personeelsfeest in de ontvangsthal van het bedrijf voor de
eigen werknemers. De kosten voor het personeelsfeest zijn
€ 14.000. Het personeelsfeest is een onbelaste voorziening
voor de werknemers. De vrije ruimte van € 11.200 kan
aangewend worden voor andere verstrekkingen zoals een
kerstpakket.

Werkkleding
Vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling
van werkkleding is in de werkkostenregeling altijd
loon van de werknemer dat als eindheffingsloon kan
worden aangewezen. Werkkleding wordt echter op
nihil gewaardeerd indien het gaat om ter beschikking
gestelde kleding, de werknemer de kleding geheel of
gedeeltelijk op de werkplek draagt en de kleding aan
één van de volgende voorwaarden voldoet:
• de kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
geschikt om tijdens het werk te dragen;
• ieder kledingstuk is voorzien van één of meer
duidelijk zichtbare bedrijfslogo’s met een
oppervlakte van ten minste 70cm² in totaal; of
• de kleding blijft aantoonbaar achter op de
werkplek.
Het verschil tussen werkkleding die ter beschikking is
gesteld en werkkleding die verstrekt of vergoed is, is
dat de werkgever bij terbeschikkingstelling eigenaar
blijft van de kleding. Bij vergoeding en verstrekking
gaat de eigendom over op de werknemer.

A organiseert een personeelsfeest op een externe locatie in
een feestzaal. De kosten voor het personeelsfeest zijn
€ 14.000. De kosten voor het personeelsfeest zijn loon van de
werknemer. A wijst de kosten als eindheffingsloon aan. De
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Belast loon

Bedrag binnen 1,4%
van totale loonsom

kosten van het personeelsfeest overtreffen de vrije ruimte. Er

Knelpunten
Gebleken is dat bij werkgevers omtrent bepaalde
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers veel
vragen rijzen. Deze vragen betreffen met name het
personeelsfeest, de werkkleding en producten uit eigen
bedrijf.

Geen loon

De nihilwaardering geldt niet voor vergoede of
verstrekte werkkleding. De wijze waarop een
werknemer de werkkleding ontvangt en de kenmerken

van de werkkleding zijn derhalve bepalend voor de
belastbaarheid. De gevolgen voor de vrije ruimte wordt
aangetoond met onderstaande voorbeelden.
Voorbeeld 1
Werkgever A heeft een totale fiscale loonsom van € 500.000.
De vrije ruimte bedraagt 1,6% * € 500.000 = € 7.000. A heeft
10 monteurs in dienst die ieder een jaarlijkse vergoeding voor
overalls krijgen van € 200. Er is sprake van een vergoeding
waardoor de totale vergoeding van € 2.000 loon van de

Conclusie
Het doel van de werkkostenregeling is administratieve
lastenverlichting voor de werkgever. Betwist kan
worden of dit doel wordt bereikt nu binnen de
werkkostenregeling verschillende onderscheidingen
worden gemaakt. Denk aan de gerichte vrijstellingen en
intermediaire kosten. Daarnaast worden aan bepaalde
vergoedingen en verstrekkingen zulke voorwaarden
gesteld dat zij per geval beoordeeld dienen te worden.
Denk aan personeelsactiviteiten en werkkleding.

werknemers is. A wijst de kosten voor werkkleding aan. De
kosten komen ten laste van de vrije ruimte, zodat nog € 7.000
- € 2.000 = € 5.000 resteert.
Voorbeeld 2
Werkgever B heeft eveneens een totale fiscale loonsom van €
500.000 en een vrije ruimte van € 7.000. B heeft 10 monteurs
in dienst aan wie ieder 3 overalls ter beschikking worden
gesteld. Een overall is nagenoeg uitsluitend geschikt om

Vanuit financieel oogpunt kan worden geconstateerd
dat het van twee factoren afhankelijk is of de
werkkostenregeling resulteert in een lastenverlichting
of een lastenverzwaring voor de werkgever. Deze twee
factoren zijn:
1. de hoogte van de totale fiscale loonsom; en
2. de hoogte van de tot de vrije ruimte behorende
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

tijdens het werk te dragen. De terbeschikkingstelling van de
werkkleding is onbelast en komt niet ten laste van de vrije
ruimte.

Producten uit eigen bedrijf
Als een werkgever of een met de werkgever verbonden
vennootschap aan een werknemer een korting of
vergoeding geeft bij aankoop van producten uit
eigen bedrijf, is dit altijd loon van de werknemer. Het
voordeel wordt gesteld op het verschil tussen de prijs
die aan derden in rekening wordt gebracht voor het
product en de eigen bijdrage van de werknemer. Het
loon kan aangewezen worden als eindheffingsloon.
Onderstaand voorbeeld geeft een uitwerking weer van
korting op producten uit eigen bedrijf.

Of sprake is van een financiële lastenverlichting of
-verzwaring zal aan het eind van het kalenderjaar
waarin de overstap op de werkkostenregeling bij
een werkgever heeft plaatsgevonden blijken. Of
de werkkostenregeling de beoogde administratie
lastenverlichting met zich brengt, zal blijken wanneer
de administratie van een werkgever is aangepast op de
werkkostenregeling.
Mr. Heidi Bröker en Denise Moerland

Voorbeeld
Restaurant A verleent al zijn werknemers een korting van
25% op een driegangendiner in het restaurant. De prijs van
een driegangendiner is € 35. Een werknemer betaalt 75% *
€ 35 = € 26,25. Het loon dat per driegangendiner ten laste
moet worden gebracht van de vrije ruimte is € 35 - € 26,25 =
€ 8,75.
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