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Redactioneel
Bezuinigingen door decentrale
overheden in Europees perspectief
“Stevig herstel Nederlandse industrie”. “Economisch
vertrouwen eurozone stijgt sterkst in Nederland”.
“Consumenten en bedrijven op de rem”. “Terwijl
Nederland in recessie blijft, klimt de eurozone eruit”.
Zo maar een aantal krantenkoppen van de afgelopen tijd.
De berichtgeving laat de lezer achter in vertwijfeling en
met vragen. Welke kant gaat het op met de economie?
Zal ik die verbouwing aan het huis nog iets langer
uitstellen? Zet ik nu de stap naar de arbeidsmarkt of
studeer ik langer door? Eén ding is duidelijk: het zware
en onzekere economische getij raakt burgers, bedrijven en
de overheid tot in iedere vezel. De Nederlandse overheid
(Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) bezuinigt
om het hoofd boven water te kunnen houden. Bij het
bezuinigen speelt Europa een grotere rol dan menigeen
denkt.
De overheid geeft al jaren meer uit dan er binnenkomt
en daar komt bij dat de economische crisis (en de
vergrijzing) resulteert in lagere inkomsten en hogere
uitgaven. Dan is één plus één twee; het is nodig om
de tering naar de nering te zetten en de uitgaven aan
te passen aan de inkomsten, ofwel: bezuinigen. Het
bezuinigen door de overheid wordt tegenwoordig
niet alleen ingegeven door het besef dat het nodig is
om het huishoudboekje op orde te brengen. Nee, het
is ook nodig om te voldoen aan de norm die Europa
stelt aan het begrotingstekort van maximaal 3% en
een staatsschuld van maximaal 60% van het Bruto
Binnenlands Product.
In Europees verband zijn in het Stabiliteits- en Groeipact
(SGP) afspraken gemaakt over het begrotingstekort
en de overheidsschuld en het terugdringen van
tekorten. De gedachte was en is dat als in veel landen
de tekorten uit de hand lopen, dat leidt tot opdrijving
1

De Wet HOF is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel bij de Eerste Kamer.

van de rente en tot een verzwakking van de euro
door hogere inflatie. Het SGP moet op grond van de
afspraken in Europees verband in nationale wetgeving
worden verankerd. In Nederland wordt dit gedaan met
de Wet Hof (ofwel: Wet Houdbare overheidsfinanciën1)
die geldt voor de rijksdienst, de sociale fondsen,
decentrale overheden (provincies, gemeenten en
waterschappen) en de overige rechtspersonen
met een wettelijke taak. Het centrale punt uit het
wetsvoorstel is dat alle partijen in de collectieve sector
een gelijkwaardige inspanning moeten leveren om
het begrotingstekort (EMU-tekort) de komende jaren
(verder) weg te werken.
Het EMU-saldo (het saldo van de overheidsbegroting)
en de EMU-schuld (de stand van de overheidsschulden)
van decentrale overheden tellen mee voor de bepaling
van het EMU-saldo en de EMU-schuld van Nederland.
Daarom wil het kabinet ‘grip’ op het EMU-saldo en
de schuldpositie van decentrale overheden. Kern van
het wetsvoorstel is dat de decentrale overheden een
bijdrage leveren in het terugdringen van het EMU-saldo
(tekort). Hierbij is gekozen voor een collectieve
benadering (‘macronorm’), waarbij er een maximum
is gesteld aan het EMU-tekort van alle decentrale
overheden samen.
In het wetsvoorstel is een sanctiemechanisme
ingebouwd. Bij overschrijding van het macroplafond
voor het EMU-saldo kan het Ministerie van Financiën
een deel van het gemeentefonds voor de duur van
(maximaal) drie jaar renteloos inhouden. In principe
vindt de korting van het gemeentefonds collectief
plaats. Het wetsvoorstel kent dus geen sancties voor
individuele provincies en gemeenten met een te groot
tekort. Voor Waterschappen is dit wel het geval.
De invoering van de Wet Hof betekent voor decentrale
overheden dat er een (verplichte) extra financiële
indicator bijkomt om rekening mee te houden. Vanuit
het Rijk zal de komende tijd veel belang worden
gehecht aan het gerealiseerde EMU-saldo. Decentrale
overheden doen er daarom goed aan om extra
aandacht te schenken aan de kwaliteit en actualiteit van
de financiële administratie, de (meerjaren)begroting en
de daarmee samenhangende kwaliteit van het begrote
(meerjaren)-EMU-saldo. Dit kan door bijvoorbeeld te
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toetsen of de geraamde investeringen en inkomsten en
uitgaven actueel en reëel zijn. Verder is het relevant dat
in het beleid aandacht wordt besteed aan de effecten
op het EMU-saldo en de schuldenpositie van een
decentrale overheid.
Ik verwijs ik u graag naar de rubriek ‘Overheid en
non-profit’ in deze Update voor een aantal andere
boeiende onderwerpen die spelen in de publieke
sector. Ik wens u veel leesplezier toe met de artikelen in
deze septembereditie.
Namens de redactie,
drs. Ronald van Dijk RA
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Accounting

IASB publiceert nieuwe
ED Leases
In mei 2013 heeft de IASB een nieuwe exposure draf (ED)
over de verwerking van leases gepubliceerd. De IASB
werkt al enige tijd aan nieuwe regels voor de
verslaggeving van leases. Dit is een project waarbij de
IASB en de FASB gezamenlijk optrekken. In 2010 heeft
de IASB al een eerdere ED gepubliceerd. Mede naar
aanleiding van ontvangen kritiek op deze ED zijn diverse
wijzigingen aangebracht. Wat niet gewijzigd is, is dat de
IASB nog steeds voorstelt dat lessees activa en
verplichtingen uit hoofde van leases in de balans opnemen
(met uitzondering van ‘short-term leases’). In dit artikel
zetten wij de inhoud van deze nieuwe ED op hoofdlijnen
uiteen.

Leasetypering leases
De ED stelt voor dat leases moeten worden
onderscheiden in leasetype A en leasetype B. Dit is
nieuw ten opzichte van de eerdere ED. De verwerking
door lessees en lessors van leases is afhankelijk
van deze leasetypering. Beide leasetypes dienen
door lessees op de balans te worden verwerkt (met
uitzondering van ‘short-term leases’). Dit onderscheid
heeft voor lessees met name betekenis voor de
verwerking van de lasten van de lease in de winst-enverliesrekening. Voor lessors heeft dit onderscheid
grotere betekenis.
Dit onderscheid in leasetypes is met name het gevolg
van kritiek op de eerdere ED. Een deel van kritiek
richtte zich namelijk onder meer op het effect van
zogenaamde ‘front loading’. Dat is het effect dat de
lasten in de winst-en-verliesrekening van een lease in
de eerste jaren relatief hoger zijn dan de lasten in de

latere jaren. Dit patroon ontstaat als een lease als een
aankoop van een gebruiksrecht in combinatie met
een financiering wordt verwerkt. De rentelasten aan
het begin van de lease zijn relatief hoog als gevolg
van toepassing van de effectieve-rentemethode.
De afschrijvingslasten op het gebruiksrecht zullen
daarentegen constant zijn als gevolg van lineaire
afschrijving. Deze combinatie leidt tot het genoemde
‘front loading’ effect. De IASB heeft het onderscheid in
leasetype A en leasetype B bedacht om voor bepaalde
leases (met name leases van vastgoed) het effect van
‘front loading’ weg te nemen. Bij leasetype B verwerkt
een lessee een constante leaselast (‘Single Lease
Expense approach’ of kortweg SLE-benadering).
In geval van leasetype A verwerkt een lessee de
lease als een aankoop van een gebruiksrecht in
combinatie met een verkregen financiering (‘Interest
& Amortisation approach’ of kortweg I&A-benadering).
Het onderscheid tussen leasetype A en leasetype B
bepaalt ook de verwerking door lessors.
Om het onderscheid tussen leasetype A en leasetype
B te bepalen, zijn in de ED nadere bepalingen
opgenomen. Deze bepalingen sluiten aan op de
aard van het gehuurde actief. Op grond van deze
bepalingen classificeert een lease van vastgoed (land
of een gebouw of beide) eerder als leasetype B.
In geval van leasetype B consumeert een lessee in
geringe mate het gehuurde actief. Dit in tegenstelling
tot leasetype A (met name leases van apparatuur,
zoals auto’s, computers en kopieermachines).
Overigens is het opvallend dat voor het bepalen of er
sprake is van leasetype A of leasetype B zoveel nadruk
ligt op vastgoed (grond en gebouwen). Er zijn namelijk
meer leaseobjecten waarvoor geldt dat de lessee het
actief in geringe mate consumeert, zoals bijvoorbeeld
een glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk zal echter
eerder als leasetype A classificeren dan vastgoed,
omdat het glasvezelnetwerk niet classificeert als
vastgoed onder IFRS. Dit kan leiden tot een situatie dat
vergelijkbare leaseovereenkomsten met vergelijkbare
leaseobjecten verschillend verwerkt moeten worden.
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Schematisch luiden deze bepalingen als volgt:

Ja

Is het onderliggende
actief vastgoed?

Nee

Is de leaseperiode
insignificant ten opzichte
van de totale economische
levensduur van het
onderliggende actief
of is de contante waarde
van de leasebetalingen
insignificant ten opzichte
van de reële waarde van
het gehuurde actief?

Is de leaseperiode een
belangrĳk deel van de
resterende economische
levensduur van het vastgoed
of vormt de contante waarde
van de leasebetalingen een
substantieel deel van de reële
waarde van het vastgoed?
Nee

Ja

Ja

Nee

Leasetype A

Leasetype B

Leasetype A

I&A-benadering

SLE-benadering

I&A-benadering

Voorbeeld: Classificatie van een lease als type A of als
type B
Een onderneming huurt een kantoorgebouw voor een periode
van 10 jaar. De economische levensduur wordt geschat op 40
jaar. Daarnaast huurt de onderneming ook een machine voor
een periode van 2 jaar. De economische levensduur bedraagt
8 jaar. De onderneming concludeert dat voor het vastgoed
sprake is van leasetype B, omdat de leaseperiode (10 jaar)
geen belangrijk deel is van de economische levensduur (40
jaar). In dat geval past de onderneming de SLE-benadering
toe. Voor de machine concludeert de onderneming dat
er sprake is van leasetype A, omdat de leaseperiode niet

In de ED stelt de IASB voor dat een lessee voor
alle andere leases dan short-term leases (dus voor
zowel leasetype A als leasetype B) een actief en
een verplichting op moet nemen. Het actief betreft
het gebruiksrecht van het leaseobject (recht-vangebruik-actief). Dus niet het leaseobject zelf. De
leaseverplichting betreft de contante waarde van de
leasebetalingen. Voor leases die nu als operationele
lease classificeren, betekent dit dat er een verplichting
en een actief op de balans zichtbaar zullen worden.
De vervolgverwerking is afhankelijk van de toe te
passen benadering voor het afschrijven van het
recht-van-gebruik-actief. De benadering is afhankelijk
van de vraag of een lease als type A of als type B
classificeert. Als een lease classificeert als type A, past
een lessee een ‘Interest & Amortisation approach’
(I&A-benadering) toe. Classificeert een lease als type B,
dan past de lessee een ‘Single Lease Expense approach’
(SLE-benadering) toe.
Leasetype A
Voor leasetype A verwerkt een lessee naast
rentelasten in de winst-en-verliesrekening afzonderlijk
afschrijvingslasten over het recht-van-gebruik-actief.
Deze afschrijvingslasten bepaalt de lessee onafhankelijk
van de rentelasten. De afschrijving van het recht-vangebruik-actief zal in het algemeen lineair geschieden.
Deze benadering zal resulteren in hogere lasten
gedurende de eerste jaren van een lease ten opzichte
van de lasten in de latere jaren (‘front-loading’).
De lessee bepaalt de rentelasten conform de effectieverentemethode. De rentelasten en de afschrijvingslasten
worden afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening
gepresenteerd.

insignificant is ten opzichte van de economische levensduur.
Als gevolg past de onderneming de I&A-benadering toe. Dit
illustreert dat op grond van het praktische hulpmiddel voor
een gehuurd actief dat geen vastgoed betreft een lessee
eerder dan bij vastgoed moet concluderen dat een meer dan
een insignificant deel wordt verkregen en geconsumeerd
van het gehuurde actief. Het illustreert voorts dat leases
zullen voorkomen die ook met het praktische hulpmiddel niet
eenvoudig zijn te classificeren.

Een lessee kan een optie tot koop van het
onderliggende actief hebben. Als een lessee een
significante economische incentive heeft om die optie
uit te oefenen, classificeert de lease als leasetype A.
In dat geval zijn de eerdergenoemde criteria niet meer
relevant.

Leasetype B
Voor leasetype B bepaalt de lessee de periodieke
afschrijvingslasten zodanig dat de totale leasekosten
(totaal van de niet-contant gemaakte leasebetalingen)
lineair aan de leaseperiode worden toegerekend.
Dit geschiedt door eerst de rentelasten voor een
verslagperiode te bepalen conform de effectieverentemethode. Vervolgens bepaalt de lessee de
afschrijvingslasten per verslagperiode door het
verschil te nemen van de lineair toegerekende totale
leasekosten aan een verslagperiode en de bepaalde
rentelasten voor die periode. In de winst-enverliesrekening verantwoordt een lessee de rentelasten
en afschrijvingslasten in één post ‘Leasekosten’.
Voorbeeld: Verwerking leasetype A en leasetype B

Voorgestelde verwerking op hoofdlijnen voor
lessees
De huidige ‘off-balance’ verwerking door lessees van
operating leases verdwijnt, met uitzondering van de
verwerking van short-term leases. Short-term leases
kunnen nog wel ‘off-balance’ worden verwerkt. Een
lessee mag er namelijk voor kiezen short-term leases op
alternatieve wijze te verwerken. Dit alternatief houdt
in dat de lessee de leasebetalingen op tijdsevenredige
basis verwerkt over de leaseperiode.

door lessee
Een lessee huurt huisvesting voor een periode van 3 jaar.
Het totaal van de niet-contant gemaakte leasebedragen
voor dit leasecontract over de leaseperiode bedraagt
€ 45.000 (jaar 1: € 10.000, jaar 2: € 15.000 en jaar 3:
€ 20.000). Bij eerste verwerking van deze lease bedragen het
recht-van-gebruik-actief en de leaseverplichting € 38.000.
De gehanteerde disconteringsvoet is 8%. De lessee verwerkt
de leaseverplichting volgens de effectieve-rentemethode.
Gedurende jaar 1 bedragen de rentelasten € 3.038.
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Verwerking als leasetype A
Bij verwerking van de lease als leasetype A (I&A-benadering)
bedragen de afschrijvingslasten € 12.666 (= € 38.000/3 jaar).
Schematisch weergegeven ziet dat er in de jaarrekening over
jaar 1 als volgt uit:
Balans
Recht-van-gebruik-actief

25.334

Leaseverplichting

31.038

Voorgestelde verwerking op hoofdlijnen voor
lessors
In de eerdere ED werden twee verwerkingswijzes
voorgesteld. De toepassing van deze verwerkingswijzes
was afhankelijk van de vraag of de lessor wel of niet
significante risico’s of voordelen ten aanzien van het
leaseobject behield. Mede naar aanleiding van de
ontvangen kritiek stelt de IASB nu de volgende twee
modellen voor. Hierbij zoekt de IASB aansluiting bij het
onderscheid tussen leases dat ook door lessees moet
worden gehanteerd (leasetype A en leasetype B).

Winst-en-verliesrekening
Afschrijvingslasten recht-van-gebruik-actief

De verwerking door een lessor is dus evenals voor
lessees afhankelijk van de vraag of er sprake is van
leasetype A of leasetype B, met uitzondering van
short-term leases. Een lessor kan kiezen short-term
leases te verwerken volgens het huidige operating lease
model.

12.666

Rentelasten

3.038

Totaal

15.704

Verwerking als leasetype B
Bij verwerking van de lease als leasetype B (SLE-benadering)
bedragen de lineair toegerekende totale leasekosten aan
jaar 1 € 15.000 (= € 45.000/3 jaar). De lessee verwerkt
de leaseverplichting nog steeds volgens de effectieverentemethode. Gedurende jaar 1 bedragen de rentelasten
€ 3.038. De afschrijvingslasten van het recht-van-gebruikactief in jaar 1 bedragen dan € 11.962 (= totale leasekosten
ter hoogte van € 15.000 – rentelasten ter hoogte van
€ 3.038). In de winst-en-verliesrekening wordt het totaal van
de rentelasten (= € 3.038) en de afschrijvingslasten
(= € 11.962) als één post ‘Leasekosten’ (= € 15.000)
gepresenteerd.
Schematisch weergegeven ziet dat er in de jaarrekening over
jaar 1 als volgt uit:
Balans			
Recht-van-gebruik-actief

26.038

Leaseverplichting

31.038

Winst-en-verliesrekening
Leasekosten		15.000

Leasetype A
Als er sprake is van leasetype A neemt de lessor
het onderliggende actief niet langer op de balans
op. In plaats daarvan verantwoordt de lessor een
leasevordering inzake de leasebetalingen en daarnaast
een restactief (‘residual asset’). Het restactief betreft
de claim van de lessor ten aanzien van de restwaarde
van het onderliggende actief aan het einde van de
leaseperiode. Het restactief waardeert de lessor tegen
het saldo van de brutorestwaarde (contante waarde
van de geschatte restwaarde op het einde van de
leaseperiode) en de uitgestelde winst, voor zover
aanwezig. De winst op het restactief wordt uitgesteld
tot de verkoop of nieuwe lease van het onderliggende
actief. In de balans wordt één post gepresenteerd voor
het restactief. Dat deze post uit twee componenten
bestaat, is relevant voor de vervolgverwerking.
Een lessor is verplicht om aan het begin van de lease
eventuele winst te verantwoorden ten aanzien van
het leasedeel van het actief. Deze winst is het verschil
tussen de verantwoorde leasevordering en het deel
van de boekwaarde van het niet langer opgenomen
actief dat betrekking heeft op de lease. Van een winst
aan het begin van de lease zal bijvoorbeeld sprake zijn
bij leases door lessors die het leaseobject zelf hebben
vervaardigd.

Samenvattend kunnen de verschillende posten over de
leasetermijn als volgt worden weergegeven:
		

Leasetype A

Leasetype B

0

1

2

3

1

2

3

Recht-van gebruik-actief

38.000

25.334

12.667

0

26.038

13.519

0

Leaseverplichting

38.000

31.038

18.520

0

31.038

18.520

0

							
Leasekosten					15.000
Afschrijvingslasten 		12.666

12.667

Rentelasten		
3.038

2.481

Totaal		15.704

15.148

15.000

15.000

12.667			
1.481			
14.148

15.000

15.000

15.000
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Vervolgens verwerkt de lessor de vordering tegen
de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieverentemethode. De lessor verantwoordt op deze wijze
interestopbrengsten over de leaseperiode.
De lessor rent vervolgens het restactief ook op over
de leaseperiode tot het bedrag van de verwachte
restwaarde aan het einde van de leaseperiode.
Deze oprenting resulteert ook in interestopbrengsten
in de winst-en-verliesrekening. De te hanteren
disconteringsvoet is de rentevoet die de lessor in
rekening brengt aan de lessee.

Na 3 jaar wordt de lease beëindigd en ontvangt de lessor de
machine terug.
De lessor verwerkt hiervan (in €):
Voorraad

4.500

Aan Restactief		

4.500

De lessor verkoopt de machine vervolgens voor een bedrag
ter hoogte van € 5.000.
De lessor verwerkt hiervan (in €):
Bank

5.000

Voorbeeld: Verwerking leasetype A door lessor

Aan Voorraad		

4.500

(ontleend aan ED)

Aan Resultaat op verkoop		

500

Een lessor verhuurt een machine voor een periode van 3 jaar.
De lease classificeert als leasetype A. De leasebetalingen
bedragen € 2.400 per jaar. De initiële directe kosten van
de lessor bedragen € 200. Bij aanvang van de lease is de
boekwaarde van de machine gelijk aan de reële waarde van
de machine (= € 10.000). Als gevolg realiseert de lessor geen
winst bij aanvang van de lease. De verwachte restwaarde van
de machine na 3 jaar bedraagt € 4.500. De rente die de lessor
aan de lessee in rekening brengt bedraagt 6,87%.
Bij aanvang van de lease boekt de lessor (in €):
Leasevordering

6.513		

Restactief

3.687		

(= contante waarde leasebetalingen

Leasetype B
Voor leasetype B hanteert een lessor een
verwerkingsmodel dat op hoofdlijnen aansluit op de
huidige wijze van verwerken van operationele leases
onder IAS 17 ‘Leases’. De lessor blijft het leaseobject
op de balans verantwoorden. De leasebetalingen
worden op lineaire wijze ten gunste van de
winst-en-verliesrekening verwerkt, tenzij een andere
toerekeningssystematiek representatiever is voor het
tijdspatroon van de voordelen van het gebruik van het
actief.

+ initiële directe kosten)
(= contante waarde verwachte restwaarde
na afloop leasetermijn)
Aan Machine			 10.000

(= niet langer opnemen van machine onder
voorraad)

Aan Bank/Crediteuren			

200

(= initiële directe kosten)

Als gevolg van de activering van de initiële directe kosten als
onderdeel van de leasevordering bedraagt de te hanteren
effectieve-rentevoet niet 6,87% maar 5,18%. De initiële
directe kosten worden door middel van de effectieverentemethode ten laste van het resultaat geamortiseerd.
De lessor verwerkt over het eerste jaar van de lease (in €):
Bank

2.400

Aan Leasevordering		

2.400

Leasevordering		338		

(= 5,18% x 6.513)

Restactief 		253		

(= 6,87% x 3.687)

Aan Interestopbrengsten			

591

(= 338 + 253)

Tabel 1: Verloop van de balansposten gedurende lease (inclusief te verwerken interest)

Leasevordering

Short-term leases
Zoals reeds eerder aangegeven stelt de IASB voor
de verwerking van short-term leases door lessees en
lessors een alternatief voor. Short-term leases zijn
leases met een maximaal mogelijke leaseperiode
van 12 maanden. Hierbij moet rekening worden
gehouden met opties tot verlenging. Een lease met
een contractduur van 12 maanden en een optie tot
verlenging classificeert dan ook niet als een short-term
lease. Een lessee mag ervoor kiezen short-term leases
op alternatieve wijze te verwerken. Dit alternatief houdt
in dat de lessee de leasebetalingen op tijdsevenredige
basis verwerkt over de leaseperiode. Een lessor kan
kiezen short-term leases te verwerken volgens het
huidige operating lease model.

Restactief

Interest
leasevordering

Interest
restactief

Totale
interestopbrengsten

0

6.513

3.687			

1

4.451

3.940

338

253

591

2

2.282

4.211

231

271

502

3

0

4.500

118

289

407

Leasetermijn
De IASB stelt voor de leasetermijn anders te bepalen
dan volgens de eerdere ED. De leasetermijn is
volgens de nieuwe ED de niet te annuleren termijn
inclusief opties tot verlenging of beëindiging als
er een significante economische incentive is voor
een onderneming om deze opties uit te oefenen.
Bij aanvang van de lease moet een onderneming
beoordelen of er sprake is van een significante
economische incentive om verlengingsopties uit
te oefenen. In de eerdere ED was de leasetermijn
gedefinieerd als de ‘longest possible term that is more
likely than not to occur’. Op deze definitie kwam
veel kritiek. Een deel van commentaren stelde dat
verlengingsopties nog geen verplichting vormen.
Ook werden praktische bezwaren geuit ten aanzien
van de relatieve complexiteit rond het bepalen van de
leasetermijn. De IASB heeft gehoor gegeven aan deze
kritiek.
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Dit heeft geleid tot de nieuw voorgestelde definitie van
de leasetermijn.
Bij de beoordeling of er sprake is van een significante
economische incentive moet een onderneming de
volgende factoren betrekken:
Contractgerelateerde factoren (‘contract-

De contractvoorwaarden, zoals een

based’)

voordelige optie tot verlenging.

Actiefgerelateerde factoren

Specifieke eigenschappen van het gehuurde

(‘asset-based’)

actief, zoals door de lessee gerealiseerde
investeringen die op het moment dat de
optie uitoefenbaar zal zijn nog een waarde
hebben.

Marktgerelateerde factoren

Markthuurprijzen voor vergelijkbare activa.

(‘market-based’)
Ondernemingsspecifieke factoren (‘entity-

De historische praktijk van de onderneming,

specific’)

de intentie van management en

van restwaardegaranties mee bij het bepalen
van de leaseverplichting. Het gaat hierbij niet
om restwaardegaranties afgegeven door een
niet-verbonden derde. De verwachte bedragen
uit hoofde van restwaardegaranties die in de
leaseverplichting zijn meegenomen, worden
herbeoordeeld als er sprake is van gebeurtenissen of
omstandigheden die erop duiden dat er sprake is van
een significante wijziging in de te betalen bedragen uit
hoofde van de restwaardegarantie.
Lessors verantwoorden alleen de te ontvangen
bedragen uit hoofde van restwaardegaranties als
leasebetalingen wanneer de tegenpartij ook voordelen
ten aanzien van het restactief ontvangt aan het
einde van de leasetermijn. In alle andere situaties
verantwoordt de lessor geen restwaardegarantie
tot het einde van de leaseperiode. De lessor houdt
in dat geval rekening met de restwaardegarantie bij
het beoordelen van het restactief op een impairment
gedurende de leasetermijn.

gebruikelijke industriepraktijk.

Selectie uit overige voorstellen opgenomen in ED
Herbeoordeling leasetermijn
Herbeoordeling van de leasetermijn dient plaats te
vinden als relevante factoren zodanig veranderen dat
een lessee een significante economische incentive
verkrijgt om een verlengingsoptie uit te oefenen, of
niet langer een significante economische incentive
heeft om een verlengingsoptie uit te oefenen.
Bij deze herbeoordeling dient een onderneming
dezelfde factoren te hanteren als bij aanvang van
de lease, met uitzondering van marktgerelateerde
factoren.
Variabele leasebetalingen
De door lessees en lessors in ogenschouw te nemen
leasebetalingen betreffen de vaste leasebetalingen over
de leaseperiode en de variabele leasebetalingen die:
• gebaseerd zijn op een index of een voet; of
• in economische zin vaste leasebetalingen betreffen.
De hoogte van de index of de voet aan het einde
van een verslagperiode wordt gebruikt om de
leasebetalingen aan te passen die gebaseerd zijn
op een index of een voet. Betalingen uit hoofde
van beëindigingsboetes en koopopties worden
meegenomen bij het bepalen van de leasebetalingen
als zij ook invloed hebben op de bepaalde leaseperiode.
Variabele leasebetalingen gebaseerd op prestaties
of gebruik worden door lessees en lessors niet
meegenomen. Leasebetalingen waarvan de hoogte
afhankelijk is van de omzet zijn een voorbeeld hiervan.
Deze worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
in de periode dat deze zich voordoen. Echter, lessors
nemen dergelijke verwachte variabele leasebetalingen
wel mee in de eerste waardering van het restactief.
Restwaardegaranties
Een lessee neemt de bedragen die naar
verwachting betaald moeten worden uit hoofde

Contracten die leasecomponenten en
niet-leasecomponenten bevatten
Lessees en lessors zijn volgens de ED verplicht om de
niet-leasecomponenten afzonderlijk te verwerken van
de leasecomponenten. De niet-leasecomponenten
worden verwerkt volgens de van toepassing
zijnde standaarden onder IFRS. Bijvoorbeeld
afspraken over het te verrichten onderhoud
aan een leaseobject worden verwerkt als een
dienstverleningsovereenkomst.
Koopopties
De IASB stelt in de ED voor dat koopopties vergelijkbaar
aan verlengingsopties moeten worden behandeld.
Dat houdt in dat als een lessee een significante
economische incentive heeft bij aanvang van de
lease een koopoptie uit te oefenen, de uitoefenprijs
onderdeel uitmaakt van de leasebetalingen.
Dit verhoogt bij lessees de eerste waardering van het
recht-van-gebruik-actief en de leaseverplichting.
Bij lessors verhoogt dit de leasevordering in het geval
van leasetype A. De voorschriften ten aanzien van het
herbeoordelen van het uitoefenen van koopopties
zijn gelijk aan de voorschriften ten aanzien van de
herbeoordeling van de leasetermijn.
Beëindigingsboetes
Een lessee zal beëindigingsboetes op vergelijkbare
wijze moeten behandelen als opties tot verlenging
of beëindiging. Een lessee kan verplicht zijn een
boete te betalen als een optie tot verlenging niet
uitgeoefend wordt. Stel dat de lessee de verlenging
van de leaseperiode niet in de leaseperiode meeneemt,
omdat er geen significante economische incentive
is om te verlengen. In dat geval moet de boete
worden meegenomen bij het bepalen van de te
verwerken leaseverplichting (contante waarde van de
leasebetalingen inclusief boete). Een lessor verwerkt
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in geval van leasetype A beëindigingsboetes waarvoor
een significante economische incentive bestaat als
onderdeel van de leasevordering.
Contractaanpassingen
Als contractaanpassingen leiden tot een significante
wijziging van een bestaande lease, moet het aangepast
contract als een nieuw afgesloten contract worden
verwerkt. Verschillen die hierbij kunnen ontstaan
worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Disconteringsvoet
Een lessee moet de leasebetalingen contant maken
door gebruik te maken van de rente die de lessor aan
de lessee in rekening brengt. Als die niet bekend is
bij de lessee, wordt de lessee’s marginale rentevoet
gehanteerd. Een lessor moet de rentevoet hanteren die
aan de lessee in rekening wordt gebracht.
Impairment
Lessees en lessors moeten de bepalingen in IAS 36
‘Impairment of Assets’ hanteren voor het bepalen
of er sprake is van een impairment van het rechtvan-gebruik-actief en het restactief. De door een
lessor verantwoorde leasevordering wordt op een
impairment beoordeeld door toepassing van de
relevante bepalingen in IAS 39 ‘Financial Instruments:
Recognition and Measurement’.
Initiële directe kosten
Initiële directe kosten zijn kosten die direct
toerekenbaar zijn aan het onderhandelen en tot stand
brengen van een lease en zouden niet zijn gemaakt als
geen leaseovereenkomst zou zijn afgesloten. Lessees
verantwoorden initiële directe kosten als onderdeel van
het recht-van-gebruik-actief. Lessors verantwoorden
de initiële directe kosten als onderdeel van de
leasevordering in geval van leasetype A. In geval van
leasetype B activeert de lessor de initiële directe kosten
en brengt deze kosten ten laste van de winst-enverliesrekening over de leasetermijn conform de wijze
waarop de leasebetalingen worden toegerekend aan
de winst-en-verliesrekening over de leasetermijn.
Tot slot
Wij hopen met deze publicatie op hoofdlijnen inzicht te
hebben gegeven in de nieuwe voorstellen. Wij willen
wel het volgende benadrukken. Uit de publieke reacties
op deze ED is op te maken dat het zeker geen gelopen
zaak is dat de voorstellen in deze ED ongewijzigd
definitief zullen worden gemaakt. Zie ook het artikel
van Ralph ter Hoeven over de reactie van EFRAG op de
ED.
drs. Dingeman Manschot RA
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EFRAG trekt steun in voor
leaseproject IASB
In de bijdrage hiervoor is ED/2013/6 Leases besproken.
Inmiddels is bekend geworden dat de European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG) in een (concept)
reactie de steun voor dit leaseproject van de IASB in
wil trekken. De EFRAG is van mening dat de IASB op
korte termijn de toelichtingsvereisten van IAS 17 dient te
verbeteren. Op langere termijn dient volgens de EFRAG
eerst te worden nagedacht of en hoe het right-of-use
model past binnen de definitie van een actief. De EFRAG
verwijst daarvoor naar het huidige Conceptual Framework
project. In deze bijdrage brengen we de bezwaren van
de EFRAG voor het voetlicht en geven we een korte
nabeschouwing op het slagen van dit gevoelige project.

Right-of-use model
De EFRAG verwijt de IASB dat het project te zeer lijkt
te zijn ingestoken door de wens om verplichtingen
op de balans te zetten die momenteel off-balance
worden verwerkt. Daardoor is volgens de EFRAG te
weinig aandacht besteed aan de conceptuele basis
van datgene wat geactiveerd moet worden. Het in
de ED opgenomen right-of-use model is gebaseerd
op de gedachte dat een actief gedefragmenteerd kan
worden in een ‘bundel van rechten’, die voordelen
kan genereren voor de gebruiker/lessee. Naar de
mening van de EFRAG had beter doordacht moeten
worden welke soort rechten op het gebruik van activa
geactiveerd moeten worden. Over welke rechten
spreken we en hoe specifiek moet het actief worden
gedefinieerd? En leidt dit nu tot een begrijpelijke
en zinvolle uitkomst voor de gebruiker van de
jaarrekening? Het onderscheid met servicecontracten
speelt hierbij een grote rol. Zo kan een huurder een
afspraak maken met een verhuurder dat een specifieke
auto wordt gehuurd voor 4 jaar (right-of-use asset) of
hij kan een afspraak maken dat gedurende 4 jaar altijd
een auto te zijner beschikking wordt gesteld (logistieke
dienst). In het laatste voorbeeld kan de verhuurder
de auto dus vervangen door een ander exemplaar,

uiteraard binnen de gestelde contractvoorwaarden.
Ook komt het voor dat een recht op gebruik van een
actief onderdeel is van een totaal servicepakket dat aan
de gebruiker wordt aangeboden. Critici menen dat het
merkwaardig is dat servicecontracten anders worden
behandeld dan (operationele) leasecontracten, omdat
het de lessee vaak niet zozeer om het actief gaat maar
om de operationele prestatie (i.c. de vervoersprestatie)
die het actief levert. Inwisselbaarheid van het actief
is dan geen probleem zolang de prestatie maar
kan worden voortgezet. De EFRAG raadt aan deze
conceptuele bezinning op wat een actief is (en hoe
dit afgebakend moet worden) in het kader van het
Conceptual Framework project voort te zetten. Zie ook
hierna.
Een dubbele waarderingsbasis
In de ED worden leasetype A en leasetype B
onderscheiden. Zie de voorgaande bijdrage van
Dingeman Manschot in deze Update. De EFRAG heeft
kritiek op deze verschillende wijzen van waarderen van
lease-activa, die zowel bij leasetype A als leasetype B
voortkomen uit het right-of-use model. In het bijzonder
meent de EFRAG dat de aan de leaseverplichting
gekoppelde waarderingswijze van leasetype B-activa
strijdig is met het right-of-use model.
Lessor/lessee accounting
Ook hier blijkt de verwerking van leasetype B
aanstootgevend te zijn. Waar de lessee een
leasetype B voor het gebruiksdeel moet activeren, dient
de lessor van een leasetype B het gehele actief op de
balans te houden. Dit verschil tussen lessor en lessee
accounting acht de EFRAG niet te rechtvaardigen vanuit
het right-of-use model. Bovendien leidt het tot vreemde
uitkomsten als een partij zowel lessee als lessor is van
een leasetype B (back-to-back-leases).
Wat stelt de EFRAG nu voor?
De EFRAG stelt voor om het project in zijn huidige
vorm stop te zetten. Wel dienen de disclosures van
IAS 17 onmiddellijk te worden verbeterd, zodat aan
gebruikerswensen tegemoet wordt gekomen. Zoals
gezegd verwijzen ze voor de doordenking van het
right-of-use model naar het Conceptual Framework
project. En als dit is afgerond kan het lease-accounting
project weer worden vlotgetrokken. Maar dan zijn we
natuurlijk weer vele jaren verder.
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Nabeschouwing
De intrekking van de steun van de EFRAG dient niet te
lichtzinnig te worden opgevat. Naast het feit dat de
EFRAG belast is met het endorsementadvies richting
de Europese Commissie, hebben de (technische) leden
van de EFRAG een uitgebreid netwerk dat verscheidene
maatschappelijke geledingen beslaat. Intrekking van
de steun is dus een zware tegenvaller voor de IASB.
Uit het detailcommentaar kan wel worden afgeleid dat
de EFRAG eventueel kan leven met het right-of-use
model voor leasetype A. Mijns inziens zal de IASB de
grootste kans van slagen hebben om het project op
(redelijk) korte termijn af te ronden als het right-of-use
model niet van toepassing wordt verklaard op
leasetype B. Deze worden dan off-balance verwerkt
en slechts toegelicht (bij voorkeur tezamen met service
contract commitments). Deze stap is niet zo groot
als hij lijkt want als je al zover bent gegaan om de
waardering van een actief te koppelen aan die van een
verplichting, en ook in de winst-en-verliesrekening de
presentatie van de componenten aan elkaar koppelt,
waarom zou een soortgelijke koppeling dan niet
mogelijk zijn voor de balanspresentatie?
Het kan ook zijn dat de IASB voet bij stuk houdt en
doorgaat met het right-of-use model in zijn huidige
vorm. Alsdan kunnen we op zijn minst een spannend
endorsementproces in de Europese Unie tegemoet
zien. Hoe dan ook, een eventuele non-endorsement
kent alleen maar verliezers. Laten we hopen dat het
zover niet zal komen.
prof. dr. Ralph ter Hoeven
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IASB publiceert IFRIC 21 Levies

De International Accounting Standards Board (IASB)
heeft in mei 2013 IFRIC 21 Levies gepubliceerd.
Het doel van de IASB is om bestaande verschillen tussen
interpretaties van de IFRS Standaarden weg te nemen,
waardoor verslaggevingsregels eenduidiger worden
toegepast. In dit artikel wordt IFRIC 21 behandeld.
De verwachting bestaat dat IFRIC 21 begin 2014 zal
worden goedgekeurd door de Europese Unie.

IFRIC
IFRIC 21 Levies betreft een interpretatie van de IFRS Interpretations
Committee die sturing moet geven aan de toepassing van IFRS Standaarden.
Interpretaties van de IFRIC hebben in principe dezelfde status als de IFRS
Standaarden zelf. IFRIC 21 is echter nog niet goedgekeurd door de Europese
Unie, hetgeen betekent dat de interpretatie nog niet mag worden toegepast
door ondernemingen die hun jaarrekening opstellen volgens IFRS zoals
aanvaard door de Europese Unie. Vooralsnog bestaat de verwachting dat het
goedkeuringsproces door de Europese Unie in het eerste kwartaal van 2014
zal worden afgerond. Hierdoor zal IFRIC 21 binnen de Europese Unie naar
verwachting van toepassing worden voor boekjaren die beginnen op of na
1 januari 2014.

Definitie en reikwijdte
Het begrip ‘levy’ is in het kader van IFRIC 21
gedefinieerd als de verplichting tot een uitstroom van
middelen die door overheden (lokaal, nationaal of
internationaal) via wet- en regelgeving wordt opgelegd
aan ondernemingen, anders dan:
• de uitstroom van middelen die binnen de reikwijdte
van een andere standaard vallen (waaronder de
betaling van winstbelasting die onder IAS 12
‘Income Taxes’ valt);
• boetes en andere maatregelen die het gevolg zijn
van het niet voldoen aan wet- en regelgeving.
IFRIC 21 gaat in op de vraag op welk moment de ‘levy’
moet worden verwerkt. De interpretatie heeft geen
betrekking op de verwerking van de betaling als kosten
of als actief. Daarvoor wordt verwezen naar de overige
standaarden.

IFRIC 21 heeft zowel betrekking op de verwerking van
een voorziening uit hoofde van belastingen, voor zover
deze voorziening valt binnen de reikwijdte van
IAS 37 ‘Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets’, als op de verwerking van een
schuld uit hoofde van belastingen. Vanwege de eerder
toegelichte beperkingen in de reikwijdte heeft IFRIC 21
dus geen betrekking op voorzieningen en schulden uit
hoofde van winstbelasting.
Onderwerpen
Om sturing te geven aan de vraag op welk moment
een onderneming levies in haar jaarrekening moet
verwerken, worden in IFRIC 21 onderstaande
onderwerpen behandeld. Per onderwerp is aangegeven
wanneer de levies moeten worden verwerkt.
Obligating event
Het begrip ‘obligating event’ staat centraal in IFRIC 21.
Voor de definitie van dit begrip wordt aangesloten bij
de definitie in IAS 37: een gebeurtenis die resulteert in
een in rechte afdwingbare of een feitelijke verplichting
waarna de onderneming geen realistisch alternatief
heeft om nog onder deze verplichting uit te komen.
Het ‘obligating event’ dat aanleiding geeft om
een verplichting uit hoofde van belastingen te
verantwoorden is de activiteit die de betaling van de
belastingen veroorzaakt. Als bijvoorbeeld belastingen
moeten worden betaald als in de huidige periode
omzet wordt gegenereerd, maar de hoogte van die
belastingen wordt bepaald aan de hand van de omzet
in een vorige periode, is de omzet in de huidige periode
het ‘obligating event’. De omzet in de vorige periode is
weliswaar nodig om tot betaling van belastingen over
te gaan, maar is op zichzelf niet voldoende om een
verplichting te verantwoorden.
Toekomstige activiteiten
Er bestaat nog geen verplichting uit hoofde van
belastingen als die belastingen moeten worden
betaald vanwege toekomstige activiteiten van de
onderneming, ook al is de onderneming op basis van
economische omstandigheden feitelijk verplicht om die
activiteiten in de toekomst uit te voeren (bijvoorbeeld
in een gereguleerde markt). Er is geen sprake van een
verplichting tot het moment dat het ‘obligating event’
zich voordoet.
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Continuïteit
Het feit dat de jaarrekening van een
onderneming wordt opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling, betekent niet dat de
onderneming een feitelijk verplichting heeft om
belastingen te betalen over toekomstige activiteiten.
Het ‘obligating event’ heeft zich immers nog niet
voorgedaan.

In dit voorbeeld wordt de verplichting opgebouwd
gedurende het boekjaar. Het ‘obligating event’ is het
genereren van omzet gedurende het boekjaar. Hierdoor
heeft onderneming A op elk moment in het boekjaar
een verplichting om belasting te betalen over de
gegenereerde omzet tot dat moment. Onderneming A
heeft geen verplichting om belastingen te betalen over
verwachte omzet in een toekomstige periode.

Opbouw gedurende een periode
De verplichting uit hoofde van belastingen wordt
opgebouwd gedurende een bepaalde periode indien
het ‘obligating event’ plaatsvindt gedurende een
periode. Als het ‘obligating event’ bijvoorbeeld het
genereren van omzet is, dan wordt de bijbehorende
verplichting opgebouwd gedurende de periode waarin
de omzet wordt gegenereerd.

Voorbeeld 2 – verplichting ontstaat direct wanneer
de onderneming omzet genereert
Onderneming B heeft een boekjaar dat loopt
van 1 januari tot en met 31 december. Zodra een
onderneming omzet genereert in een boekjaar, moet
de onderneming een vast bedrag aan belastingen
betalen. Dit bedrag wordt gebaseerd op de omzet in
het voorgaande boekjaar. Onderneming B heeft in het
voorgaande boekjaar omzet gegenereerd en in het
huidige boekjaar wordt op 3 januari de eerste omzet
gegenereerd.

Minimumwaarde
Indien een verplichting uit hoofde van belastingen
ontstaat bij het bereiken van een bepaalde
minimumwaarde, dan wordt ofwel ineens een
verplichting opgenomen bij het bereiken van die
minimumwaarde (wanneer het bereiken van die
minimumwaarde het ‘obligating event’ is), ofwel een
verplichting opgebouwd gedurende een bepaalde
periode na het bereiken van die minimumwaarde
(wanneer het ‘obligating event’ optreedt gedurende
een bepaalde periode na het bereiken van de
minimumwaarde).
Tussentijdse cijfers
Bij het opstellen van tussentijdse cijfers worden
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het
opstellen van een jaarrekening. Dat betekent dat pas
een verplichting uit hoofde van belastingen wordt
opgenomen in de tussentijdse cijfers wanneer aan het
einde van de rapporteringsperiode reeds de feitelijke
verplichting bestaat om een belasting te betalen.
Vooruitbetaalde bedragen
Bedragen die een onderneming heeft betaald uit
hoofde van belastingen, maar waar nog geen feitelijke
verplichting voor bestaat, worden geactiveerd tot het
moment dat het ‘obligating event’ zich voordoet.
Voorbeelden
IFRIC 21 bevat een viertal voorbeelden ter verduidelijking
van de behandelde onderwerpen. Aangezien de
voorbeelden de verschillende verwerkingswijzen goed
illustreren, worden ze in dit artikel integraal behandeld.
Voorbeeld 1 – opbouw van de verplichting
gedurende de periode dat de onderneming omzet
genereert
Onderneming A heeft een boekjaar dat loopt van
1 januari tot en met 31 december. In navolging van
bestaande wetgeving moet de onderneming belasting
betalen ter hoogte van een vast percentage van de
omzet die in een boekjaar wordt gegenereerd.

In dit voorbeeld wordt de totale verplichting
opgenomen op 3 januari van het huidige boekjaar.
Het ‘obligating event’ is namelijk het voor de eerste
keer genereren van omzet in een boekjaar.
Het genereren van omzet in het voorgaande boekjaar is
nodig om de omvang van de verplichting vast te stellen,
maar is niet voldoende om reeds aan het einde van het
voorgaande boekjaar een verplichting op te nemen.
Indien in het huidige boekjaar geen omzet wordt
gegenereerd, bedraagt de verplichting immers nihil.
Voorbeeld 3 – verplichting ontstaat wanneer een
onderneming op een vaststaand moment fungeert
als een bank
Onderneming C is een bank die een boekjaar heeft
dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
In navolging van bestaande wetgeving moet de
onderneming een belasting betalen indien zij aan
het einde van haar boekjaar fungeert als een bank.
Het bedrag van de belasting wordt gebaseerd op de
jaarrekening over het betreffende boekjaar.
In dit voorbeeld wordt de verplichting op 31 december
van het boekjaar opgenomen. Het ‘obligating event’
is het fungeren van een bank aan het einde van het
boekjaar. Voor dat moment heeft Onderneming C geen
feitelijke verplichting om de belasting te betalen, zelfs
niet als de onderneming op basis van economische
omstandigheden verplicht is om te blijven fungeren als
een bank.
Voorbeeld 4a – verplichting ontstaat wanneer een
onderneming een minimumwaarde aan omzet
genereert
Onderneming D heeft een boekjaar dat loopt van
1 januari tot en met 31 december. In navolging van
bestaande wetgeving moet de onderneming belasting
betalen als de omzet in een boekjaar hoger is dan
EUR 50 miljoen. De omvang van de te betalen belasting
bedraagt 2% van de omzet boven EUR 50 miljoen.
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Op 17 juli van het huidige boekjaar bedraagt de
cumulatieve omzet van dat boekjaar EUR 50 miljoen.
In dit voorbeeld wordt de verplichting opgebouwd
gedurende de periode van 17 juli tot en met
31 december van het boekjaar. Het ‘obligating event’
is het bereiken van een cumulatieve omzet van
EUR 50 miljoen. Vanaf dat moment heeft onderneming
D de verplichting om belasting te betalen, gebaseerd
op de gegenereerde omzet boven EUR 50 miljoen.
Voorbeeld 4b – verplichting ontstaat wanneer een
onderneming een minimumwaarde aan omzet
genereert
Dit voorbeeld gaat uit van dezelfde uitgangspunten als
in voorbeeld 4a. Het enige verschil is dat de omvang
van de te betalen belasting wordt gebaseerd op het
totaal van de gegenereerde omzet in het boekjaar.
Op 17 juli van het boekjaar wordt de minimumwaarde
aan omzet bereikt. Dit is het ‘obligating event’.
Hierdoor wordt op 17 juli een verplichting opgenomen
gebaseerd op de eerste EUR 50 miljoen omzet van
het boekjaar. De verplichting die wordt gebaseerd op
de omzet boven EUR 50 miljoen wordt opgebouwd
gedurende de periode van 17 juli tot en met
31 december van het boekjaar.
drs. Inge van Sloun RA
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Opvallend besluit IASB inzake
hedge accounting

De IASB heeft een opvallend besluit genomen over de
toepassing van hedge accounting onder IFRS 9. IFRS 9
is de nieuwe standaard over de verwerking van financiële
instrumenten. Hierin worden naar verwachting in de
loop van 2013 nieuwe bepalingen opgenomen over hedge
accounting. Deze bepalingen betreffen het zogenoemde
algemene hedge-accountingmodel. Macrohedging wordt
nog niet meegenomen. Dat wordt later toegevoegd.
De IASB heeft in april jl. besloten dat een entiteit bij
toepassing van IFRS 9 de huidige bepalingen van
IAS 39 over hedge accounting mag blijven toepassen.
Als een entiteit daarvoor kiest betekent dit dat de nieuwe
bepalingen inzake hedge accounting van IFRS 9 nog niet
worden toegepast.
Aanleiding voor dit besluit
In maart 2013 ontving de IASB een brief van de EFRAG
(European Financial Reporting Advisory Group). De
EFRAG wordt mede gebruikt als een platform voor
Europese belanghebbenden (uit de openbare en
de particuliere sector) dat de IASB vooraf technisch
advies verleent betreffende ontwerpstandaarden
voor jaarrekeningen. De EFRAG schreef dat er grote
onzekerheid bestond of bepaalde macrohedges
in lijn met de vereisten van IAS 39 ook zouden
zijn toegestaan onder het algemene hedgeaccountingmodel van IFRS 9. Bij een macrohedge wordt
op grond van de analyse van de totale risicopositie van
een groep afdekkingstransacties de nettopositie als
afgedekte positie aangemerkt. Macrohedging wordt bij
financiële instellingen toegepast.
De EFRAG vreest vooral dat activiteiten op het
gebied van macrokasstroomafdekkingen een
probleem kunnen vormen voor financiële instellingen.
Financiële instellingen zouden voor dergelijke
afdekkingsactiviteiten grote aanpassingen moeten
doorvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen
van hedge accounting onder het algemene hedgeaccountingmodel van IFRS 9. Vervolgens zouden

deze instellingen weer de nodige aanpassingen
moeten doorvoeren op het moment dat de
specifieke bepalingen rond macrohedging in
IFRS 9 gereed zijn. De verwachting is echter dat deze
bepalingen aanzienlijk later gereed zullen zijn dan
het algemene hedge-accountingmodel van IFRS 9.
Gevolg zou zijn dat deze instellingen tweemaal grote
aanpassingen zouden moeten doorvoeren om voor hun
macrokasstroomafdekkingen hedge accounting toe te
kunnen passen.
De IASB heeft daarom besloten dat entiteiten onder
IFRS 9 ervoor kunnen kiezen de huidige bepalingen van
IAS 39 inzake hedge accounting te blijven toepassen.
Deze beslissing werd genomen ondanks dat uit de
vergadering van de IASB bleek dat de meerderheid van
de IASB-leden moeite had het precieze probleem te
zien. Wel constateerde de IASB dat er inderdaad enige
onzekerheid was ontstaan als gevolg van het beleid
van de IASB om de bepalingen inzake macrohedging
niet tegelijk vast te stellen met de bepalingen van het
algemene hedge-accountingmodel van IFRS 9. Eén van
de IASB-leden had een voorkeur voor een specifieke
vrijstelling die specifiek gericht zou zijn op het uitsluiten
van macrokasstroomafdekkingen. De IASB besloot deze
route niet te kiezen, omdat zij problemen voorzag rond
het adequaat kunnen definiëren van een dergelijke
vrijstelling. Uiteindelijk werd gekozen voor het mogelijk
maken van een algemene keuze tussen de toepassing
van de hedge-accountingvereisten van IAS 39 in plaats
van die van IFRS 9. Deze keuze houdt in dat als een
entiteit kiest voor het toepassen van hedge accounting
onder IAS 39 niet de andere bepalingen van IFRS 9
inzake hedge accounting kunnen worden toegepast.
En deze entiteit kan dan dus ook niet kan profiteren
van de meer ‘principles-based’ bepalingen rond het
toepassen van hedge accounting onder IFRS 9.
Minder vergelijkbaarheid
De optie om de hedge-accountingvereisten van
IAS 39 toe te passen zou aanwezig moeten blijven
tot het moment van de introductie van de bepalingen
inzake macrohedging. Onderkend werd dat dit
betekent dat er gedurende aanzienlijke tijd twee
hedge-accountingmodellen naast elkaar zullen bestaan.
Een aantal leden van de IASB was zeer bezorgd
over de gevolgen hiervan op de vergelijkbaarheid
van jaarrekeningen. Verder werd door enkele leden
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van de IASB bezorgdheid geuit over de problemen
die zich kunnen voordoen met betrekking tot het
toepassen van de hedge-accountingvereisten onder
IAS 39 in combinatie met de vereisten van IFRS 9 op
andere gebieden. Des te opvallender was het besluit
van de IASB om toch groen licht te geven voor deze
alternatieve optie.
Benadrukt moet worden dat dit een voorlopig besluit
is van de IASB inzake het lopende project om te komen
tot nieuwe hedge-accountingregels in IFRS 9. Deze
nieuwe regels worden naar verwachting in de loop
van 2013 In IFRS 9 opgenomen. Nog niet bekend
is wanneer deze nieuwe regels voor het eerst door
ondernemingen zullen moeten worden toegepast.
drs. Dingeman Manschot RA
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Wijzigingen Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving
voor boekjaar 2014
Onlangs is de jaareditie 2013 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 2013 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 2014.
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
Bruto- versus netto-omzetpresentatie (inclusief
belastingen)
In RJ 270 is verduidelijkt wanneer ontvangen bedragen
tot de netto-omzet behoren. Reeds bepaald was dat
bedragen die voor derden worden ontvangen daartoe
niet behoren. Alleen bedragen die voor eigen rekening
worden ontvangen behoren tot de netto-omzet.
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 dat enkele alinea’s zijn opgenomen met
concrete indicatoren aan de hand waarvan beoordeeld
kan worden of bedragen voor eigen rekening worden
ontvangen of voor rekening van derden.
Die indicatoren hebben betrekking op de economische
voordelen en risico’s die de rechtspersoon heeft en
zijn ontleend aan IFRS (IAS 18 IE 21). Indicatoren dat
bedragen voor eigen rekening worden ontvangen en
dus tot de netto-omzet behoren zijn (RJ 270.105b):
• de rechtspersoon heeft de primaire
verantwoordelijkheid voor de levering van de
goederen of de uitvoering van de dienst;
• de rechtspersoon heeft voorraadrisico;
• de rechtspersoon heeft direct of indirect vrijheid van
handelen bij het bepalen van de prijs; en
• de rechtspersoon heeft het kredietrisico over het
door de afnemer verschuldigde bedrag.
Geen enkel kenmerk is op zichzelf beslissend.
Een rechtspersoon ontvangt bedragen voor derden
indien hij geen belangrijke rechten op economische
voordelen en belangrijke risico‘s heeft met betrekking
tot de geleverde goederen of diensten. Een indicatie
dat de rechtspersoon bedragen voor derden ontvangt
is dat het bedrag dat de rechtspersoon toekomt vooraf
bepaald is, hetzij als een vast bedrag per transactie,
hetzij als een percentage van het bedrag dat aan de
afnemer in rekening is gebracht (RJ 270.105c).
In de nieuwe alinea’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.

Update. nummer 3, september 2013

19

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. Uitgangspunt daarbij is dat de opgave
dient ter beoordeling van de onafhankelijkheid van
de externe accountant die de jaarrekening heeft
gecontroleerd.

Deze bepalingen gelden voor:
• grote N.V.’s en B.V.’s (N.V.’s en B.V.’s die voldoen aan
ten minste twee van de vereisten genoemd in artikel
2:397 lid 1 BW); en
• alle N.V.’s en B.V.’s die tot bestuurder zijn benoemd
in een grote N.V. of B.V., of tot bestuurder zijn
benoemd van een N.V. of B.V. die zelf bestuurder is
van een grote N.V. of B.V.

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 RJ 400.108a wordt aanbevolen om op basis van
de geconsolideerde gegevens van de rechtspersoon
vast te stellen of een N.V. of een B.V. voldoet aan de
criteria van een grote rechtspersoon. Dit geldt niet
indien de rechtspersoon artikel 2:408 BW toepast.
Tevens wordt aanbevolen om in het jaarverslag over
het eerstvolgende jaar dat de rechtspersoon niet langer
meer voldoet aan de criteria voor grote rechtspersonen,
maar op grond van het tweejaarscriterium nog in
de categorie ‚groot‘ valt, de toelichting over de
niet-evenwichtige zetelverdeling toch op te nemen.

In de nieuwe richtlijn 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.
Wet Bestuur en Toezicht: niet-evenwichtige
zetelverdeling bestuur en commissarissen
Als gevolg van de wijzigingen van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek in verband met de regels
over bestuur en toezicht in naamloze en besloten
vennootschappen is met ingang van 1 januari 2013 in
het jaarverslag toelichting vereist indien de zetels in
de raad van bestuur of de raad van commissarissen,
voor zover deze zetels zijn verdeeld over natuurlijke
personen, niet evenwichtig zijn verdeeld over vrouwen
en mannen (als bedoeld in artikel 2:166 en 276 BW).
Als niet ten minste 30% van de zetels in de raad van
bestuur of de raad van commissarissen wordt bezet
door vrouwen en ten minste 30% door mannen moet
worden toegelicht:
• waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld;
• op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot
een evenwichtige verdeling van de zetels te komen;
en
• op welke wijze de vennootschap beoogt in de
toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels
te realiseren.

Crisisheffing
De crisisheffing houdt in dat werkgevers in 2013 een
heffing moeten betalen van 16% over het loon uit
tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan
een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon
hoger was dan € 150.000. Oorspronkelijk zou dit een
eenmalige heffing zijn. Op dit moment (en bij het
schrijven van de RJ-bundel) is nog niet duidelijk of de
crisisheffing wordt verlengd. Daarom zijn in
RJ 271.605b de bepalingen van RJ-Uiting 2013-1
inzake de crisisheffing overgenomen. Is de crisisheffing
van toepassing over het verslagjaar? Dan moeten
rechtspersonen die de bezoldiging van bestuurders of
commissarissen in hun jaarrekening moeten vermelden,
tevens het bedrag van de crisisheffing dat betrekking
heeft op bestuurders en commissarissen toelichten.
Dit bedrag moet worden toegelicht voor de
gezamenlijke bestuurders en de gewezen bestuurders
en afzonderlijk voor de gezamenlijke commissarissen
en gewezen commissarissen. Tevens dient uit de
toelichting te blijken of het bedrag van de crisisheffing
tot de bezoldiging is gerekend.
RJ-bundel – Ontwerprichtlijnen
Wet Bestuur en Toezicht: vermelding bezoldiging
bestuurders bij ‘one-tier board’
Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk dat in de statuten
wordt bepaald dat de bestuurstaken bij een N.V. of
B.V. zijn verdeeld over één of meer uitvoerende en
één of meer niet-uitvoerende bestuurders (artikelen
2:129a en 239a BW), het zogenoemde monistische
bestuursmodel (‘one-tier board’). Op grond van artikel
2:383 BW is vereist dat in de jaarrekening het bedrag
van de bezoldiging voor de gezamenlijke bestuurders
en gezamenlijke commissarissen wordt opgenomen.
De Raad voor de Jaarverslaggeving is mede op basis
van de wetshistorie van mening dat de toepassing van
dit wetsartikel inzicht zou moeten geven in de totale
kosten van het beheer en in de totale kosten van
het toezicht op het beheer. In RJ 271.605 is derhalve
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een voorstel voor een stellige uitspraak gedaan om
in het geval van een ‘one-tier board’ de opgave van
de totaalsom van de bezoldiging van bestuurders
te splitsen in die aan de uitvoerende en die aan de
niet-uitvoerende bestuurders, tenzij deze opgave
herleidbaar is tot een enkele natuurlijke persoon
(uitvoerend dan wel niet-uitvoerend bestuurder).
Bedoeling is dat deze ontwerpbepaling zo spoedig
mogelijk definitief wordt gemaakt.
Grondslagen in geval van discontinuïteit
Als discontinuïteit onontkoombaar is vervalt de
continuïteitsveronderstelling en moet de jaarrekening
worden opgesteld uitgaande van liquidatie van het
geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon
(RJ 170.201). Tot op heden was niet verder uitgewerkt
op welke wijze liquidatiegrondslagen moeten worden
ingevuld. In oRJ 170.204 tot en met 207 zijn daar
nu voorstellen voor opgenomen. Feitelijk komen die
erop neer dat het eigen vermogen in een balans op
basis van discontinuïteit uitkomt op het verwachte
liquidatiesaldo. De voorgestelde liquidatiegrondslagen
houden namelijk in dat:
• alle activa tegen opbrengstwaarde moeten worden
gewaardeerd, waarbij ook waardevermeerderingen
en intern ontwikkelde immateriële vaste activa in
de balans worden verwerkt. Dit kan zelfs leiden tot
het activeren van intern gegenereerde goodwill,
namelijk indien een onderneming als onderdeel van
de liquidatie verkocht kan worden;
• alle posten van het vreemd vermogen moeten
worden gewaardeerd tegen (de beste schatting
van) de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende posten contractueel af te wikkelen.
Voor schulden is dit veelal de nominale waarde.
Voorzieningen en (latente) belastingen worden
verwerkt en gewaardeerd conform de ‘normale’
waarderingsgrondslagen van RJ 252 en RJ 272.
Expliciet is bepaald dat financiële verplichtingen pas
mogen vrijvallen nadat een transactie ertoe leidt dat
deze teniet zijn gegaan, bijvoorbeeld door betaling
of kwijtschelding;
• voor verwachte kosten en opbrengsten tot de
verwachte datum van afwikkeling overlopende
posten moeten worden opgenomen. Dit betreft
onder meer de verwachte kosten van de liquidatie
en verwachte (toekomstige) operationele
exploitatieresultaten.
Dit betekent dat een jaarrekening op basis van
discontinuïteit niet mag worden opgesteld op basis
van ‘normale’ continuïteitsgrondslagen. Wel kan het
zijn dat in specifieke gevallen het vermogen op basis
van liquidatiegrondslagen op hetzelfde bedrag uitkomt
als op basis van ‘normale’ continuïteitsgrondslagen.
Bijvoorbeeld als er alleen vorderingen en schulden zijn,
waarvan de geamortiseerde kostprijs, reële waarde en
nominale waarde aan elkaar gelijk zijn.
De overgang naar liquidatiegrondslagen wordt volgens
de voorstellen prospectief (dat wil zeggen via de winsten-verliesrekening) verwerkt.

De presentatie- en toelichtingsvereisten van Titel
9 Boek 2 BW en de overige hoofdstukken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn onverkort
van toepassing op een jaarrekening die is opgesteld op
basis van liquidatiegrondslagen.
De voorgestelde liquidatiegrondslagen gelden niet
voor rechtspersonen die zijn opgericht voor bepaalde
tijd, of waarvan na de oprichting door de directie of
een ander daartoe bevoegd orgaan wordt besloten
deze voort te zetten voor bepaalde tijd. Voorwaarde
hiervoor is dat de staking van de bedrijfsactiviteiten
zich voltrekt volgens een bij oprichting (dan wel bij dat
besluit) bepaald scenario waarin de rechtspersoon naar
verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen.
Deze rechtspersonen stellen de jaarrekening op volgens
de ‘normale’ continuïteitsgrondslagen.
Herwaarderingsreserve bij vastgoedbeleggingen
die zijn gewaardeerd tegen reële waarde
In de praktijk bestaat onduidelijkheid hoe de omvang
van de herwaarderingsreserve moet worden bepaald
bij vastgoedbeleggingen die tegen reële waarde
worden gewaardeerd. Het gaat dan om de vraag of
rekening moet worden gehouden met afschrijvingen
op de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
In oRJ 213.504 is een aanbeveling voorgesteld om
de omvang van de herwaarderingsreserve te bepalen
op basis van het verschil tussen de reële waarde
en de boekwaarde op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs inclusief de cumulatieve
afschrijvingen en waardeverminderingen zoals deze
zouden zijn bepaald indien deze vastgoedbeleggingen
tegen kostprijs zouden zijn gewaardeerd.
Als alternatief wordt het aanvaardbaar geacht om
de herwaarderingsreserve te bepalen op basis van
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder
rekening te houden met de cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen. Dit omdat de wettelijke
bepalingen niet eenduidig zijn en omdat deze (virtuele)
boekwaarde complex te bepalen kan zijn.
De gehanteerde methode moet in de toelichting
worden uiteengezet. Ongeacht de keuze voor de
bepaling van de omvang van de herwaarderingsreserve
wordt bij waardering tegen reële waarde conform
RJ 213.503 niet op de vastgoedbelegging afgeschreven.
Als de herwaarderingsreserve als gevolg van
oRJ 213.504 op een andere wijze wordt bepaald, is
sprake van een stelselwijziging. In oRJ 213.902 wordt
echter voorgesteld om - in afwijking van RJ 140
‘Stelselwijzigingen’ - toe te staan dat een eventuele
wijziging als gevolg van de toepassing van oRJ 213.504
prospectief wordt verwerkt.
Omgekeerde overnames
Een omgekeerde overname is de situatie waarbij de in
juridisch opzicht verkrijgende partij zoveel aandelen
overdraagt aan de aandeelhouders van de in juridisch
opzicht overgenomen partij, dat die laatste partij
de meerderheid van de stemrechten verkrijgt. In de
geconsolideerde jaarrekening wordt een omgekeerde
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overname verwerkt volgens de economische vorm
(RJ 216.109), dat wil zeggen dat de in juridisch
opzicht verkrijgende partij wordt aangemerkt als
de overgenomen partij en de in juridisch opzicht
overgenomen partij als de verkrijgende partij.
In oRJ 214.342 en 216.109 is verduidelijkt dat twee
verwerkingswijzen mogelijk zijn voor de verwerking
van een omgekeerde overname in de enkelvoudige
jaarrekening van de in juridisch opzicht verkrijgende
partij. Dat kan volgens de economische vorm of
volgens de juridische vorm:
1. bij de verwerkingswijze volgens de economische
vorm is de verkrijgende partij dezelfde als in de
geconsolideerde jaarrekening. De verkrijgende partij
wordt in de enkelvoudige jaarrekening tegen haar
nettovermogenswaarde opgenomen. De activa en
verplichtingen van de overgenomen partij worden
geherwaardeerd naar hun reële waarde waarna de
goodwill wordt bepaald als het verschil tussen de
aldus bepaalde netto-activa en de overnamesom.
Door deze verwerkingswijze ontstaat geen verschil
tussen het geconsolideerde en het enkelvoudige
vermogen.
2. bij de verwerkingswijze volgens de juridische
vorm wordt de partij die de aandelen uitgeeft
als verkrijgende partij aangemerkt. De in
juridisch opzicht overgenomen partij wordt
in de enkelvoudige jaarrekening tegen haar
nettovermogenswaarde opgenomen, die wordt
bepaald door haar activa en verplichtingen tegen de
reële waarde te waarderen. De uitgegeven aandelen
worden verwerkt tegen hun reële waarde. De
goodwill wordt bepaald als het verschil tussen de
aldus bepaalde nettovermogenswaarde en de reële
waarde van de uitgegeven aandelen.
Fusies en overnames tussen ondernemingen onder
gemeenschappelijke leiding
In oRJ 216.503 wordt voor fusies en overnames
tussen ondernemingen onder gemeenschappelijke
leiding voorgesteld dat deze in de geconsolideerde
jaarrekening alleen mogen worden verwerkt volgens
de ‘purchase accounting’ methode indien daarmee
recht wordt gedaan aan de economische realiteit van
de transactie. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft
niet uitgewerkt wanneer daarvan sprake is.
In alle overige gevallen wordt voor de verwerking in
de geconsolideerde jaarrekening ofwel de ‘pooling of
interests’ methode voorgesteld, ofwel de ‘carry over
accounting’ methode. Bij beide methodes worden
de boekwaarden van de activa en de verplichtingen
samengevoegd. Daardoor ontstaat geen goodwill.
Bij de ‘pooling of interests’ methode wordt de
samenvoeging verwerkt alsof deze reeds aan het
begin van het ter vergelijking opgenomen boekjaar
een feit was. Bij de ‘carry over accounting’ methode
wordt de samenvoeging op de overnamedatum
verwerkt.

Beoordeling aanwezigheid beleidsbepalende
invloed
In oRJ 214.303 en oRJ 217.203 is een verduidelijking
voorgesteld van de beoordeling of potentiële
stemrechten (die veelal voorkomen in de vorm van
opties) resulteren in invloed van betekenis of feitelijk
beleidsbepalende invloed. Bij de beoordeling wordt
de intentie van het management en de financiële
mogelijkheid om een instrument uit te oefenen niet
meer uitgesloten.
In oRJ 217.202a is verder voorgesteld dat naast
stemrechten ook andere rechten worden
meegewogen in de beoordeling of sprake is van
beleidsbepalende invloed, zoals beschermingsrechten.
Beschermingsrechten zijn bedoeld om het belang van
de houder van deze rechten te beschermen, zonder
deze partij feitelijk beleidsbepalende invloed te geven.
Daarbij valt te denken aan het recht om bij een
minderheidsbelang in te stemmen met beslissingen
over bijvoorbeeld grote investeringsuitgaven of
bestuurdersbeloningen.
RJ-bundel – Te verwachten richtlijnen
Opvallend is dat de Raad voor de Jaarverslaggeving in
het Ten Geleide van de jaareditie 2013 al aankondigt
dat momenteel wijzigingen in RJ 290 ‘Financiële
instrumenten’ worden bediscussieerd waarover
naar verwachting in het najaar 2013 een RJ-Uiting
wordt gepubliceerd. Daarnaast geeft de RJ aan dat
ook RJ 400 ‘Jaarverslag’ momenteel nader wordt
bediscussieerd. In de jaareditie 2013 is in RJ 400.110a
nog eens verduidelijkt dat op grond van de beschrijving
van de belangrijkste risico’s en onzekerheden de
lezer van het jaarverslag in staat is zich een goed
beeld te vormen van mogelijke gebeurtenissen
of ontwikkelingen met belangrijke gevolgen voor
resultaten, de financiële positie en, indien van
toepassing, de continuïteit van bepaalde of alle
activiteiten van de rechtspersoon.
RJk-bundel - Definitieve richtlijnen
Bruto- versus netto-omzetpresentatie, inclusief
belastingen
In alinea 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 nieuwe alinea’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.
RJk-bundel – Ontwerprichtlijnen
Grondslagen in geval van discontinuïteit
Als de continuïteitsveronderstelling vervalt moeten
kleine rechtspersonen de jaarrekening opstellen
uitgaande van liquidatie van het geheel der
werkzaamheden van de rechtspersoon (RJk A2.213).
Tot op heden was niet verder uitgewerkt op welke
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wijze liquidatiegrondslagen moeten worden ingevuld.
Daar zijn nu in oRJk A2.213 dezelfde voorstellen voor
gedaan als voor (middel)grote rechtspersonen. Met
eveneens de verduidelijking dat rechtspersonen die zijn
opgericht of worden voortgezet voor bepaalde tijd,
niet per se de jaarrekening opstellen uitgaande van
liquidatie van het geheel der werkzaamheden van de
rechtspersoon. Zie de beschrijving van de wijzigingen in
de RJ-bundel.
Corné Kimenai RA en drs. Inge van Sloun RA
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Nieuwe ontwerprichtlijnen voor
liquidatiegrondslagen
‘Indien discontinuïteit onontkoombaar is vervalt de
continuïteitsveronderstelling en moet de jaarrekening
worden opgesteld uitgaande van liquidatie van het
geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.’
Zo luidt al sinds jaar en dag een stellige uitspraak van
de Raad voor de Jaarverslaggeving in RJ 170.201.
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft tot op heden
echter niet aangegeven hoe liquidatiegrondslagen moeten
worden ingevuld. In de praktijk leidt dat tot tal van
vragen. In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving (RJ-bundel) zijn voor het eerst
ontwerpbepalingen opgenomen die beogen duidelijkheid
te geven. Daarbij wordt een belangrijke uitzondering
voorgesteld voor rechtspersonen die zijn opgericht of
worden voortgezet voor bepaalde tijd.
In vrijwel alle verslaggevingsstandaarden, inclusief
IFRS, ontbreken richtlijnen voor een jaarrekening op
basis van discontinuïteit ofwel liquidatiegrondslagen.
Alleen de Amerikaanse FASB heeft recent richtlijnen
hierover uitgegeven in ASU 2013-07 ‘Liquidation
Basis of Accounting’. Met de in de jaareditie 2013
opgenomen ontwerpbepalingen loopt de Raad voor
de Jaarverslaggeving dus in de kopgroep in het geven
van richtlijnen voor een jaarrekening op basis van
discontinuïteit ofwel liquidatiegrondslagen.
De ontwerpbepalingen zijn opgenomen in
RJ 170 ‘Discontinuïteit en ernstige onzekerheid
over continuïteit’. Dit artikel gaat in op deze
ontwerpbepalingen. Antwoord wordt gegeven op
vragen als:
• Wanneer wordt de jaarrekening opgesteld op
liquidatiegrondslagen?

1

In oRJ 170.202 is niet langer opgenomen dat eveneens sprake is van onontkoombare discontinuïteit als de directie
een besluit heeft genomen het geheel van de werkzaamheden (onmiddellijk c.q. op termijn) te beëindigen. Deze
bepaling is vervangen door de nieuwe ontwerpbepalingen voor rechtspersonen die zijn opgericht of worden
voortgezet voor bepaalde tijd.

• Geldt dit ook voor rechtspersonen die zijn opgericht
voor bepaalde tijd?
• Hoe luiden liquidatiegrondslagen?
• Op welk moment wordt overgegaan op
liquidatiegrondslagen en hoe wordt die overgang
verwerkt?
• Welke presentatie- en toelichtingsvereisten zijn van
toepassing?
Wanneer jaarrekening op liquidatiegrondslagen?
In RJ 170.201 is aangegeven dat bij onontkoombare
discontinuïteit de jaarrekening moet worden opgesteld
uitgaande van liquidatie van het geheel van de
werkzaamheden van de rechtspersoon (hierna:
liquidatiegrondslagen). Er is sprake van onontkoombare
discontinuïteit als ‘duurzame voortzetting van het
geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon
onmogelijk is geworden doordat voldoende
aanvullende medewerking van belanghebbenden
niet kan worden verkregen’ (oRJ 170.202). Feitelijk
is dat aan de orde bij een gebrek aan liquiditeiten
en onvoldoende financieringsmogelijkheden.
Daarnaast moet de jaarrekening worden opgesteld op
liquidatiegrondslagen als is besloten de rechtspersoon
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of
wanneer er geen ander realistisch alternatief is dan dat
te doen (RJ 170.203). Tot zover lijkt er niet veel nieuws.
In de ontwerpbepalingen is echter een belangrijke
onduidelijkheid weggenomen voor rechtspersonen
waarvan is besloten de bedrijfsactiviteiten op termijn te
beëindigen (zie hierna)1.
Rechtspersonen opgericht of voortgezet voor
bepaalde tijd
Een rechtspersoon die is opgericht voor bepaalde
tijd verkeert per definitie in een situatie dat de
bedrijfsactiviteiten worden beëindigd. Bijvoorbeeld
een bouwcombinatie die is aangegaan voor de duur
van een enkel bouwproject en die wordt beëindigd als
de bouw is voltooid. Of een beleggingsmaatschappij
die is opgericht om een tijdelijke belegging in onder
te brengen die volgens een bepaald scenario te
gelde zal worden gemaakt, waarna het saldo wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders. In zo’n situatie
is er geen noodzaak de jaarrekening op te stellen
op liquidatiegrondslagen, tenzij die rechtspersoon
bij de beëindiging niet aan al zijn verplichtingen kan
voldoen. Daarom is in de ontwerpbepalingen voor
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dergelijke rechtspersonen een belangrijke uitzondering
opgenomen. Deze houdt in dat een rechtspersoon
die is opgericht voor bepaalde tijd, zijn jaarrekening
niet op liquidatiegrondslagen opstelt als ‘de liquidatie
dan wel staking van de bedrijfsactiviteiten zich
voltrekt volgens een bij oprichting bepaald scenario
waarin de rechtspersoon naar verwachting aan al zijn
verplichtingen zal voldoen’ (oRJ 170.102a). Datzelfde
geldt voor de rechtspersoon waarvan na de oprichting
wordt besloten deze voort te zetten voor bepaalde
tijd volgens een bij dat besluit bepaald scenario,
waarin de rechtspersoon naar verwachting aan al zijn
verplichtingen zal voldoen. Als de voor bepaalde tijd
opgerichte of voortgezette rechtspersoon daarentegen
naar verwachting niet aan al zijn verplichtingen zal
kunnen voldoen, moet hij zijn jaarrekening wel op
liquidatiegrondslagen opstellen.
Hoe luiden liquidatiegrondslagen?
Kort samengevat houden liquidatiegrondslagen in
dat het eigen vermogen uitkomt op het verwachte
liquidatiesaldo. De ratio daarvoor is dat in geval
van onafwendbare liquidatie c.q. beëindiging van
alle activiteiten de gebruikers als schuldeisers en
werknemers vooral geïnteresseerd zullen zijn in
hoeverre hun (huidige maar ook toekomstige)
vorderingen betaald zullen worden. Aandeelhouders
zullen vooral geïnteresseerd zijn in het saldo dat
beschikbaar is na afwikkeling van alle verplichtingen.
De liquidatiegrondslagen moeten dus inzicht geven
in de mate waarin aan de verplichtingen voldaan
kan worden en het saldo dat na afwikkeling van alle
verplichtingen beschikbaar zal zijn.

economische voordelen aan de rechtspersoon zullen
toevloeien; en
• de kostprijs (voor immateriële vaste activa, materiële
vaste activa, vastgoedbeleggingen en voorraden) of
waarde van het actief moet betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld.
Activa die niet aan die voorwaarden voldoen, worden
niet in de balans verwerkt (RJ 115.104). Bijvoorbeeld
een intern ontwikkeld klantenbestand of merkrecht.
Bij liquidatiegrondslagen moeten alle activa worden
opgenomen die afzonderlijk zullen worden verkocht.
Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat in
de balans op liquidatiegrondslagen activa worden
opgenomen die niet zijn opgenomen in de balans op
continuïteitsgrondslagen.
Waardering
De opbrengstwaarde is het bedrag waartegen een
actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van
de nog te maken kosten (RJ 940). Daarmee wordt de
opbrengst aangeduid die kan worden verkregen op een
markt waarop de rechtspersoon normaal niet opereert.
In geval van liquidatie wordt de opbrengstwaarde ook
wel aangeduid als de liquidatiewaarde (Memorie van
Toelichting bij artikel 5 Besluit actuele waarde). Dit
houdt in dat de waardering tegen opbrengstwaarde
wordt ingevuld op basis van de specifieke
omstandigheden van de rechtspersoon. Feitelijk moet
dus een schatting worden gemaakt van de bedragen
waartegen de activa daadwerkelijk kunnen worden
verkocht.

Dat wordt bereikt door (oRJ 170.204):
• alle activa te verwerken in de balans - ongeacht
of deze eerder al in de balans waren opgenomen
- en die te waarderen tegen de (verwachte)
opbrengstwaarde;
• alle posten van het vreemd vermogen te verwerken
en te waarderen tegen (de beste schatting
van) de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende posten contractueel af te wikkelen;
en
• overlopende posten op te nemen voor verwachte
(toekomstige) kosten en opbrengsten tot de
verwachte liquidatiedatum.

Verwerking van alle activa tegen opbrengstwaarde
houdt verder onder meer in dat (oRJ 170.204):
• waardevermeerderingen mogelijk zijn. Die worden
verwerkt via het resultaat (zie hierna). Daarnaast
blijft artikel 2:390 BW van toepassing en wordt
hiervoor een herwaarderingsreserve opgenomen.
Behalve als die op grond van artikel 2:390 BW niet is
vereist, bijvoorbeeld bij frequente marktnoteringen;
en
• de opbrengstwaarde van een onderneming als
geheel in aanmerking wordt genomen indien
die onderneming als onderdeel van de liquidatie
verkocht kan worden. Dit kan leiden tot het
activeren van intern gegenereerde goodwill.

Verwerking en waardering activa

Verwerking en waardering vreemd vermogen

Verwerking
De definitie van een actief luidt ‘een uit gebeurtenissen
in het verleden voortgekomen middel waarover de
rechtspersoon de beschikkingsmacht heeft en waaruit
in de toekomst naar verwachting economische
voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien’
(RJ 940). Het kan echter zijn dat bij grondslagen op
basis van continuïteit niet alle activa (die aan deze
definitie voldoen) zijn opgenomen in de balans.
Daartoe moeten activa namelijk tevens voldoen aan de
activeringscriteria, te weten:
• het moet waarschijnlijk zijn dat de toekomstige

Verwerking
Bij liquidatiegrondslagen worden alle posten van
het vreemd vermogen (voorzieningen en schulden)
verwerkt die ook bij continuïteitsgrondslagen worden
verwerkt, in overeenstemming met RJ 115.105. Op het
punt van verwerking bestaan geen verschillen tussen
liquidatie- en continuïteitsgrondslagen. Voor financiële
verplichtingen betekent dit dat ze eerst niet langer
in de balans worden verwerkt indien een transactie
ertoe leidt dat deze verplichtingen teniet zijn gegaan
(conform RJ 290.702), bijvoorbeeld door betaling of
kwijtschelding (oRJ 170.204).
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Waardering
Bij liquidatiegrondslagen moeten alle posten van het
vreemd vermogen worden gewaardeerd tegen (de
beste schatting van) de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende posten contractueel af
te wikkelen. Voor schulden is dit veelal de nominale
waarde. Die worden dus niet langer gewaardeerd op
geamortiseerde kostprijs (maar exclusief agio of disagio
en transactiekosten).
De liquidatiegrondslagen voor de verwerking en
waardering van de posten van het vreemd vermogen
houden verder onder meer in (oRJ 170.204):
• dat bij de waardering van de verplichtingen
geen rekening wordt gehouden met het eigen
kredietrisico van de rechtspersoon. Dat betekent dat
geen waardedalingen van schulden (en dus geen
winsten) worden verwerkt als gevolg van het feit dat
de onderneming niet meer kredietwaardig is;
• dat voorzieningen voor bestaande verplichtingen
worden verwerkt en gewaardeerd volgens RJ 252
‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen
verplichtingen en niet in de balans opgenomen
activa’, dus conform continuïteitsgrondslagen; en
• dat latente belastingen worden verwerkt en
gewaardeerd volgens RJ 272 ‘Belastingen naar de
winst’, eveneens conform continuïteitsgrondslagen.
Overlopende posten voor toekomstige kosten en
opbrengsten
Om te bereiken dat het eigen vermogen uitkomt
op het verwachte liquidatiesaldo worden bij
liquidatiegrondslagen overlopende posten opgenomen
voor verwachte (toekomstige) kosten en opbrengsten.
Dat betekent onder meer dat overlopende posten
worden opgenomen voor de verwachte kosten van
de liquidatie alsmede voor verwachte operationele
exploitatieresultaten na balansdatum. Behalve als
die reeds zijn begrepen in de waardering tegen
opbrengstwaarde (oRJ 170.204). Anders zou immers
een dubbeltelling ontstaan.

worden niet aangepast (oRJ 170.205). In de toelichting
wordt meegedeeld wat de gevolgen van de
discontinuïteit voor het vermogen en het resultaat
zijn (artikel 2:384 lid 3 BW). Dit brengt het verschil
met de waardering op continuïteitsbasis tot uitdrukking
(oRJ 170.206).
Het moment van de overgang is niet geregeld
in oRJ 170. Het ligt voor de hand om daarvoor
het moment te nemen waarop de discontinuïteit
onontkoombaar wordt. Praktisch probleem
daarvan kan zijn dat in dat geval per die datum een
(tussentijdse) balans beschikbaar moet zijn op zowel
continuïteitsgrondslagen als op liquidatiegrondslagen,
naast de balans op liquidatiegrondslagen ultimo het
boekjaar. Naar onze mening is het gezien het doel
en de relevantie voor gebruikers echter acceptabel
om in alle gevallen de overgang per het einde van de
verslagperiode te verwerken. Primair gaat het immers
om het inzicht in het vermogen, en niet zozeer om de
resultaatbepaling inclusief toerekening van baten en
lasten.
Presentatie- en toelichtingsvereisten
Ook als de jaarrekening wordt opgesteld op
liquidatiegrondslagen, zijn de presentatie- en
toelichtingsvereisten (inclusief de bepalingen inzake
wettelijke reserves) van Titel 9 Boek 2 BW en van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving onverkort van
toepassing (oRJ 170.207).
Corné Kimenai RA

Bij liquidatiegrondslagen geldt niet meer het
toerekeningsbeginsel zoals dat wordt toegepast bij
continuïteitsgrondslagen. Zo worden bijvoorbeeld geen
overlopende activa opgenomen voor vooruitbetaalde
kosten. Daarvan is de opbrengstwaarde immers nihil.
Ook worden geen overlopende passiva opgenomen
voor vooruitontvangen bedragen. Dus bijvoorbeeld
geen overlopende posten voor vooruitbetaalde
of vooruitontvangen huur van onroerend goed.
Daarentegen worden er wel overlopende posten
opgenomen voor de huurbedragen die na balansdatum
betaald of ontvangen worden. Ook als die betrekking
hebben op de periode na balansdatum.
Overgang naar liquidatiegrondslagen
De overgang naar liquidatiegrondslagen wordt
prospectief verwerkt. Het verschil met de boekwaarde
op basis van de continuïteitsgrondslagen (op het
moment van de overgang) wordt verwerkt in de
winst-en-verliesrekening. De vergelijkende cijfers
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De (in)flexibiliteit van het
Besluit modellen jaarrekening
Onder NL GAAP moeten de balans en de
winst-en-verliesrekening worden gepresenteerd in
overeenstemming met het Besluit modellen jaarrekening
(BMJ). Maar hoe (in)flexibel zijn de in dat besluit
voorgeschreven modellen nu eigenlijk? Wat mag worden
aangepast en wat niet? En wat is het gevolg voor de
accountantsverklaring als een balans of winst-enverliesrekening niet voldoet aan het BMJ? Dit zijn vragen
die in de praktijk regelmatig voorkomen.
In Titel 9 Boek 2 BW (artikel 2:363 lid 6 BW) is
aangegeven dat bij algemene maatregel van bestuur
modellen en nadere voorschriften kunnen worden
vastgesteld voor de indeling van de jaarrekening.
Die algemene maatregel van bestuur is het Besluit
modellen jaarrekening (BMJ). Het BMJ bestaat uit
18 artikelen, met als bijlagen een aantal modellen
voor de balans en voor de winst-en-verliesrekening.
Voor het doel van dit artikel worden die modellen
als bekend verondersteld. Dit artikel richt zich op
de vraag in hoeverre aanpassing van de modellen
mogelijk is. Daarbij wordt ingegaan op vraagstukken
die in de praktijk regelmatig voorkomen. Daarnaast
wordt kort ingegaan op de mogelijke gevolgen
voor de accountantsverklaring (zowel controle- als
samenstellingsverklaring) als niet wordt voldaan aan
het BMJ.
Toepassingsgebied en modelkeuze
Het BMJ is alleen van toepassing op NV’s en
BV’s. Dus bijvoorbeeld niet op coöperaties en
stichtingen en verenigingen. Voor zowel de balans
als voor de winst-en-verliesrekening mag gekozen
worden uit verschillende modellen. Er zijn bepaalde
(vereenvoudigde) modellen die alleen door kleine
rechtspersonen toegepast mogen worden. Een
wisseling van model betreft een stelselwijziging

1

Een ‘post’ (van een model) betreft een afzonderlijk in de balans of in de winst-en-verliesrekening gepresenteerde
regel die niet een telling is. Bijvoorbeeld de post ‘bedrijfsgebouwen en –terreinen’ of de post ‘overige
bedrijfskosten’.

(waarop RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ van toepassing
is). Het BMJ kent aparte modellen en bepalingen
voor banken, verzekeringsmaatschappijen en
beleggingsmaatschappijen. Op die specifieke
bedrijfstakken wordt in dit artikel niet nader ingegaan.
Belangrijkste facultatieve aanpassingen van de
modellen
De modellen mogen op de volgende punten worden
aangepast:
• benamingen mogen worden vervangen, maar alleen
door benamingen die ten minste even duidelijk
zijn (artikel 5 lid 2 BMJ). Dit geldt niet voor de
benamingen die zijn genoemd in artikel 5 lid 1 BMJ
(zie hierna);
• tussentellingen mogen worden ingevoegd en
benoemd (artikel 5 lid 3 BMJ);
• tellingen in de modellen die niet worden genoemd
in de artikelen 2:364 tot en met 377 BW mogen
onbenoemd blijven (artikel 5 lid 4 BMJ).
Dit impliceert dat tellingen die daar wel worden
genoemd, niet onbenoemd mogen blijven;
• aan de posten1 van de modellen mag een
uitsplitsing worden toegevoegd; zij mogen door een
uitsplitsing worden vervangen (artikel 7 lid 1 BMJ);
• posten mogen worden ingevoegd, maar alleen
als hun inhoud niet wordt gedekt door een in het
gekozen model vermelde post die niet als ‘overige’ is
aangeduid (artikel 7 lid 2 BMJ);
• de onderverdeling van de verschillende in de
modellen voorgeschreven rubrieken (zoals
bijvoorbeeld de materiële vaste activa of de som
der bedrijfslasten) mag geheel of ten dele in de
toelichting worden opgenomen, in plaats van in de
balans respectievelijk de winst-en-verliesrekening
(artikel 8 BMJ);
• de overlopende activa en overlopende passiva
mogen als aparte categorie worden opgenomen,
in plaats van als onderdeel van de vorderingen,
respectievelijk de schulden (artikel 12 lid 1 en 2 BMJ).
Belangrijkste dwingende voorschriften
In het BMJ worden de volgende dwingende
voorschriften gegeven:
• van de benamingen ‘vaste activa’, ‘vlottende activa’,
‘kortlopende schulden’, ‘langlopende schulden’,
‘voorzieningen’ en ‘eigen vermogen’ mag niet
worden afgeweken (artikel 5 lid 1 BMJ);
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• de volgorde van de posten mag niet worden
gewijzigd (artikel 6 lid 1 BMJ), behalve door
participatiemaatschappijen (artikel 6 lid 2 BMJ).
Wel mag de post ‘aandeel in het resultaat van
ondernemingen waarin wordt deelgenomen’
voorafgaand aan de financiële baten en lasten
worden opgenomen (artikel 6 lid 1 BMJ), in plaats
van na het resultaat voor belastingen;
• opbrengsten uit deelnemingen die niet volgens de
vermogensmutatiemethode worden gewaardeerd,
moeten afzonderlijk als eerste post van de financiële
baten worden opgenomen onder de benaming
‘uitkeringen uit niet op nettovermogenswaarde e.d.
gewaardeerde deelnemingen’ (artikel 7 lid 4 BMJ);
• waardeveranderingen op deze deelnemingen
worden hetzij afzonderlijk opgenomen onmiddellijk
na de post ‘waardeveranderingen van vorderingen
die tot de vaste activa behoren en van effecten’,
hetzij met die post samengevoegd (artikel 7 lid 4
BMJ).

worden gesplitst volgens de categoriale indeling (artikel 2:377
lid 3 BW) of de functionele indeling (artikel 2:377 lid 4 BW).
Het is niet toegestaan een mengvorm te hanteren van beide
indelingen.
In de praktijk komt soms echter het volgende model voor:
Omzet
Kostprijs van de omzet (alleen goederenwaarde)
Brutomarge
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van immateriële en
materiële vaste activa
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

Bovenstaande presentatie is een mengvorm van het

Voorbeelden van praktijkvraagstukken
Voorgaande punten leiden in de praktijk regelmatig tot
de volgende vraagstukken:

categoriale model (voor wat betreft de presentatie van
de bedrijfslasten) en het functionele model (voor wat
betreft de presentatie van de brutomarge). Hierdoor is het
bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke post salariskosten die

Voorbeeld: Presentatie achtergestelde schulden en

tot de kostprijs behoren worden opgenomen. Een dergelijke

garantievermogen

mengvorm is niet toegestaan (artikel 5 lid 2 BMJ). Wel kan bij

Soms bestaat de wens om langlopende achtergestelde

deze opstelling de post ‘kostprijs van de omzet’ vervangen

leningen direct onder de post eigen vermogen op te

worden door ‘kosten van grond- en hulpstoffen’ of ‘kosten

nemen, waarna door middel van een tussentelling het

van handelsgoederen’. In dat geval wordt in beginsel de

garantievermogen wordt getoond. Een dergelijke opstelling

categoriale opstelling als uitgangspunt genomen (model

is echter niet mogelijk als er een post ‘voorzieningen’ is

E), waarbij de regel ‘brutomarge’ is toegevoegd. Dit is

opgenomen aan de creditzijde van de balans of als er nog

toegestaan, mits er geen overige bedrijfsopbrengsten zijn.

andere langlopende schulden zijn. Dit omdat de volgorde

Indien overige bedrijfsopbrengsten aanwezig zijn zouden

(aaneensluitende opsomming) van de balansposten dient

namelijk de kosten van grond- en hulpstoffen (of de kosten

te voldoen aan de voorgeschreven balansmodellen (artikel

van handelsgoederen) en de kosten van uitbesteed werk

6 BMJ). Als er geen post voorzieningen is opgenomen aan

hoger in de winst-en-verliesrekening worden gepresenteerd

de creditzijde van de balans is een dergelijke opstelling

dan de overige bedrijfsopbrengsten. Dit is niet toegestaan

alleen mogelijk als alle langlopende schulden bestaan

(artikel 6 lid 1 BMJ).

uit achtergestelde leningen. De schulden moeten immers
afzonderlijk worden opgenomen onder de passiva (artikel

Voorbeeld: Presentatie bijzondere posten

2:364 lid 5 BW), en blijkens het BMJ worden gesplitst in

De bijzondere posten maken onderdeel uit van het resultaat

langlopende schulden en kortlopende schulden. In artikel 5

uit gewone bedrijfsuitoefening en dienen op grond van het

lid 1 BMJ is bovendien aangegeven dat van die benamingen

inzicht in het resultaat of de resultaatontwikkeling afzonderlijk

niet mag worden afgeweken. Verder volgt uit artikel 5 lid

te blijken uit de winst-en-verliesrekening zelf dan wel uit de

4 BMJ dat de eindtellingen die worden genoemd in de

toelichting op de winst-en-verliesrekening. Een bijzondere

artikelen 2:364 tot en met 377 BW, waaronder de schulden,

post kan op verschillende manieren worden verwerkt in de

niet onbenoemd mogen blijven. Dit houdt in dat de facto

winst-en-verliesrekening:

alle schulden moeten worden opgenomen onder hetzij

• in meerdere andere posten. Wel moet dan het totale

de langlopende schulden, hetzij de kortlopende schulden.

financiële effect van de bijzondere post worden toegelicht

Het is dus niet mogelijk om bepaalde schulden (in casu de

alsmede de wijze waarop deze bijzondere post is

achtergestelde schulden) niet te presenteren als onderdeel van
de (langlopende of kortlopende) schulden. Het is wel mogelijk
om een presentatie te volgen waarbij onder de balans wordt
aangegeven welke balansposten (bijvoorbeeld voorzien
van een *) worden gerekend tot het garantievermogen. Het

verwerkt;
• als afzonderlijke posten die afhankelijk van hun aard
worden opgenomen binnen de bedrijfsopbrengsten,
bedrijfslasten of financiële baten en lasten; of
• als uitsplitsing van de in de modellen opgenomen posten.

is ook mogelijk om in de toelichting het bedrag van het
garantievermogen te vermelden.

Voorbeeld: Alternatieve prestatiemaatstaven
Er zijn een aantal alternatieve financiële prestatiemaatstaven.

Voorbeeld: Mengvormen categoriale en functionele

Voorbeelden hiervan zijn:

modellen winst-en-verliesrekening

• EBIT (earnings before interest and taxes), ook wel

De baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening moeten

aangeduid als bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill;
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• EBITA (earnings before interest, taxes and amortisation),
ofwel het resultaat voor interest, belasting en afschrijving
immateriële activa; en
• EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation
and amortisation), het resultaat voor interest, belasting,
afschrijving materiële vaste activa en afschrijving
immateriële activa.
Toepassing van de begrippen EBITA en EBITDA in de winsten-verliesrekening is niet toegestaan als gevolg van artikel
6 BMJ. Hierin is bepaald dat ‘de volgorde van de posten die
is van het gekozen model’. Bij de presentatie van EBITA en
EBITDA zouden de ‘depreciation’ en ‘amortisation’ te laag in
het model worden gepresenteerd, hetgeen niet is toegestaan.
Deze begrippen kunnen dan ook uitsluitend worden
opgenomen in de toelichting bij de winst-en-verliesrekening
(RJ 270.509).
Voorbeeld: Afzonderlijke presentatie niet vereist
De modellen van het BMJ suggereren dat als een post
voorkomt bij een rechtspersoon, die post ook afzonderlijk
moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld afzonderlijke
presentatie van voorraad onderhanden werk en van voorraad
gereed product. Dat is echter niet het geval. In de wet is
namelijk opgenomen dat een post niet afzonderlijk in de
jaarrekening behoeft te worden opgenomen, indien deze in
het geheel van de jaarrekening van te verwaarlozen betekenis
is voor het wettelijk vereiste inzicht (artikel 2:363 lid 3 BW).
In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is in RJ 115.2
een aantal aanwijzingen gegeven voor de bepaling van de
(materialiteits)criteria die al dan niet leiden tot afzonderlijke
vermelding van gegevens.

Gevolgen voor accountantsverklaring bij niet
voldoen aan BMJ
Door de accountant moet worden getoetst of de
jaarrekening voldoet aan de door de wet gestelde
eisen. Indien wettelijk vereiste informatie ontbreekt
of onjuist wordt weergegeven, zal de accountant
moeten overwegen of zijn controleverklaring moet
worden aangepast. Als niet wordt voldaan aan de
vereisten van het BMJ, is de jaarrekening niet opgesteld
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Bij een
controle- of beoordelingsopdracht kan het dus zijn
dat de accountant dat in de verklaring tot uitdrukking
moet brengen. In dat geval kan hij geen goedkeurende
verklaring geven. Bij een samenstelopdracht kan hij
in dat geval geen verklaring geven. Hij kan immers
niet bevestigen dat de jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Corné Kimenai RA
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10 vragen over de enkelvoudige
jaarrekening en IFRS
De jaarrekening van een rechtspersoon bestaat uit
een enkelvoudige jaarrekening en eventueel een
geconsolideerde jaarrekening. Het is in Nederland
gebruikelijk dat als een rechtspersoon IFRS-EU (hierna:
IFRS) toepast in de geconsolideerde jaarrekening, de
enkelvoudige jaarrekening nog steeds volgens Titel 9
wordt opgesteld (‘combinatie 3’). Maar de enkelvoudige
jaarrekening kan ook worden opgesteld op basis van
IFRS. In dit artikel behandelen we aan de hand van
10 vragen diverse aandachtspunten die van belang zijn
als de enkelvoudige jaarrekening wordt opgesteld volgens
IFRS.
Kan een rechtspersoon altijd IFRS toepassen in
de enkelvoudige jaarrekening ?
Nee. Titel 9 verbiedt dat een enkelvoudige jaarrekening
wordt opgesteld op basis van IFRS naast een
geconsolideerde jaarrekening op basis van Titel 9.
In de enkelvoudige jaarrekening kan dus IFRS worden
toegepast als de geconsolideerde jaarrekening
wordt opgesteld op basis van IFRS of als geen
geconsolideerde jaarrekening aanwezig is.
Wat betekent het toepassen van IFRS in de
enkelvoudige jaarrekening als een rechtspersoon
geen ‘subsidiaries’ heeft?
‘Subsidiaries’ zijn maatschappijen waarover een
rechtspersoon ‘control’ heeft. Als een rechtspersoon
geen ‘subsidiaries’ heeft, stelt de rechtspersoon
geen geconsolideerde jaarrekening op. In dat
geval classificeert de enkelvoudige jaarrekening als
‘individual financial statements’. In de ‘individual
financial statements’ worden belangen in
geassocieerde deelnemingen (‘associates’) en joint
ventures verwerkt volgens de ‘equity methode’ (een
vermogensmutatiemethode) op grond van IFRS 11
‘Joint Arrangements’. IFRS 11 is vanaf boekjaar 2014
van toepassing binnen de Europese Unie. Tot en met
boekjaar 2013 kunnen belangen in joint ventures
binnen de Europese Unie ook nog proportioneel
worden geconsolideerd.

Wat betekent het toepassen van IFRS in de
enkelvoudige jaarrekening die naast een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld?
In dat geval classificeert de enkelvoudige jaarrekening
als ‘separate financial statements’. IFRS verplicht dat
in de ‘separate financial statements’ belangen in
‘subsidiaries’, ‘associates’ en joint ventures worden
gewaardeerd tegen kostprijs of in overeenstemming
met IAS 39 (reële waarde). Waardering volgens de
‘equity methode’ is niet toegestaan. Dit zal leiden
tot verschillen tussen het geconsolideerde en het
enkelvoudige vermogen respectievelijk resultaat.
De IASB vindt het zinvol dat in de ‘separate financial
statements’ een ander perspectief wordt gegeven
dan in de geconsolideerde jaarrekening. De ‘separate
financial statements’ moeten het perspectief geven van
de rechtspersoon als investeerder in andere entiteiten.
In de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening is
vermelding vereist van de verschillen tussen het eigen
vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige
jaarrekening en volgens de geconsolideerde
jaarrekening (op grond van artikel 2:389 lid 10 BW).
Bij toepassing van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening
is dit artikel van Titel 9 nog van toepassing (zie ook de
volgende vraag).
Welke bepalingen uit Titel 9 zijn nog van
toepassing als IFRS wordt toegepast?
Bij toepassing van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening
zijn de volgende bepalingen uit Titel 9 nog van
toepassing (artikel 2:362 lid 9 BW):
• artikel 365 lid 2 betreffende de wettelijke reserve
voor geactiveerde kosten van onderzoek en
ontwikkeling;
• artikel 373 inzake de presentatie en toelichting van
het eigen vermogen;
• artikel 382 inzake vermelding aantal werknemers;
• artikel 382a inzake vermelding accountantskosten;
• artikel 383 en 383b tot en met 383e over de
opgave van bezoldigingen voor - alsmede aandelenof optiebezit (bij open NV’s) - en leningen,
voorschotten en garanties ten behoeve van
bestuurders en commissarissen;
• artikel 389 lid 8 inzake de reserve valutaomrekeningsverschillen;
• artikel 389 lid 10 dat in de toelichting bij de
enkelvoudige jaarrekening de vermelding vereist van
de verschillen tussen het eigen vermogen en het
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•
•
•
•
•

resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en
volgens de geconsolideerde jaarrekening;
artikel 390 betreffende de herwaarderingsreserve;
afdeling 7 Jaarverslag;
afdeling 8 Overige gegevens;
afdeling 9 Deskundigenonderzoek; en
afdeling 10 Openbaarmaking.

Omdat de enkelvoudige jaarrekening de basis
vormt voor de dividenduitkeringen zijn de
kapitaalbeschermingsregels opgenomen in de artikelen
2:365 lid 2, 373, 389 lid 8 en 390 BW vanzelfsprekend
slechts van toepassing op de enkelvoudige
jaarrekening.
Welke primaire overzichten moeten in de
enkelvoudige jaarrekening volgens IFRS worden
opgesteld?
In de enkelvoudige jaarrekening die wordt opgesteld
volgens IFRS moeten dezelfde primaire overzichten
worden opgesteld als in een geconsolideerde
jaarrekening. Dus ook een kasstroomoverzicht
dient te worden opgesteld. Dat geldt ook als er een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. Dat
wijkt dus af van de situatie dat een rechtspersoon naast
een geconsolideerde jaarrekening de enkelvoudige
jaarekening opstelt volgens Titel 9. Onder NL GAAP
wordt dan in de enkelvoudige jaarrekening geen
kasstroomoverzicht opgesteld.
Kan een rechtspersoon die IFRS toepast in de
enkelvoudige jaarrekening nog gebruik maken
van artikel 403?
Nee. Een rechtspersoon die IFRS toepast in de
enkelvoudige jaarrekening kan geen gebruik maken
van artikel 2:403 BW (groepsvrijstelling). Artikel 2:403
BW staat immers in afdeling 12 van Titel 9 dat dan
niet van toepassing is. Om deze consequentie van het
toepassen van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening
te vermijden is het toepassen van ‘combinatie 3’
een aan te bevelen alternatief. Bij toepassing van
‘combinatie 3’ worden in de enkelvoudige jaarrekening
Titel 9 de waarderingsgrondslagen gehanteerd
die in de geconsolideerde jaarrekening worden
toegepast. De deelnemingen waarover ‘control’
wordt uitgeoefend (‘subsidiaries’) worden tegen de
nettovermogenswaarde gewaardeerd, waarbij de
nettovermogenswaarde wordt bepaald met toepassing
van de waarderingsgrondslagen die zijn toegepast in de
geconsolideerde jaarrekening.
Wat is het gevolg als een kleine rechtspersoon
IFRS toepast in de enkelvoudige jaarrekening?
In dat geval is artikel 2:396 BW niet van toepassing.
Dat betekent dat een kleine rechtspersoon
geen gebruik kan maken van de vrijstelling van
accountantscontrole en publicatieplicht. Hierdoor
ontstaat onder meer een wettelijke controleplicht
voor een kleine rechtspersoon. Ook zal deze kleine
rechtspersoon zijn gehele opgemaakte jaarrekening
dienen te publiceren. Om deze consequenties van het
toepassen van IFRS in de enkelvoudige jaarrekening te

vermijden is het toepassen van ‘combinatie 3’ een aan
te bevelen alternatief.
Hoe wordt de consolidatieplicht bepaald als
een rechtspersoon IFRS in de enkelvoudige
jaarrekening toepast?
Als een rechtspersoon in Nederland IFRS toepast in
de enkelvoudige jaarrekening is naar onze mening
niet langer afdeling 13 van Titel 9 het referentiepunt
voor de vraag of er sprake is van consolidateplicht,
maar IFRS. Op dat moment zijn namelijk op basis van
artikel 2:362 lid 9 BW de bepalingen van IFRS (in casu
IFRS 10/IAS 27) inzake consolidatie wet geworden en
komen die in de plaats van de bepalingen van afdeling
13. De bepalingen van afdeling 13 zijn dan door de
rechtspersoon zelf ‘buiten spel gezet’. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de rechtspersoon geen gebruik kan
maken van de daarin opgenomen vrijstellingen van de
consolidatieplicht.
Kan een rechtspersoon die IFRS toepast in de
enkelvoudige jaarrekening nog gebruik maken
van art. 408?
Nee. Door toepassing van IFRS is artikel 2:408
BW niet meer van toepassing. Echter, onder IFRS
bestaat ook een vrijstelling van consolidatie voor een
tussenhoudster. IAS 27 (vanaf 2014: IFRS 10) kent
evenals NL GAAP een vrijstelling voor consolidatieplicht
van een tussenholding. De voorwaarden voor
het mogen toepassen van de vrijstelling van
consolidatieplicht van een tussenholding zijn echter
op een aantal aspecten verschillend. Een belangrijk
verschil is dat volgens artikel 2:408 BW een van de
voorwaarden is dat een geconsolideerde jaarrekening
op een hoger niveau wordt opgesteld overeenkomstig
de voorschriften van de zevende EG-richtlijn dan wel,
indien deze voorschriften niet behoeven te worden
gevolgd, op gelijkwaardige wijze. IAS 27 (vanaf 2014:
IFRS 10) vereist onder meer dat de op een hoger niveau
opgestelde geconsolideerde jaarrekening is opgesteld
volgens IFRS.
Zal toepassing van IFRS in de enkelvoudige
jaarrekening invloed kunnen hebben op de
uitkeerbaarheid van vermogen?
Ja. Toepassing van IFRS zal invloed kunnen hebben op
de uitkeerbaarheid van reserves. Met name als gevolg
van de toepassing van andere grondslagen voor de
waardering van belangen in ‘subsidiaries’, ‘associates’
en joint ventures. Als de enkelvoudige jaarrekening
wordt opgesteld naast een geconsolideerde
jaarrekening en deze enkelvoudige jaarrekening wordt
opgesteld volgens IFRS, classificeert de enkelvoudige
jaarrekening als ‘separate financial statements’. In
de ‘separate financial statements’ worden belangen
in ‘subsidiaries’, ‘associates’ en joint ventures
gewaardeerd tegen kostprijs of tegen reële waarde.
De toepassing van deze waarderingsgrondslagen zal in
een andere omvang van het eigen vermogen resulteren
dan de omvang van het vermogen bij toepassing van
de nettovermogenswaarde onder Titel 9 (‘combinatie
3’). Als de belangen in ‘subsidiaries’, ‘associates’ en
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joint ventures onder IFRS worden gewaardeerd tegen
reële waarde, zal wel moeten worden vastgesteld
of een herwaarderingsreserve op grond van artikel
2:390 BW moet worden gevormd. Relevant daarbij
is of de waardewijzigingen wel of niet via het
resultaat zijn verwerkt en of er sprake is van frequente
marktnotering.
drs. Dingeman Manschot RA
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Gewijzigde Controlestandaard 610
regelt samenwerking tussen de
externe accountant en interne auditor
Bij veel organisaties vormen de werkzaamheden die
door een interne-auditfunctie of internecontrolefunctie
worden uitgevoerd een belangrijk onderdeel van het
systeem van interne beheersingsmaatregelen. Als deze
werkzaamheden adequaat zijn voor de doeleinden van
de accountantscontrole kan de externe accountant bij zijn
controle gebruikmaken van deze werkzaamheden bij het
verkrijgen van controle-informatie.
De vereisten hiervoor zijn opgenomen in
Controlestandaard 610 – Gebruikmaken van de
werkzaamheden van interne auditors. Deze standaard is
recentelijk op een aantal punten aangescherpt en biedt
daardoor meer duidelijkheid over wanneer en hoe externe
accountants gebruik kunnen maken van de interneauditfunctie. In dit artikel bespreken wij deze wijzigingen
en de mogelijke impact hiervan op de samenwerking
tussen de externe accountant en de interne-auditfunctie.

Wijzigingen in Controlestandaard 610
De wijzigingen in Controlestandaard 610 worden
in twee fasen ingevoerd. Voor boekjaren eindigend
op of na 15 december 2013 zijn aangescherpte
vereisten opgenomen over wanneer en hoe externe
accountants gebruik kunnen maken van de interneauditfunctie. Voor boekjaren eindigend op of na 15
december 2014 worden vereisten van kracht voor de
situatie waarin individuele interne auditors de externe
accountant direct ondersteunen bij de uitvoering van
controlewerkzaamheden.

Aangescherpte vereisten voor het gebruikmaken
van de interne- auditfunctie
Situatie 1: Interne-auditfunctie
Een interne-auditfunctie is een functie binnen een
organisatie die assurance- en adviserende activiteiten
uitvoert die zijn opgezet om de effectiviteit van
de governance-, risicobeheersings- en/of interne
beheersingsprocessen van die organisatie te evalueren
en te verbeteren.
Een volwaardige interne-auditfunctie heeft volgens
de gewijzigde Controlestandaard 610 de volgende
cumulatieve kenmerken:
• Er is sprake van een organisatorische status en
procedures die de objectiviteit ondersteunen.
• Het competentieniveau is adequaat.
• De interne-auditfunctie hanteert een systematische
en gedisciplineerde benadering, met inbegrip van
een stelsel van kwaliteitsbeheersing.
Deze kenmerken zijn in tabel 1 nader uitgewerkt. Als
aan één van deze kenmerken niet wordt voldaan, is
geen sprake van een interne-auditfunctie zoals bedoeld
in Controlestandaard 610. De externe accountant kan in
dat geval de interne-auditfunctie wel beschouwen als
interne beheersingsmaatregel, maar kan de uitgevoerde
werkzaamheden niet gebruiken als vervanging van de
eigen gegevensgerichte werkzaamheden.
In tabel 2 zijn twee praktijksituaties opgenomen
van een interne-auditfunctie, zoals bedoeld in
Controlestandaard 610.
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Tabel 1: Kenmerken van en vereisten voor de interne-auditfunctie volgens Controlestandaard 610
Kenmerk

Vereisten

De objectiviteit van de interne auditors

De organisatorische positie en relevante procedures en beleidslijnen moeten het mogelijk
maken dat de interne auditors hun taken uitvoeren zonder belangenconflict of oneigenlijke
beïnvloeding van anderen om de professionele oordeelsvorming te doorbreken.

De competentie (niveau van deskundigheid) van de

De organisatorische positie en relevante procedures en beleidslijnen moeten het mogelijk

interne-auditfunctie

maken dat de interne-auditfunctie de kennis en vaardigheden op het vereiste niveau krijgt
en houdt om de toegewezen taken zorgvuldig en overeenkomstig de van toepassing zijnde
professionele standaarden uit te kunnen voeren.

Systematische en gedisciplineerde benadering door

Er moet sprake zijn van een robuuste aanpak. De interne-auditfunctie moet een

de interne-auditfunctie, inclusief een stelsel van

systematische en gedisciplineerde benadering hanteren. Factoren die hierop van invloed zijn

kwaliteitsbeheersing

omvatten:
• het bestaan, de toereikendheid en het gebruik van gedocumenteerde interneauditwerkzaamheden
• de aard en mate van die auditwerkzaamheden in verhouding tot de omvang en
omstandigheden van de organisatie.
• het beschikken over adequate beleidslijnen en procedures voor kwaliteitsbeheersing.

Tabel 2: Praktijksituaties internal audit
Voorbeeld 1: interne-auditfunctie bank

De interne-auditafdeling van een bank is onderdeel van de continue monitoring van de interne beheersingsmaatregelen van de bank. Het hoofd van deze
afdeling heeft de bevoegdheid om rechtstreeks en op eigen initiatief te communiceren met de Raad van Bestuur, de leden van het auditcommittee of de
externe accountant. Deze bevoegdheid is vastgelegd in een reglement. De werkzaamheden van de interne-auditafdeling omvatten onder meer:
• het toetsen van de effectieve werking van het systeem van interne beheersing
• de evaluatie van de toepassing van risk management procedures
• het beoordelen van de financiële informatiesystemen
• het beoordelen van de betrouwbaarheid en accuratesse van de financiële administratie en de financiële rapportages
Er is een uitgebreid systeem van kwaliteitsbeheersing, dat onder meer voorziet in het op peil houden van de deskundigheid en competenties van personeel, de
roulatie van personeel over de verschillende interne-auditwerkzaamheden en de review van de uitgevoerde werkzaamheden.
Voorbeeld 2: interne-auditfunctie gemeente

Er is sprake van een grote gemeente. De gemeente heeft de volgende organisatiestructuur: gemeenteraad – college – directieteam – afdelingen. Rechtstreeks
onder het directieteam is als stafafdeling het team Control gepositioneerd. Het team Control voert interne controlewerkzaamheden uit. Het team bestaat
uit één RA en twee personen die de opleiding tot RA volgen. Het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden is hun fulltime taak en zij vervullen geen
inhoudelijke werkzaamheden in de gemeentelijke processen.
De werkzaamheden zijn gebaseerd op een interne controleplan. Dit plan is nader uitgewerkt in werkprogramma’s en checklists per proces. De uitkomsten van
de werkzaamheden worden besproken met de betrokken teams en vervolgens gerapporteerd aan het college, het directieteam en de betreffende teams. Het
controleplan wordt zowel wat betreft inhoud als aard en timing van de werkzaamheden jaarlijks geactualiseerd en vooraf afgestemd met de accountant. De
werkzaamheden worden adequaat gedocumenteerd en er wordt een onderlinge kwaliteitsreview uitgevoerd op de uitgevoerde werkzaamheden.
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Tabel 3: Praktijksituaties op interne audit gelijkende werkzaamheden
Voorbeeld 1: interne controle gemeente

Er is sprake van een kleinere tot middelgrote gemeente. In deze gemeente wordt interne controle uitgevoerd in de vorm van een verbijzonderde
interne controlefunctie (VIC). De medewerker die deze VIC uitvoert, is onderdeel van de stafafdeling P&C (planning en control). Het uitvoeren van de
VIC-werkzaamheden is geen fulltime taak, maar geschiedt per kwartaal achteraf. De VIC is gebaseerd op een VIC-plan dat vooraf met de externe accountant
is afgestemd. De omvang van de werkzaamheden is gebaseerd op een risicoanalyse, die eveneens vooraf is afgestemd met de accountant. De processen
waarin de betreffende medewerker zelf een inhoudelijke rol speelt, zijn uitgesloten van VIC. De medewerker rapporteert aan de concerncontroller. De
concerncontroller voert geen inhoudelijke review op de uitgevoerde werkzaamheden uit.
Voorbeeld 2: Interne controle op omzet bij handelsonderneming

Bij een handelsonderneming met circa 10.000 orders op jaarbasis wordt jaarlijks door een medewerker van de financiële administratie de ‘3-way match’
gecontroleerd. Daartoe wordt van 200 orders vastgesteld dat deze door het magazijn op de juiste aantallen zijn uitgeleverd en dat de juiste aantallen tegen de
juiste prijs zijn gefactureerd. De betreffende medewerker is niet betrokken bij de betreffende processen.
Voorbeeld 3: interne controle productieregistratie zorginstelling

Een zorginstelling heeft een interne auditor aangesteld die interne controle uitvoert op de kwaliteit van het primaire proces van productieregistratie en
-verantwoording. Deze auditor baseert zijn werkzaamheden op een controleplan dat het resultaat is van een gedegen risicoanalyse. De interne auditor
rapporteert rechtstreeks aan het hoofd Planning & Control en zijn werkzaamheden worden op een systematische wijze uitgevoerd (met behulp van een
controleplan) en gedocumenteerd, maar er zijn geen beleidsrichtlijnen of procedures aanwezig voor het toetsen van de kwaliteit van de functie en het op
peil houden van het opleidingsniveau van de interne auditor. De opzet en de omvang van de interne controle wordt vooraf afgestemd met de accountant.
De werkzaamheden worden intern niet gereviewd. De accountant reviewt de interne controlewerkzaamheden door het uitvoeren van een ‘reperformance’
(dupliceren) op deze werkzaamheden.

Situatie 2: Op interne audit gelijkende
werkzaamheden
Er kunnen binnen een organisatie ook functionarissen
zijn die werkzaamheden uitvoeren die op interneauditwerkzaamheden lijken maar die niet als zodanig
kwalificeren, bijvoorbeeld omdat de objectiviteit niet
gewaarborgd is doordat de organisatorische status van
de betreffende functionaris dit niet ondersteunt. Ook is
het mogelijk dat procedures voor kwaliteitsbeheersing
ontbreken, waardoor er geen sprake is van een interne
kwaliteitsreview van de uitgevoerde werkzaamheden.

Werkzaamheden externe accountant
In beide situaties dient de externe accountant voldoende
controlewerkzaamheden uit te voeren om te bepalen
of deze werkzaamheden van de interne-auditfunctie of
internecontrolefunctie adequaat zijn en of gebruik kan
worden gemaakt van deze werkzaamheden.
Dit omvat in ieder geval het opnieuw uitvoeren van
een deel van deze werkzaamheden (reperformance) en
tevens het verzoeken om inlichtingen, het observeren
van werkzaamheden en het beoordelen van het
werkprogramma en de werkdocumenten.

In tabel 3 zijn drie praktijksituaties opgenomen
waarin sprake is van op interne audit gelijkende
werkzaamheden.

Vragen die hierbij aan de orde dienen te komen:
• Zijn de werkzaamheden adequaat gepland,
aangestuurd, uitgevoerd, beoordeeld en
gedocumenteerd?
• Zijn de conclusies gebaseerd op voldoende
geschikte controle-informatie?
• Zijn deze conclusies passend en zijn de opgestelde
rapportages consistent met de resultaten van de
uitgevoerde werkzaamheden?

In deze voorbeelden is geen sprake van een volwaardige
interne-auditfunctie, maar wel van waardevolle
verbijzonderde interne controlewerkzaamheden.
De uitgevoerde werkzaamheden kunnen als interne
beheersingsmaatregelen worden beschouwd. Indien de
accountant een systeemgerichte of organisatiegerichte
controleaanpak hanteert, kan hij de door de interne
controlefunctionaris uitgevoerde werkzaamheden
toetsen om voldoende en geschikte controle-informatie
te verkrijgen over de effectieve werking.
Controlestandaard 610 is hier niet van toepassing,
maar kan wel worden gehanteerd als kader
om de opzet van de betreffende interne
beheersingsmaatregel (de uitgevoerde interne
controle) te evalueren. De werkzaamheden die door
de interne controlefunctionaris zijn uitgevoerd,
kunnen in deze situatie niet dienen als vervanging van
de gegevensgerichte werkzaamheden die door de
accountant moeten worden uitgevoerd.

De externe accountant dient altijd zelf alle significante
oordelen in de controleopdracht te vormen. Hij zal
in de praktijk minder gebruik maakt van de interneauditfunctie naarmate:
• er meer oordeelsvorming betrokken is bij
het plannen en uitvoeren van de relevante
controlewerkzaamheden en het evalueren van de
verzamelde controle-informatie;
• het risico van een afwijking van materieel belang
hoger wordt ingeschat, waarbij significante risico’s in
het bijzonder worden overwogen;
• de organisatorische status, de beleidslijnen en de
procedures de objectiviteit van de interne auditor
minder ondersteunen; en/of
• het competentieniveau van de interne auditor lager is.
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Tevens dient de externe accountant aan degenen
belast met governance te communiceren op welke
wijze hij bij de controle gebruik heeft gemaakt van de
werkzaamheden van de interne-auditfunctie of daarop
lijkende werkzaamheden.
Nieuwe vereisten voor de directe ondersteuning
van de externe accountant door interne auditors
Van directe ondersteuning is sprake als interne auditors
controlewerkzaamheden uitvoeren onder de directe
aansturing, supervisie en review van de externe
accountant. Voor deze situatie zijn in Controlestandaard
610 nieuwe vereisten opgenomen die gelden voor
boekjaren eindigend op of na 15 december 2014.
Hierbij geldt overigens de definitie van interne auditor
of interne-auditfunctie zoals hierboven beschreven.
Ook de eisen die aan de interne-auditfunctie worden
gesteld bij directe ondersteuning zijn dezelfde.
Ook indien sprake is van directe ondersteuning
houdt de externe accountant de volledige
verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde
werkzaamheden. Om deze verantwoordelijkheid te
kunnen nemen zal de externe accountant allereerst
evalueren of er significante bedreigingen zijn voor
de objectiviteit van de interne auditor. Tevens zal hij
vaststellen dat de interne auditor voldoende competent
is om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
Als er sprake is van significante bedreigingen en/of
onvoldoende competenties kan de interne auditor
vanzelfsprekend niet worden ingezet voor directe
ondersteuning van de externe accountant.
Wanneer de externe accountant heeft geconcludeerd
dat de interne auditor kan worden ingezet voor
directe ondersteuning van zijn werkzaamheden
dienen twee zaken schriftelijk te worden vastgelegd.

Figuur 1: Samenwerkingsvormen tussen de externe accountant en interne
auditor
Gebruik maken van
werkzaamheden
Interne Audit functie
of daarop lĳkende
functie?

Ja

Directe
ondersteuning
van het
controleteam

Interne
Audit
functie

Op interne
audit gelĳkende
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Nee

Werkzaamheden externe accountant
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Ten eerste dient hij de schriftelijke goedkeuring van
een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van
de gecontroleerde organisatie te verkrijgen om te
waarborgen dat de interne auditor de instructies van de
externe accountant zal volgen en dat de gecontroleerde
organisatie daarbij niet zal interveniëren. Ten tweede
zal hij schriftelijke instemming van de interne auditor
moeten verkrijgen dat deze geheimhouding zal
betrachten en de externe accountant zal informeren
over iedere bedreiging van de objectiviteit.
Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden is
voldaan zal de externe accountant de aard en omvang
vaststellen van de controlewerkzaamheden die de
interne auditor gaat uitvoeren. Hierbij zal de externe
accountant de interne auditor niet inzetten voor
werkzaamheden die:
• gerelateerd zijn aan significante oordeelsvorming in
de controle;
• te maken hebben met risico’s op materiele
fouten die hoger worden ingeschat en waarbij
de controlewerkzaamheden een hoge mate van
oordeelsvorming vereisen; en/of
• direct of indirect te maken hebben met de
werkzaamheden die de interne auditors in hun
functie als interne auditor hebben uitgevoerd.
Omdat de interne auditor niet onafhankelijk is van de
gecontroleerde organisatie zal de aansturing, supervisie
en review van de interne auditor door de externe
accountant diepgaander en uitgebreider zijn dan bij de
leden van het controleteam.
Ook bij directe ondersteuning dient de externe
accountant aan degenen belast met governance
te communiceren op welke wijze hij bij de controle
gebruik heeft gemaakt van de werkzaamheden
van de interne-auditfunctie of daarop lijkende
werkzaamheden.
Impact op de samenwerking tussen externe
accountant en interne auditor
Er blijven voldoende mogelijkheden om een controle
effectief en efficiënt in te richten door gebruik
te maken van een interne-auditfunctie of daarop
gelijkende functies. De gewijzigde Controlestandaard
610 geeft duidelijker dan voorheen aan welke mogelijke
samenwerkingsvormen er tussen de externe accountant
en interne auditor zijn en welke voorwaarden bij deze
samenwerkingsvormen gelden.
Op basis van de gewijzigde Controlestandaard 610 zijn
de volgende samenwerkingsvormen tussen de externe
accountant en interne auditor te onderscheiden (zie
figuur 1).
De exacte verdeling van de werkzaamheden tussen de
interne-auditfunctie en de externe accountant is een
belangrijk punt van oordeelsvorming door de externe
accountant, waarbij de eisen die in dit artikel zijn
genoemd nadrukkelijk in de evaluatie dienen te worden
betrokken.
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Ongeacht de wijze van samenwerking en de
intensiteit van deze samenwerking geldt dat de
externe accountant de regie over de controle blijft
houden. Hij dient dan ook vast te stellen dat hij bij het
gebruikmaken van de werkzaamheden van de interneauditfunctie of internecontrolefunctie zelf wel steeds
voldoende bij de controle betrokken blijft. De externe
accountant heeft en houdt immers de ongedeelde
verantwoordelijkheid voor het controleoordeel en
die verantwoordelijkheid wordt niet verminderd
doordat de externe accountant gebruikmaakt van de
werkzaamheden van de interne-auditfunctie.

Jan Hofmeijer RA
Dennis Leus RA
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De bepaling van de marktwaarde
van vastgoedbeleggingen bij
woningcorporaties
Woningcorporaties hebben voor de jaarrekening 2012
te maken gehad met ingrijpende wijzigingen in de
voorschriften voor de jaarverslaggeving. Met ingang
van boekjaar 2012 is de herziene RJ 645 ‘Toegelaten
instellingen volkshuisvesting (2011)’ (hierna: RJ 645) voor
woningcorporaties van toepassing. Eén van de wijzigingen
betreft dat woningcorporaties de mogelijkheid hebben
om haar vastgoedbeleggingen te waarderen tegen de
marktwaarde op basis van RJ 213. Waardering tegen
de marktwaarde is in de praktijk een hele uitdaging.
Daarnaast blijft waardering van vastgoedbeleggingen
een actueel onderwerp vanwege de huidige economische
ontwikkelingen en de aandacht die aan dit onderwerp
wordt besteed, zoals onder andere blijkt uit de
verschenen rapporten ‘Waardering van en toelichting op
vastgoedbeleggingen’ 1 van toezichthouder AFM, en ‘Goed
gewaardeerd vastgoed - 28 Aanbevelingen voor taxeren
en taxatierapporten’2 van het Platform Taxateurs en
Accountants.
Allereerst behandelt dit artikel de verslaggevingsaspecten
rond de marktwaarde en de verschillende elementen van
de marktwaardebepaling. Vervolgens gaat het in op de
aandachtspunten bij de bepaling van de marktwaarde,
in het bijzonder het taxeren van vastgoed gekwalificeerd
als ‘vastgoedbelegging’. Dit artikel is zowel bestemd voor
medewerkers van woningcorporaties als voor accountants
betrokken bij de controles van woningcorporaties.

1

Verslaggevingsaspecten en elementen van de
marktwaardebepaling
RJ 645 bepaalt dat een woningcorporatie haar bezit
moet classificeren als sociaal dan wel als commercieel
vastgoed. Het sociaal vastgoed betreft huurwoningen
met een huurprijs beneden de sociale huurgrens
(2013: € 681,02), maatschappelijk vastgoed en overig
sociaal vastgoed. Maatschappelijk vastgoed betreft
bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan bijvoorbeeld
maatschappelijke organisaties zoals zorg-, welzijn-,
onderwijs- en culturele instellingen. Huurwoningen
met een huurprijs boven de sociale huurgrens,
bedrijfsonroerendgoed en garages behoren tot het
commercieel vastgoed. De indeling in sociaal en
commercieel vastgoed geldt voor elke verhuureenheid
afzonderlijk. Binnen een complex kan dus zowel sociaal
als commercieel vastgoed aanwezig zijn, bijvoorbeeld
bij een appartementencomplex met huurwoningen
beneden de sociale huurgrens en winkels op de begane
grond.
Woningcorporaties dienen het sociaal vastgoed ten
behoeve van de jaarrekening te kwalificeren als een
‘bedrijfsmiddel’ of als een ‘vastgoedbelegging’. Dit
geldt voor het sociale vastgoed als geheel. Deze
indeling dient, door het bestuur, te worden gebaseerd
op het beleid van de woningcorporatie (RJ 940):
• Sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel:
deze kwalificatie is van toepassing als de
woningcorporatie een beleid heeft, gericht op het
realiseren van de volkshuisvestelijke taken.
• Sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging: deze kwalificatie is van
toepassing indien de woningcorporatie een beleid
heeft, gericht op het realiseren van een zo optimaal
mogelijk rendement.
In de praktijk kiezen vooral woningcorporaties die meer
bezig zijn met sturen op rendement en vastgoedwaarde
voor kwalificatie van het sociaal vastgoed als
vastgoedbelegging. Dit zijn doorgaans de grotere
woningcorporaties.

In het rapport staan de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek waarin de AFM de jaarrekening over 2011 van beursgenoteerde ondernemingen met significante vastgoedportefeuilles heeft
onderzocht op de waardering van en toelichtingen op vastgoedbeleggingen.

2

Het platform is begin 2012 op initiatief van de NBA opgericht en doet in zijn rapport 27 aanbevelingen voor het uitvoeren van taxatieopdrachten.
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Sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel
dient door de woningcorporatie conform het
actuelewaardemodel van RJ 212.403 te worden
gewaardeerd.
Dit betekent dat sociaal vastgoed gekwalificeerd
als bedrijfsmiddel wordt gewaardeerd op basis van
bedrijfswaarde, welke is gebaseerd op het ‘eigen
beleid’.
Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging
en commercieel vastgoed worden gewaardeerd
tegen de marktwaarde overeenkomstig RJ 213
‘Vastgoedbeleggingen’ en is gebaseerd op de
‘marktsituatie’ op de waardepeildatum. Schematisch is
deze kwalificatie in figuur 1 weergegeven.

De inkomstenbenadering gaat uit van de
veronderstelling dat de onroerende zaak zelfstandig
inkomen kan opleveren. Door middel van kapitalisatie
van de inkomsten tegen een bepaalde factor,
gebaseerd op een geëist rendement, worden deze
omgezet in een kapitaalsbedrag.
De vergelijksbenadering kenmerkt zich door de in de
markt gerealiseerde transacties te vergelijken met het
object dat getaxeerd moet worden. Dat houdt in dat
de verschillende transacties vergelijkbaar met elkaar
gemaakt moeten worden.
Voor de inkomstenbenadering zijn er twee
methodieken die gehanteerd kunnen worden:
1. conventionele methode ‘BAR/NAR- taxatie’;
2. contantewaardemethode (‘DCF-methode’).

Figuur 1: Kwalificatie vastgoed
Vastgoed

Actuele waarde

Sociaal vastgoed gekwaliﬁceerd als
bedrĳfsmiddel

bedrĳfswaarde (gebaseerd
op het eigen beleid)

Sociaal vastgoed gekwaliﬁceerd als
vastgoedbelegging

marktwaarde (gebaseerd
op de markt)

In figuur 2 is de classificatie naar typologie, kwalificatie
op basis van het eigen beleid en de keuze voor de
waarderingsgrondslag schematisch weergegeven. Dit
artikel behandelt de waardering van onroerende zaken
tegen de marktwaarde.
Figuur 2: Overzicht waardering van onroerende zaken in exploitatie
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Commercieel vastgoed
De marktwaarde van het commercieel vastgoed
kan worden vastgesteld aan de hand van een
aantal benaderingswijzen. Voor het waardebegrip
marktwaarde zijn de inkomstenbenadering en
de vergelijkingsbenadering de meest geëigende
benaderingswijzen.

3

De conventionele methode (‘BAR/NAR-taxaties’) is
gebaseerd op3:
a) de kasstroom geschat op basis van markthuur;
b) aftrekposten voor marktconforme eigenaarslasten;
c) waardebepaling, via kapitalisatie van de
verwachte kasstromen. Dit kan op basis van het
bruto aanvangsrendement (BAR) of het netto
aanvangsrendement (NAR) van vergelijkbare
transacties;
d) correctieposten voor onder andere
aanvangsleegstand en voor de contante waarde
van het verschil tussen feitelijke huur en markthuur,
achterstallig onderhoud, mogelijke toekomstige
renovaties, afkoop erfpacht, etc.
De contantewaardemethode (‘DCF-methode’) is
gebaseerd op:
a) een berekening met kasstromen voor ten minste de
komende 10 jaar;
b) een aanname voor de eindwaarde in het laatste jaar;
en
c) een disconteringsvoet.
Voor zover mogelijk dienen beiden methodieken te
worden toegepast. Als slechts één methode wordt
toegepast, dan heeft de DCF-methode de voorkeur.
Dit omdat deze methode een goed inzicht geeft
in toekomstige kasstromen en omdat de taxateur
de eigenschappen en marktomgeving van het te
waarderen vastgoed moet analyseren. Bovendien
wordt het risico waar de vrije kasstromen mee gepaard
gaan in beschouwing genomen.
Sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging
Voor sociaal vastgoed gekwalificeerd als
vastgoedbelegging geldt veelal dat er geen courante
prijzen op een actieve markt beschikbaar zijn
(RJ 645.209). De woningcorporatie dient de
marktwaarde daarom te bepalen volgens RJ 213.509c.
De gebruikelijke methode voor de berekening van de
contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen
is de DCF-methode.

Taxatierichtlijnen IPD maart 2013
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DCF-methode
De marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend op
basis van het scenario van doorexploitatie en tevens op
basis van het scenario van verkoop van woningen aan
derden zodra deze beschikbaar komen voor verkoop
(uitponden). De marktwaarde wordt bepaald door
de hoogste van het doorexploitatiescenario en het
uitpondscenario te nemen.
Bij het scenario doorexploiteren wordt de aanname
gedaan dat alle woningen blijvend verhuurd worden.
Met andere woorden, na een huurdermutatie wordt
het object weer verhuurd. Bij het scenario uitponden
wordt verondersteld dat bij mutatie de woningen
zullenworden verkocht aan een derde. Bij dit scenario
is er sprake van zowel een exploitatiekasstroom als van
een verkoopkasstroom.
In de DCF-berekening kunnen verschillende elementen
worden onderscheiden. In tabel 1 wordt hier nader op
ingegaan.

Tabel 1: Elementen bij waardering tegen marktwaarde
1. Huur

De huur wordt gebaseerd op de lopende huurcontracten rekening houdend met een (wettelijk) percentage voor huurstijging en
een percentage voor huurderving afgeleid uit de markt voor dit type vastgoed.

2. Onderhoud

De onderhoudsnorm is gericht op een instandhoudingsdoelstelling van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van marktconforme
exploitatie en uitgangspunten en een inflatiepercentage voor bouwkostenontwikkeling.
Aangesloten kan worden bij externe normen (‘VEX-normen’) welke jaarlijks met prijsinflatie worden verhoogd.

3. Verhuur en beheerlasten

Aangesloten kan worden bij externe normen (‘VEX-normen’) welke jaarlijks met prijsinflatie worden verhoogd.

en directe exploitatielasten
4. Eindwaarde/restwaarde

De eindwaarde wordt gebaseerd op de rendementseis (‘exit yield’) die een marktpartij heeft als hij het bezit aan het einde van
de DCF-periode wil kopen.

5. Exploitatieperiode

Dit betreft de periode waarover de kasstromen contant worden gemaakt.

6. Disconteringsvoet

De disconteringsvoet wordt gebaseerd op de Interest Rate Swap (IRS), verhoogd met een risico-opslag voor:
• een vastgoedsectorgebonden risico-opslag, ter compensatie van het verschil tussen het generieke onroerendgoedrisico van

				 het te waarderen object en de generieke risicovrije rentevoet;
• een marktrisico-opslag voor de in te schatten exploitatierisico’s van het object, die specifiek voortvloeien uit het gebied en de
				 markt waar het vastgoedobject in is gelegen, ten opzichte van het eerder bepaalde generieke onroerendgoedrisico; en
• een objectrisico-opslag voor het specifieke vastgoedsegment waartoe het object behoort, ten opzichte van het eerder
				 onderscheiden generieke vastgoedrisico en het specifieke marktrisico. Het objectrisico is afhankelijk van het imago van de
				 omgeving van het betreffende complex, de omvang van het complex, het type woning, het bouwjaar en eventueel
				vergelijkbare transacties.
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Aandachtspunten bij de bepaling van de
marktwaarde
De betrokken partijen
Het waarderen van vastgoedbeleggingen op basis van
taxaties vergt een nauwe samenwerking tussen de
betrokken partijen. De betrokken partijen zijn veelal:
De woningcorporatie:

• Portefeuillemanagers
• Afdeling internal control
De door de woningcorporatie ingeschakelde
deskundigen zoals:

• Taxateurs
• Leveranciers van informatie inzake leegwaarden

De accountant voert zelf geen waarderingen uit.
Vroegtijdig en tijdens het proces vindt door de
accountant en de door de accountant ingeschakelde
vastgoeddeskundigen afstemming plaats met de
betrokken partijen in het proces om te waarborgen dat
de taxatiegegevens bruikbaar en controleerbaar zijn.

Figuur 3: De relevante partijen
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Inzet deskundigen door de woningcorporatie
Voor de bepaling van de marktwaarde kan door de
woningcorporatie een deskundige (taxateur) worden
ingeschakeld om de marktwaarde te bepalen.
In het kader van de jaarrekeningcontrole verkrijgt de
accountant inzicht in het werk van de taxateur en
evalueert in het kader van de jaarrekeningcontrole
(COS 500.8):
• de competentie, de capaciteiten en de objectiviteit
van de taxateur;

4

• de geschiktheid van het werk van de taxateur als
controle-informatie voor de relevante bewering te
evalueren.
In het kader van de jaarrekeningcontrole kan de
accountant bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden
uitvoeren:
• nagaan of de taxateur is ingeschreven als
gecertificeerd taxateur;
• kennisname van de offerte/opdracht aan de
taxateur, bijvoorbeeld om na te gaan of rekening
wordt gehouden met relevante RICS-standaarden4;
• het voeren van een gesprek met de taxateur,
eventueel in het bijzijn van de door de accountant
ingeschakelde deskundige;
• het verkrijgen van controle-informatie over het
accuraat zijn en de volledigheid van de informatie;
en
• het evalueren of de informatie voldoende
nauwkeurig en gedetailleerd is voor de doeleinden
van de accountant.
Inzet deskundigen door de accountant
Het komt voor dat de accountant gebruik
wenst te maken van een professional met
specifieke deskundigheid op het gebied van
vastgoedwaarderingen (COS 620.7/9). Tot
overwegingen bij het besluiten om gebruik te maken
van een deskundige kunnen de volgende punten
behoren:
• de vraag of de woningcorporatie een deskundige
heeft ingeschakeld bij het bepalen van de
marktwaarde;
• de aard, omvang en de complexiteit van de
marktwaarde;
• de risico’s van een afwijking van materieel belang in
de marktwaarde; en
• de verwachte aard van de werkzaamheden om in te
spelen op onderkende risico’s.
Het waarderingsproces op hoofdlijnen
Op basis van onze ervaring met waarderingstrajecten
bij woningcorporaties zien wij in de praktijk
verschillende varianten hoe het waarderingsproces en
de controle daarvan verlopen. In figuur 4, op pagina
44, is een variant van het proces op hoofdlijnen
weergegeven. Deze variant van het bepalen van
de marktwaarde is gebaseerd op een intensieve
samenwerking tussen de verschillende betrokken
partijen. Op deze wijze zijn er tevens diverse controleen cross-checkmomenten ingebouwd om de risico’s op
een onjuiste waardering te beperken.

De RICS-richtlijnen voor makelaarskantoren, vastgoedbemiddelaars en taxateurs geven ‘best practice’-richtlijnen
voor makelaars en vastgoedbemiddelaars over de gehele wereld.
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Figuur 4: Waarderingsproces op hoofdlijnen
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Voor een efficiënt waarderingsproces en
jaarrekeningproces ishet van belang dat vroegtijdig
en tijdens het proces afstemming plaatsvindt met de
betrokken partijen en de accountant om te waarborgen
dat de taxatiegegevens bruikbaar en controleerbaar
zijn.
Aandachtspunten bij de bepaling van de
marktwaarde
In tabel 2 zijn schematisch belangrijke aandachtspunten
voor de bepaling van de marktwaarde weergegeven.

Tabel 2: Belangrijke aandachtspunten bij de bepaling van de marktwaarde

1

Het plannen van het waarderingsproces

2
3

Selectie taxateurs en uitvraag

4

Steekproefomvang

5
6

Proces en verantwoordelĳken deﬁniëren

Dataverzameling

Rapporteren en onderbouwen

1. Het plannen van het waarderingsproces
Het komt soms voor dat woningcorporaties overgegaan
zijn op de marktwaarde in verhuurde staat en het
proces onderschatten dat komt kijken bij het komen
tot de marktwaarde van vastgoedbeleggingen. Bij het
proces zijn diverse partijen betrokken. Dit vereist naast
een gedegen voorbereiding ook een goede planning en
coördinatie.

5
6
7

RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors
International Valuation Standards

2. Proces en verantwoordelijkheden definiëren
Gezien de complexiteit om te komen tot een
marktwaarde is het van belang om het proces en
de verantwoordelijkheden met name tussen de
portefeuillemanagers, internal control, en de taxateur
helder te definiëren. Het heeft de voorkeur om het
proces en de verantwoordelijkheden vast te leggen
en tevens afspraken te maken wat de accountant
nodig heeft en op welke momenten om bij de
jaarrekeningcontrole gebruik te kunnen maken van het
door de woningcorporatie doorlopen proces.
3. Selectie taxateurs en de uitvraag
De afspraken met de taxateur en
verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een
offerte/opdrachtbevestiging. In deze offerte worden
daarnaast de relevante (RICS5 en IVS6) standaarden
benoemd en de 28 aanbevelingen van de NBA. Het is
raadzaam dat de accountant tijdig kennisneemt van
de uitvraag aan de taxateur om te vermijden dat op
een later moment tijdens de controle onduidelijkheden
kunnen ontstaan over werkwijze, rapportage, planning
en verantwoordelijkheden.
4. Steekproefomvang
In de Handreiking bij RJ 645 7 wordt aanbevolen
jaarlijks 1/3 deel van de vastgoedportefeuille extern
te laten taxeren. Van belang is dat de steekproef qua
samenstelling representatief is voor het gehele bezit en
dat nieuw toegevoegde objecten deel uitmaken van
deze steekproef. Bij de bepaling van de steekproef kan
de portefeuille bijvoorbeeld worden onderverdeeld in
verschillende vestigingen, gemeenten, bouwperioden
en bouwvormen.
Voor het overige 2/3e deel van het bezit wordt - indien
aanwezig - gebruik gemaakt van ‘omslagaannames’
ten opzichte van de parameters van het voorgaande
jaar. De taxateur stelt hiervoor een ‘omslagdocument’
op gebaseerd op de marktontwikkelingen in de
betreffende regio(’s).
Indien sprake is van meer unieke objecten, zoals voor
kan komen bij commerciële objecten, valt aan te raden
deze objecten frequenter te laten taxeren.
5. Dataverzameling
Naast de waarderingsparameters is de juistheid van
de basisgegevens van het vastgoed cruciaal voor
de waardering. De basisgegevens betreffen de
kenmerken van het vastgoed en de informatie die in
de huurcontracten vastligt. De te waarderen eenheden
worden bepaald op basis van de activa-administratie.
Ook de basisgegevens van het vastgoed die van belang
zijn voor de waarderingen, zoals huurprijzen, maximale
huurprijzen, en leegstand worden gebaseerd op de
basisadministratie.

De verslaggevingsregelgeving in de nieuwe RJ 645 is door leden van de RJ-werkgroep ‘Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting’ uitgewerkt in een Handreiking voor het toepassen van RJ 645. Bij het opstellen van deze
handreiking is tevens een klankbordgroep met afgevaardigden vanuit de sector betrokken. Doelstelling van de
handreiking is om corporaties te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe RJ 645 en om de kwaliteit van de
verslaggeving te verbeteren.

De mutatiegraad wordt bepaald op basis van de
meerjarige historische gegevens van de mutaties
per complex. De taxateur zal op basis hiervan een
verwachte ontwikkeling in de toekomst bepalen.
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Voor de contractgegevens van de portefeuille
bedrijfsonroerendgoed (BOG) worden verschillende
bronnen (zoals huurcontracten en plattegronden)
gehanteerd. Het gaat om met name de volgende
informatie:
• looptijd huurcontract; en
• oppervlakte (BVO8 en VVO9).
De woningcorporatie zal de basisgegevens
intern moeten controleren en vastleggen in haar
administratie, zodat zij dit kan overleggen aan de
accountant. Het is tevens van belang dat de taxateur
deze basisgegevens (steekproefsgewijs) controleert met
zijn of haar waarnemingen tijdens het taxeren.
De waardering10 vindt plaats onder de aanname dat,
hoewel de lopende huurovereenkomsten met alle
daaraan verbonden rechten en verplichtingen gestand
wordt gedaan, de koper van de onroerende zaak zal
streven naar optimalisatie van de inkomsten die met de
onroerende zaak kunnen worden gerealiseerd.
Restricties voortvloeiende uit specifiek op de
woningcorporaties van toepassing zijnde wet- en
regelgeving behoren hierbij niet in acht te worden
genomen, aangezien deze op de rechtspersoon van
de corporatie drukt en niet op het door de corporatie
geëxploiteerde vastgoed als zodanig. Hetzelfde geldt
voor verbintenisrechtelijke afspraken die ten aanzien
van de exploitatie van het vastgoed zijn gemaakt en die
de exploitatiemogelijkheden van het vastgoed door de
betrokken partij beperken. Als aan dergelijke afspraken
géén werking ten opzichte van partijen die niet bij
de afspraken zijn betrokken is gegeven door middel
van inschrijving ervan in het kadaster, wordt daarmee
eveneens géén rekening gehouden in het kader van de
waardering/taxatie tegen marktwaarde in verhuurde
staat.
6. Rapporteren en onderbouwen11
De aard, reikwijdte en doelstellingen van het werk
van de taxateur zijn belangrijk en dienen voor de
gebruiker helder te zijn. In het taxatierapport moeten
deze zaken dan ook duidelijk en nauwkeurig worden
uiteengezet. Om een goed inzicht te krijgen in de
uitgangspunten en veronderstellingen die de taxateur
heeft gebruikt bij het uitvoeren van zijn taxatie is, het
voor gebruikers van het taxatierapport van belang om
alle gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen
direct uit het taxatierapport te kunnen destilleren.
Daarom is het belangrijk dat de taxateur alle relevante
uitgangspunten, veronderstellingen en schattingen
benoemt, kwantificeert en motiveert. Hierbij is het van
belang duidelijk aan te gegeven in welke mate gebruik
is gemaakt van waarneembare marktinformatie.

8
9
10
11

Dit geldt ook voor de referentietransacties/objecten die
gebruikt worden om de taxatie te onderbouwen.
Tot slot
Op initiatief van de NBA is het platform taxateurs en
accountants opgericht. Het platform is een vervolg
op NBA-Publieke Managementletter ‘Zeg waar het
op staat’ van juni 2011 over de groeiende leegstand
van kantoren en winkels. Die leegstand heeft grote
gevolgen voor de taxatie van vastgoed.
De aanbevelingen moeten leiden tot verbetering van
het taxatieproces en het opstellen van transparantere
taxatierapporten zodat gebruikers van die rapporten
(vastgoedeigenaren, beleggers, banken, accountants
en toezichthouders) meer waarde daaraan kunnen
ontlenen.
Het platform doet in zijn rapport 28 aanbevelingen
voor het uitvoeren van taxatieopdrachten,
onderverdeeld in vijf categorieën. Het gaat hierbij om
aanbevelingen over:
1. de onafhankelijkheid van de taxateur;
2. het opleidingsniveau van de taxateur;
3. de vastlegging van de verantwoordelijkheden van
de taxateur en de opdrachtgever;
4. de werkzaamheden en de rapportage van
de taxateur, zoals de minimaal uit te voeren
werkzaamheden, de mogelijk te hanteren methoden
en de gevoeligheidsanalyse; en
5. het bevorderen van een kwalitatief beter
taxatieproces.
Door de 28 aanbevelingen deel uit te laten maken
van het taxatieproces en deze ook deel uit te laten
maken van de overeenkomst met de taxateur, wordt
een goede basis gelegd voor een transparant,
objectief en kwalitatief waarderingsproces. Het
verdient aanbeveling dat de accountant kennisneemt
van het rapport ‘Goed gewaardeerd vastgoed 28 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten’
en de inhoud hiervan tijdig bespreekt met de
woningcorporatie. Goede voorbereiding en afstemming
tussen partijen in het voortraject levert significante
tijdwinst van het waarderingsproces en een kwalitatief
hoger eindproduct op.
mr. Wilfrid Donkers MRICS
Ernst-Jan Jungheim MSc

Bruto vloeroppervlakte
Verhuurbare vloeroppervlakte
Conform IPD Waarderingsprotocol Woningen, vastgesteld: 1 september 2006.
Conform het rapport Goed gewaardeerd vastgoed 27 Aanbevelingen voor taxeren en taxatierapporten, Platform
taxateurs en accountants, NBA.
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DigID ICT-beveiligingassessments
Op weg naar een betrouwbare
elektronische dienstverlening
Cyber security staat de laatste tijd veel in de
belangstelling. Hoge online verliezen door banken
en creditcardmaatschappijen, aanvallen op kritische
infrastructuur, inbraken op controlesystemen en vele
andere onderwerpen bereikten de publiciteit de afgelopen
periode. De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft in een brief 1 aan de Tweede
Kamer aangegeven dat alle organisaties die DigID
gebruiken, bijvoorbeeld alle 408 gemeenten, moeten
voldoen aan een beveiligingsnorm. Via een
ICT-beveiligingsassessment moeten zij dit vervolgens
door een Register EDP-auditor laten toetsen. Het in de
brief geformuleerde beleid is erop gericht om de kwaliteit
van de ICT-beveiliging een impuls te geven. In dit
artikel wordt nader ingegaan op de achtergronden, de
beveiligingsnorm, het toetsingsproces en de te verwachten
vervolgstappen.
Beveiligingsincidenten
Digitale informatie-uitwisseling is een essentieel
onderdeel geworden voor het functioneren van de
samenleving. Betrouwbare digitale communicatie is
van wezenlijk belang en behoeft voortdurende zorg.
Bedreiging van het vertrouwen in, en de integriteit van,
elektronische (overheids)dienstverlening vereist actie
van diverse betrokken partijen.
In de afgelopen jaren worden organisaties met grote
regelmaat geconfronteerd met inbreuken op de
betrouwbaarheid van de digitale communicatie. In
2011 heeft het vakblad Webwereld in het kader van
de actie ‘Lektober’ aangetoond dat de ICT-beveiliging
bij de overheid, waaronder bij een aantal gemeenten,
ruimte laat voor verbetering. Recentelijk hebben de
Nederlandse banken en de DigID-voorziening te
maken gehad met massieve aanvallen op hun digitale
communicatie waardoor de digitale dienstverlening
door deze organisaties werd stilgelegd.

1

De ICT-beveiliging is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de individuele (overheids)
organisaties zelf. Maar dat alléén is met de huidige
vernetwerkte elektronische dienstverlening niet altijd
voldoende. Deze dienstverlening is vaak modulair en
in ketens georganiseerd. De informatiebeveiliging in
de keten als geheel moet op orde zijn. De zwakste
schakels in die ketens bepalen namelijk de veiligheid
van de keten als geheel.
DigID
DigID is het digitale authenticatiemiddel voor de
overheid en dienstverleners met een publieke
taak. Door met zijn DigID in te loggen krijgt de
organisatie waarmee contact gezocht wordt het
Burgerservicenummer van de persoon die inlogt
teruggekoppeld. Daarmee weet de ontvangende
organisatie met wie ze te maken hebben en over
welke informatie zij reeds over de betrokken persoon
beschikt of kan beschikken. Op deze wijze kunnen
personen, inmiddels ruim 9 miljoen in Nederland,
met behulp van 1 inlogcode digitaal zaken doen met,
inmiddels ruim 600, overheidsorganisaties. Het beheer
van het authenticatiemiddel DigID en de bijbehorende
gebruikersondersteuning wordt door de Rijksoverheid
(Logius) verzorgd.
DigID ICT-beveiligingsassessments
Wanneer overheidsorganisaties die gebruikmaken
van DigID hun ICT-beveiliging onvoldoende op orde
hebben, vormt dit een risico. Gegevens kunnen worden
onderschept en oneigenlijk gebruikt worden. Dat
kan afbreuk doen aan het vertrouwen dat gebruikers
hebben in het stelsel van DigID.
Een van de maatregelen die door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is getroffen
houdt in dat organisaties die gebruikmaken van
DigID hun ICT-beveiliging, voor zover deze DigID
raakt, jaarlijks dienen te toetsen op basis van een
ICT-beveiligingsassessment.
Vanwege het belang van een uniforme uitvoering van
de DigID ICT-beveiligingsassessments is bepaald dat het
assessment moet worden uitgevoerd door een Register
EDP-auditor. Met Logius zijn afspraken gemaakt over
het proces dat gevolgd zal worden in het geval dat
uit de rapportage blijkt dat de DigID gebruikende

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/03/kamerbrief-over-ict-beveiligingsassessments-bij-DigID-gebruikende-organisaties.html
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organisaties niet of niet geheel voldoen aan de gestelde
eisen. Daarbij staat voorop dat er bij signalen van
beveiligingsrisico’s met mogelijke gevolgen voor DigID
altijd nader onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek
richt zich op de risico’s voor de betreffende organisatie,
de risico’s voor de gebruikers van de diensten van
de betreffende organisatie en de risico’s voor (het
vertrouwen in) DigID als authenticatiemiddel als geheel.
Daarnaast zal in het geval van een geconstateerd
serieus en acuut beveiligingsrisico door Logius meteen
worden overgegaan tot het gecontroleerd afsluiten van
DigID bij de betreffende organisatie.
Norm
Als norm voor de inrichting en uitvoering van de
ICT-beveiligingsmaatregelen rond DigID en als basis
voor de uit te voeren DigID ICT-beveiligingsassessments
geldt de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigID’ die
op 21 februari 2012 door de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld in overleg
met Logius, het NSC en de Auditdienst Rijk. Deze
norm is een selectie van de voor DigID belangrijkste
elementen uit het document ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen
voor webapplicaties’ van het Nationaal Cyber Security
Center (NCSC). Deze laatste richtlijn bestaat uit twee
documenten. Het eerste deel bevat de daadwerkelijke
richtlijnen, het tweede deel de toelichting met
aanbevelingen daarop.
Het gaat om 28 van de in totaal 54 elementen die
de meeste impact hebben op de veiligheid van DigID
en de met DigID ontsloten gegevens. Door Logius is
aangegeven dat de geselecteerde normen in ieder
geval voor het gehele jaar 2013 ongewijzigd blijven.
Handreiking NOREA
Door NOREA is in overleg met Logius een Handreiking
opgesteld ten behoeve van de Register EDP-auditors
ten behoeve van het uitvoeren van de DigID
ICT-beveiligingsassessments. In deze handreiking
zijn ten behoeve van de RE’s aanbevelingen en
suggesties voor de uitvoering van deze opdrachten
opgenomen, die ook zijn bedoeld om bij te dragen
aan een eenduidige en consistente interpretatie van de
normen. Aan de Handreiking is een rapportageformat
toegevoegd dat gehanteerd moet worden door de
RE’s , die deze opdrachten uitvoeren en daarover
rapporteren aan het management van de organisaties
die gebruik maken van DigID en Logius.
De opdrachten inzake de DigID-beveiligingsassessments
worden door RE’s uitgevoerd in het kader van het
Raamwerk voor Assurance-opdrachten en (dus)
overeenkomstig Richtlijn 3000 ‘Assurance-opdrachten’.
Het Modelrapport is bruikbaar voor de auditors van
de DigID-gebruikmakende organisaties alsmede
de auditors van hun serviceorganisaties (met een
beperkt aantal aanpassingen voor die specifieke
situatie). Daarnaast gelden tevens de Richtlijnen voor
opdrachtaanvaarding en rapportage, zoals die van
toepassing zijn voor alle professionele diensten die door
RE’s worden uitgevoerd.

De werkzaamheden in het kader van deze
opdrachten richten zich op het geven van een
oordeel per beveiligingsrichtlijn van de ‘Norm
ICT-beveiligingsassessments DigID’ van Logius,
over de opzet en het bestaan van de maatregelen
gericht op de ICT-beveiliging van de webomgeving
van DigID-aansluiting. Uit het feit dat de ‘Norm
ICT-beveiligingsassessments DigID’ een selectie is van
beveiligingsrichtlijnen uit de “ICT-beveiligingsrichtlijnen
voor webapplicaties” van Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) resulteert derhalve dat de auditor
niet in staat is om een overall oordeel te verschaffen
omtrent de beveiliging van de betreffende DigIDaansluiting. Dit is expliciet in de tekst van het
Modelrapport opgenomen.
Het rapport wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve
van de betreffende organisatie en Logius aangezien
anderen, die niet op de hoogte zijn van de precieze
scope, aard en doel van de werkzaamheden, de
resultaten onjuist kunnen interpreteren.
Stappenplan
Voor het verbeteren van de relevante
ICT-beveiligingsmaatregelen en het uitvoeren van de
DigID ICT-beveiligingsassessments is een stappenplan
ontwikkeld. Dit plan bestaat uit de navolgende
stappen:
1. Zelf toetsen aan de hand van de normen
Door eerst binnen de organisatie na te gaan in
hoeverre de systemen en maatregelen voldoen
aan de normen krijgt de organisatie inzicht in
de maatregelen die minimaal getroffen moeten
worden. In het kader van deze werkzaamheden
wordt inzichtelijk gemaakt wat de reikwijdte van
het assessment moet zijn en welke documentatie
benodigd is. Hierbij valt te denken aan het in
kaart brengen van de applicaties die moeten
worden getoetst, het verzamelen en opstellen
van procesbeschrijvingen en het vastleggen van
ongeschreven regels ten aanzien van dagelijkse
beheerwerkzaamheden. Ter voorbereiding
op de volgende stappen in het proces kan
van de verzamelde documentatie een dossier
worden opgebouwd. Dit voorkomt onnodige
bevindingen uit de penetratietest (stap 3) en het
ICT-beveiligingsassessment (stap 5) en maakt het
proces voor de organisatie minder belastend en
kostbaar.
2. Maatregelen treffen
Naar aanleiding van de eigen toetsing kunnen
noodzakelijke maatregelen geformuleerd en
doorgevoerd worden om de eigen systemen, en
in het bijzonder het gebruik van DigID, beter te
beschermen tegen misbruik van buitenaf.
3. Penetratietest uitvoeren
Het bestaan en doeltreffend werken van een aantal
maatregelen dient te worden aangetoond door
het uitvoeren van een penetratietest (ook wel
‘ethical hacking test’ genoemd) op de systemen.
Het uitvoeren van een penetratietest maakt
integraal onderdeel uit van de hiervoor beschreven

Update. nummer 3, september 2013

47

4.

5.

6.

7.

normenset. De penetratietest dient door een
vakbekwame organisatie uitgevoerd te worden.
De uitkomsten van de penetratietest dienen
neergelegd te zijn in een rapport van bevindingen.
Bevindingen penetratietest oplossen
Op basis van het rapport van bevindingen uit
de penetratietest dient de organisatie eventueel
aanvullende maatregelen te treffen. Al naargelang
de aard en omvang van de te treffen maatregelen
kunnen de stappen 1 tot en met 3 daarna herhaald
worden.
DigID ICT-beveiligingsassessment laten uitvoeren
In deze stap wordt de hiervoor beschreven
assessment uitgevoerd door een Register
EDP-auditor. Organisaties die zelf een Register
EDP-auditor in dienst hebben, kunnen er voor kiezen
de assessment door hun eigen auditor te laten
uitvoeren.
Bevindingen naar Logius sturen
De rapportage, die is ondertekend door
de auditor, wordt door het bestuur van
de organisatie aan Logius verstuurd.
Eventuele achterliggende deelrapportages,
subbevindingen, managementletters, methodische
verantwoordingen en dergelijke, verstrekt de auditor
primair aan de organisatie in wiens opdracht het
onderzoek plaatsvindt. Het NCSC ontvangt een
geanonimiseerde rapportage vanwege periodieke
herijking van de normen en richtlijnen. Logius
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties stellen aan de hand van de
rapportage vast of er al dan niet sprake is van een
ernstige tekortkoming in de beveiliging van de
website en/of dat een veilig gebruik van DigID in het
geding is.
Maatregelen treffen
Naar aanleiding van het assessment en de eventuele
vervolgacties van Logius kunnen noodzakelijke
maatregelen geformuleerd en doorgevoerd worden
om de eigen systemen, en in het bijzonder het
gebruik van DigID, beter te beschermen tegen
misbruik van buitenaf. Deze maken deel uit van
het streven naar een continue verbetering van de
ICT-beveiliging van de organisatie en het DigIDauthenticatiemiddel. Zij vormen tevens de start van
een volgende toetsingscyclus.

Ondersteuning
Het ICT-Beveiligingsassessment DigID dient eind dit jaar
(2013) door elke gemeente, provincie en elk waterschap
te zijn afgerond.
Ten aanzien van deze medeoverheden heeft de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt
over de ondersteuning van deze organisaties. Deze
bestaat onder meer uit een helpdesk, activiteiten rond
het vergroten van de bewustwording en het opstellen
van een draaiboek en standaarddocumenten.
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING)
is met de ondersteuningsactiviteiten gestart. Deze
bestaan uit het uitvoeren van:

• Een impactanalyse naar de effecten van het
assessment bij een aantal gemeenten en betrokken
leveranciers. De uitkomsten tonen aan dat een
bundeling van werkzaamheden bij gemeenten en
leveranciers mogelijk is, wat tijd en geld bespaart.
• Het houden van regiosessies gericht
op de bewustwording rond het thema
informatiebeveiliging en de verschillende
hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor het inrichten
van de ICT-beveiliging en het uitvoeren van de DigID
ICT-beveiligingsassessments.
Deze activiteiten zullen gedurende het jaar 2013
worden voortgezet.
Daarnaast werkt de VNG aan de voorbereidingen
rond de komst van een gemeentelijke
informatiebeveiligingsdienst. Deze dienst zal
gemeenten ondersteunen bij het optimaliseren
van de gemeentelijke informatiebeveiliging en het
afhandelen van beveiligingsincidenten. In dat kader
zal de VNG een baseline informatiebeveiliging
voor gemeenten opstellen, naar analogie van de
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. Ook
de Unie van Waterschappen bereidt een baseline
informatiebeveiliging voor, waarin ook het
kwaliteitsniveau van de beveiliging van de fysieke
objecten zal worden opgenomen.
Deadline
Organisaties met veel authenticaties bij DigID (meer
dan een miljoen op jaarbasis) moesten eind 2012 het
ICT-beveiligingsassessment hebben uitgevoerd. Op
basis van de uitgevoerde assessments heeft tussen
Logius en de betreffende organisaties intensief
overleg plaatsgevonden over de bevindingen uit
de assessments en de op basis daarvan door deze
organisaties te treffen additionele maatregelen.
Hoewel er bij alle organisaties aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn, heeft Logius bij geen van de
organisaties moeten besluiten tot het gecontroleerd
afsluiten van DigID. Deze organisaties dienen voor eind
2013 de ICT-beveiligingsassessment te herhalen.
De overige organisaties moeten uiterlijk eind 2013 aan
de norm voldoen en een ICT-beveiligingsassessment uit
(laten) voeren. Logius adviseert, indien mogelijk, eerder
maatregelen te treffen om aan de norm te voldoen en
het assessment uit te laten voeren.
Op basis van de praktijkervaringen met het hanteren
van de normen en het uitvoeren van de DigID
ICT-beveiligingsassessments zal in overleg tussen
vertegenwoordigers van de organisaties, leveranciers,
NOREA, NCSC en Logius bezien worden of de normen
en/of de Handreiking DigID ICT-beveiligingsassessments
door RE’s aangepast moeten worden voor het jaar 2014
en verder.
Ook in de komende jaren zullen alle organisaties die
DigID gebruiken jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment
uit moeten (laten) voeren. Daarbij zal Logius op het
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punt van de normering, waar nodig, inspelen op
actuele ontwikkelingen en daarnaast nadrukkelijk de
continue verbetering van de ICT-beveiliging rond DigID
bij de gebruikende organisaties monitoren en indien
nodig sanctioneren.
ing. Jacques Herman RE RA
drs. ing. Peter Verstege RE RA

Bijlage: Informatiebronnen
Hierna treft u aan de verwijzing naar een aantal websites inclusief verwijzingen naar relevante documenten over het onderwerp.
NOREA: Nederlandse Orde Register EDP-Auditors
Verslag bijeenkomst DigID-bijeenkomst NOREA
http://www.norea.nl/Norea/Actueel/Nieuws/Bijeenkomst+DigiD.aspx
Handreiking ICT-beveiligingsassessments DigID door RE’s
http://www.norea.nl/readfile.aspx?ContentID=76303&ObjectID=1098231&Type=1&File=0000039617_Handreiking%20DigiD%20conceptV02.pdf
Bijlage 1: Tabel beveiligingsrichtlijnen met aandachtspunten
http://www.norea.nl/readfile.aspx?ContentID=76303&ObjectID=1098231&Type=1&File=0000039615_Bijlage%201%20HandreikingDigiD%20
ICT-beveiligingsassessment%20voor%20RE‘s.pdf
Bijlage 2: Modelrapport (word-template)
http://www.norea.nl/readfile.aspx?ContentID=76303&ObjectID=1098231&Type=1&File=0000039616_bijlage%202%20DigiD-assessment%20
template%20assurancerapport%20v20121112.docx
KING: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
ICT_Beveiligingsassessment DigID
https://new.kinggemeenten.nl/informatiebeveiliging/assessment-digid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Logius
Informatie over DigID
http://www.logius.nl/producten/toegang/digid
Ministerie van Veiligheid en Justitie - National Cyber Security Center (NCSC)
ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties
https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html
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Integrale prestatiebekostiging
zorgaanbieders en verslaggevingsstelsels
voor onderhoudskosten
De waardering van vastgoed in de jaarrekening van
zorgaanbieders staat, zeker na de recente invoering van de
integrale prestatiebekostiging, volop in de belangstelling.
Naar verwachting zal dit onderwerp de komende jaren
alleen maar meer bestuurlijke aandacht gaan krijgen als
gevolg van de op komst zijnde kortingen op de tarieven in
de gezondheidszorg en de negatieve impact hiervan op de
(bedrijfs)waarde van het zorgvastgoed. Opvallend is dat
in deze discussie tot nu toe nog weinig is gesproken over
het in de jaarrekening verwerken van de kosten van groot
onderhoud aan het vastgoed van zorgaanbieders. Is hier
sprake van stilte voor de storm?
In het financiële meerjarenperspectief van de
zorgaanbieder zijn de kosten van groot onderhoud aan het
vastgoed vaak van grote betekenis. Zo legt het financieren
van onderhoudskosten veelal een belangrijk beslag op het
werkkapitaal van de zorgaanbieder en is het aantrekken
van externe financiering voor deze uitgaven na invoering
van de integrale prestatiebekostiging geen sinecure.
Er is een aantal methodieken voor het verwerken van
de kosten van groot onderhoud in de jaarrekening van
een zorgaanbieder. Indien een zorgaanbieder voor het
verwerken van de kosten van groot onderhoud besluit
om over te gaan op een andere methodiek, is sprake
van een stelselwijziging.
In dit artikel gaan wij in op deze methodieken. Verder
gaan wij in op de aandachtspunten voor de verwerking
van een stelselwijziging in de jaarrekening evenals de
mogelijke invloed hiervan op financiële ratio’s van de
zorgaanbieder.

1

De ‘stelselwijziging’ in de bekostiging van
zorgprestaties: invoering van integrale
prestatiebekostiging
Prestatiebekostiging is een onderwerp dat in de
gezondheidszorg al sinds jaren op de agenda staat
bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa), zorgaanbieders en accountants. Het speelt
in alle sectoren van de zorg: zowel in de medisch
specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg als
in de AWBZ-zorg.
Het uiteindelijke doel van prestatiebekostiging is
het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit,
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor de
consument (vraagsturing). Zorgaanbieders krijgen bij
prestatiebekostiging, na een beperkte overgangsfase,
voortaan per geleverde zorgprestatie betaald, in plaats
dat zij per jaar één vast budget krijgen voor het leveren
van de zorg (aanbodsturing).
Op grond van de tot voor kort bestaande
budgetbekostiging werd voor de kapitaallasten1
een vaste vergoeding berekend. Dit betekende dat
de vergoeding aan de zorgaanbieder onafhankelijk
was van het gerealiseerde productievolume. Dit gold
eveneens voor de andere locatiegebonden kosten,
zoals kosten van energie, onderhoud, belastingen,
heffingen en verzekeringen. Zorgaanbieders kenden
dus feitelijk een ‘gegarandeerde’ vergoeding van
de kapitaallasten. De berekening hiervan was
specifiek voor iedere zorgaanbieder, de methodiek
was wel hetzelfde voor iedere zorgaanbieder. Voor
de berekening werd grotendeels uitgegaan van de
investeringsbedragen die waren goedgekeurd onder
het bouwregime van de Wet toelating zorginstellingen
(WTZi). Voor de rentevergoeding werd aangesloten bij
de boekwaarde van de activa en bij een normatieve
bepaling van onder andere het werkkapitaal.
Bij integrale prestatiebekostiging worden de
kapitaallasten niet meer nagecalculeerd, maar maken
deze deel uit van de tarieven en de vaste normatieve
vergoedingen. Bij het loslaten van de budgettering
door de invoering van prestatiebekostiging, is ook
de bekostiging van de kapitaallasten op de volgende
onderdelen gewijzigd:

Volgens NZa-definitie: de afschrijvingskosten op de gebouwgebonden investeringen (gebouwen,
terreinvoorzieningen, installaties inclusief instandhoudingsinvesteringen) en de rente op kort en lang vreemd
vermogen en het eigen vermogen.

• De vaste budgetvergoeding is vervangen door een
vergoeding per zorgproduct. De totale vergoeding
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die een zorgaanbieder ontvangt, wordt daarmee
afhankelijk van het gerealiseerde volume (aantal en
samenstelling zorgproducten).
• De vergunningsplicht uit het WTZi-bouwregime is
buiten werking gesteld, in 2008 voor de curatieve
zorg en in 2009 voor de AWBZ. Hierdoor dragen
zorgaanbieders zelf alle verantwoordelijkheid voor
hun vastgoed- en overige investeringen.
• De kapitaallastenvergoeding in het tarief (per
zorgproduct) is een landelijk bepaalde uniforme
vergoeding, terwijl in het budgetmodel per instelling
een individuele vergoeding werd bepaald.
• Het moment van investeren en het moment van
vergoeden worden van elkaar losgekoppeld.
Integrale bekostiging en de gevolgen voor de
waardering van vastgoed
De geschetste overgang naar de prestatiebekostiging
heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor de nodige
aandacht van bestuurders, toezichthouders en
accountants voor de waardering van het vastgoed
in de jaarrekening van zorgaanbieders. De Publieke
Management Letter voor de zorgsector (‘Nieuwe
bakens voor de zorg’) die eind 2010 werd uitgebracht,
maakte melding van een ‘tijdbom op het gebied van
vastgoedwaardering’. Vervolgens verscheen eind 2011
de NBA-wijzer (‘Waardering van zorgvastgoed in de
jaarrekening 2011 van AWBZ en GGZ-instellingen’) en
vervolgens in maart 2012 Audit Alert 25 (‘Verklaringen
bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen
indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere
toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die
voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi’).
De belangrijkste conclusie die hieruit kan worden
getrokken: voor de waardering van de vaste activa
moet worden uitgegaan van bedrijfseconomische
grondslagen. Zonder een inschatting van
resterende economische gebruiksduur, de realisatie
van zorgeenheden (bezetting), de verwachte
opbrengstwaarde aan het eind van de gebruiksduur,
de rentevoet e.d. kan onvoldoende of geen inzicht
bestaan in de juiste waardering van de vaste activa.
De zorgaanbieders moeten daarom berekenen in
hoeverre de resterende boekwaarde wordt gedekt uit
de begrote toekomstige exploitatie en kasstromen op
basis van de verwachte gebruiksduur, de zogenaamde
impairmenttoets. Als gevolg hiervan worden
sinds boekjaar 2011 bij het overgrote deel van de
zorgaanbieders de afschrijvingen voor zorgvastgoed
(her)berekend op basis van de resterende economische
gebruiksduur en worden impairmenttoetsen uitgevoerd.
Een groot deel van de boekwaarde van activa van
zorgaanbieders bestaat uit vastgoed (met een lange
economische levensduur). De kosten van groot
onderhoud leggen een substantieel beslag op de
exploitatie van zorgaanbieders. Een goed inzicht in
de kosten van groot onderhoud is daarom mede van
essentieel belang om inzicht te krijgen in het beslag op
de exploitatie en de mate waarin de boekwaarde in de
toekomst kan worden terugverdiend.

De verwerking van onderhoudskosten in het
algemeen
Onderhoudskosten zijn kosten die worden gemaakt
om te realiseren dat bestaande activa hun prestaties
kunnen blijven leveren.
De regelmatig voorkomende onderhoudskosten
van een materieel vast actief worden niet verwerkt
in de boekwaarde van het actief of in een
onderhoudsvoorziening. Deze kosten worden in de
resultatenrekening verwerkt wanneer zij gemaakt
worden. Regelmatig voorkomende onderhoudskosten
betreffen onder meer de kosten van arbeid, hulpstoffen
en kleine onderdelen, vaak aangeduid als ‘reparatie en
onderhoud’ van het materieel vast actief.
Alleen kosten van groot onderhoud kunnen ook op
andere wijze worden behandeld. Voorbeelden van
groot onderhoud zijn periodieke inspectie, revisie
en renovatie van een actief. Van groot onderhoud is
geen sprake indien een specifieke component van het
actief wordt vervangen. Wanneer bijvoorbeeld een
liftinstallatie niet meer voldoet aan de veiligheidseisen
en deze daarom wordt vervangen door een ander
exemplaar, is sprake van een vervangingsinvestering
en niet van groot onderhoud. Uitgaven voor groot
onderhoud van materiële vaste activa die telkens na
een langere gebruiksperiode plaatsvinden, worden op
één van de volgende drie wijzen verwerkt (RJ 212.445):
1. via een onderhoudsvoorziening;
2. in de boekwaarde van het actief
(componentenbenadering); of
3. ineens in de resultatenrekening.
Indien niet wordt voldaan aan de criteria voor
verwerking in de balans en de kosten niet via een
onderhoudsvoorziening worden verwerkt, worden de
kosten van onderhoud ineens in de resultatenrekening
verwerkt.
1) Als verwerkingswijze is het toegestaan gedurende
het gebruik van het actief tot aan het moment
dat het groot onderhoud plaats gaat vinden
een voorziening te vormen. Hoewel een
voorziening voor groot onderhoud niet voldoet
aan de definitie van een voorziening, wordt een
kostenegalisatievoorziening expliciet in de wet
genoemd (artikel 2:374 lid 1 BW). Daarom wordt
door de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving de
opname van een voorziening groot onderhoud wel
toegestaan. De toevoegingen aan de voorziening
dienen te worden bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en
de periode die telkens tussen de werkzaamheden
van groot onderhoud verloopt (RJ 212.451). Indien
het prijsverloop daartoe aanleiding geeft, worden
toevoegingen aan de voorziening geïndexeerd
of worden extra bedragen aan de voorziening
toegevoegd.
Aan een voorziening voor groot onderhoud moet
een lange termijn onderhoudsplan ten grondslag
liggen. Hierin is vastgelegd welke soorten groot
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onderhoud in de komende jaren zijn gepland en
wat de verwachte kosten zijn die met het groot
onderhoud zijn gemoeid. De toevoeging aan de
voorziening voor groot onderhoud vindt plaats op
basis van dit plan. Bij een cyclus van 10 jaar wordt
dan jaarlijks 1/10 van de totale geschatte kosten
toegevoegd. Het is niet mogelijk in een bepaald
jaar de toevoeging aan de voorziening achterwege
te laten (bijvoorbeeld in verliesjaren). Wanneer het
betreffende groot onderhoud plaatsvindt, worden de
uitgaven van het groot onderhoud ten laste van de
voorziening geboekt. Wanneer de gemaakte kosten
van groot onderhoud de gevormde voorziening
overtreffen, wordt het meerdere alsnog in het
resultaat opgenomen. De voorziening voor groot
onderhoud kan namelijk nooit negatief worden.
2) De componentenbenadering houdt in dat kosten
van groot onderhoud ineens bij aanvang van het
gebruik van dat actief als afzonderlijk samenstellend
deel van het desbetreffende actief voor het
volledige bedrag worden geïdentificeerd. De
desbetreffende component van het actief wordt
dan afgeschreven in de periode tot aan het moment
van uitvoeren van het groot onderhoud. Bij de
uitvoering van het groot onderhoud worden de
kosten hiervan opnieuw geactiveerd, waarna deze
afzonderlijke component opnieuw op dezelfde
wijze wordt afgeschreven. Om deze variant van
verwerking te kunnen toepassen dient wel aan de
algemene activeringsvereisten te worden voldaan:
• het is waarschijnlijk dat de toekomstige prestatieeenheden met betrekking tot het actief zullen
toekomen aan de rechtspersoon; en
• de kosten van het actief kunnen betrouwbaar
worden vastgesteld.
3) De andere mogelijke verwerkingswijze betreft
het ineens ten laste van de resultatenrekening
verwerken van het bedrag van het groot
onderhoud op het moment dat dit groot
onderhoud plaatsvindt. Deze wijze van verwerken
is weliswaar toegestaan, maar minder geschikt
voor groot onderhoud. De kosten worden bij
deze verwerkingswijze namelijk niet toegerekend
aan de periodes waarin de prestaties van het
actief plaatsvinden. Deze verwerkingswijze is
meer geschikt voor de verwerking van regelmatig
voorkomende onderhoudskosten.
De verwerking van kosten van groot onderhoud dient
voor alle soortgelijke materiële vaste activa van de
rechtspersoon op dezelfde wijze plaats te vinden,
indien de kosten van groot onderhoud voor rekening
van de rechtspersoon komen. In de toelichting op
de jaarrekeningpost dient voor iedere categorie
van materiële vaste activa informatie te worden
opgenomen over de wijze van verwerking van kosten
van groot onderhoud (RJ 212.701).
De verwerking van onderhoudskosten in de
zorgsector in het bijzonder
De (kostenegalisatie)voorziening voor groot onderhoud
is een door de Nederlandse wetgever ‘gedoogde’

variant, die in internationaal verband (lees: International
Financial Reporting Standards) niet voorkomt.
Een relatief groot aantal zorgaanbieders past deze
wijze van verwerking toe. Dit ondanks het feit dat een
juiste toepassing hiervan normaliter erg arbeidsintensief
is: vanuit een technisch geformuleerd lange termijn
onderhoudsplan moet een prognose gemaakt worden
van de kosten over een langere periode. Daarnaast
moet bij mutaties in de vastgoedportefeuille het
onderhoudsplan daarop aangepast worden.
De verwerking van groot onderhoud ineens ten laste
van de resultatenrekening is eveneens een gangbare
methode bij zorgaanbieders. Hoewel dat bij vastgoed in
een ideaalcomplex tot vrijwel dezelfde resultaten leidt
als bij de overige methoden, is een ideaalcomplex in de
zorgsector waarschijnlijk niet een veel voorkomende
situatie. Het ineens ten laste van het resultaat
verantwoorden van groot onderhoud leidt over het
algemeen niet tot een aanvaardbare verantwoording.
De technische eenvoud van deze verwerkingswijze zal
daarom vaak de achterliggende oorzaak zijn voor de
toepassing door zorgaanbieders.
Toepassing van de componentenbenadering komt in de
zorgsector (tot op heden) zelden voor. Dit kan afgeleid
worden uit de gepubliceerde jaarrekeningen, waar in
de toelichting op de jaarrekeningpost materiële vaste
activa slechts incidenteel melding wordt gemaakt van
deze toepassing. Vanuit historisch perspectief is dat
begrijpelijk, omdat onder het bouwregime activering
van posten waarvoor geen vergunning was verkregen
feitelijk niet toegestaan werd. Meldingsplichtige
instandhoudingsinvesteringen werden/worden wel
geactiveerd, maar dat zijn veelal investeringen die niet
kunnen worden geclassificeerd als groot onderhoud.
Een voordeel van de componentenbenadering is dat
niet alleen de initiële investeringen in de balans als
materieel vast actief worden gepresenteerd, maar
ook de noodzakelijke, bijbehorende uitgaven die
nadien worden gedaan voor groot onderhoud. Een
ander voordeel van de componentenbenadering
kan zijn dat de complexe vertaling/destillatie vanuit
een technisch geformuleerd onderhoudsplan naar
een financieel plan achterwege kan blijven. Een
nadeel van de componentenbenadering kan zijn dat
deze een meer complexe activa-administratie met
zich meebrengt. Als namelijk wordt gekozen voor
de componentenbenadering voor het verwerken
van kosten van groot onderhoud moet dit worden
toegepast voor al het onroerend goed met al haar
te onderscheiden relevante componenten van groot
onderhoud.
In welke mate de kosten van groot onderhoud
gedurende meerdere jaren op het resultaat van
de zorgaanbieder drukken, is afhankelijk van
de gehanteerde verwerkingsmethode. Over de
totale levensduur van de activa bezien is daarbij
overigens geen sprake van resultaatbeïnvloeding;
de toerekening aan de periodes is wel anders. Bij de
onderhoudsvoorziening en de componentenbenadering

Update. nummer 3, september 2013

52

worden de kosten van groot onderhoud gelijkmatig
over de jaren verdeeld. De componentenbenadering
is in dit opzicht de beste methode. Dit heeft te maken
met het feit dat in de periode voorafgaand aan het
moment van vervanging van het volledige actief
geen voorziening groot onderhoud wordt getroffen.
Het vooraf schatten van toekomstige uitgaven is
per definitie foutgevoelig. Bij het toepassen van de
componentenbenadering wordt in de cijfers gerekend
met werkelijk uitgegeven euro’s. Visueel ziet het
onderscheid tussen de drie methoden er als volgt uit:
€ 700.000
€ 600.000
€ 500.000

component niet langer in de balans opgenomen en als
gedesinvesteerd beschouwd (RJ 212.449).
Een stelselwijziging dient met terugwerkende
kracht (retrospectieve verwerkingswijze) te worden
doorgevoerd. Dit geschiedt door het eigen vermogen
aan het eind van het voorgaande boekjaar te
herrekenen op basis van de gewijzigde grondslagen.
Het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind
van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening
(het cumulatieve effect van de stelselwijziging
genoemd) wordt als een rechtstreekse mutatie in
het eigen vermogen verwerkt aan het begin van het
boekjaar waarin de stelselwijziging is doorgevoerd
(RJ 140.208).
Een prospectieve verwerkingswijze zal bij eerste
toepassing van de componentenbenadering niet
aan de orde zijn, want dat is alleen toegestaan in
het uitzonderlijke geval dat het cumulatieve effect
redelijkerwijs niet kan worden bepaald.
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Ineens ten laste van resultaat

Eerste toepassing van een nieuw stelsel van
waardering en resultaatbepaling voor kosten
van groot onderhoud
Iedere zorgaanbieder heeft ooit expliciet of
impliciet gekozen voor één van de drie door de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toegestane
verwerkingsmethoden. Bij de beslissing tot
stelselwijziging dient de bevordering van het inzicht
centraal te staan (RJ 140.206). Een stelselwijziging is
toelaatbaar, indien zoals de wet voorschrijft er sprake
is van gegronde redenen (art. 2:384 lid 6 BW).
Bij zorgaanbieders kan die gegronde reden gevonden
worden in de recentelijk gewijzigde bekostiging
en de invloed daarvan op de manier waarop tegen
vastgoed(waardering) wordt aangekeken. In een
meerjarenperspectief kunnen de kosten van groot
onderhoud, al dan niet met verlenging van de
levensduur van de initiële investering tot gevolg,
namelijk een relatief grote financiële invloed hebben op
de verwerking van het vastgoed in de jaarrekening van
de zorgaanbieder.
Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving kan de
componentenbenadering ook worden toegepast
indien bij aanvang van het gebruik van het actief
nog geen component voor groot onderhoud was
geïdentificeerd (RJ 212.448). Indien als gevolg van het
uitvoeren van groot onderhoud de kosten worden
opgenomen als component van materiële vaste activa,
wordt de resterende boekwaarde van de vervangen

Een voorbeeld uit de praktijk
Voor de balans en resultatenrekening heeft een
stelselwijziging vaak (belangrijke) cijfermatige
consequenties. Om dit te illustreren volgt hierna
een voorbeeld waarbij de zorgaanbieder tot en met
voorgaand boekjaar de kosten voor groot onderhoud
egaliseerde via een voorziening groot onderhoud. Met
ingang van het nieuwe boekjaar kiest de zorgaanbieder
voor toepassing van de componentenbenadering. De
uitwerking van een vergelijkbaar voorbeeld, waarbij
de overstap wordt gemaakt van de methode om
onderhoudskosten direct ten laste van het resultaat te
brengen naar het toepassen van een voorziening groot
onderhoud, komt nu niet aan de orde, maar wijkt hier
in praktische zin niet van af.
Voordat de zorgaanbieder in haar jaarrekening
de componentenbenadering kan toepassen, zal
een inventarisatie moeten worden gemaakt van
de benodigde aanpassingen in de verschillende
jaarrekeningposten. Dat komt in dit voorbeeld neer op
de volgende stappen:
a. Vaststellen welke posten in het verleden ten laste
van de voorziening groot onderhoud zijn gebracht,
die volgens het nieuwe stelsel geactiveerd moeten
worden.
b. Bepalen wat de boekwaarde van deze posten
per 1 januari 20XX is en de bijbehorende
afschrijvingslasten 20XX.
c. Vaststellen welke posten onder de materiële
vaste activa vervangen zijn door de onder punt a
geïdentificeerde activa.
d. Bepalen wat de boekwaarde van deze posten
per 1 januari 20XX is en de bijbehorende
afschrijvingslasten 20XX.
e. Evalueren van de mogelijke invloed van de mutaties
in de boekwaarde van de materiële vaste activa op
de uitgevoerde impairmenttoets.
f. De mutatie van de voorziening groot onderhoud ten
laste van de exploitatie 20XX bepalen.
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De vergelijkende cijfers worden aangepast aan de
gewijzigde grondslag, waarbij de verschillen met
de oorspronkelijke cijfers in de toelichting worden
aangegeven.
Stel dat de gecomprimeerde balans en de
resultatenrekening volgens de jaarrekening als volgt zijn
samengesteld:
Balans

31.12.20XX

(na resultaatbestemming)
Materiële vaste activa

47.000

Financiële vaste activa

1.500

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

21.500
2.500
72.500

Eigen vermogen
Voorziening groot onderhoud

Resultatenrekening

€ 000

16.500

20XX
€ 000

Totaal bedrĳfsopbrengsten

90.000

Personeelskosten

61.500

Afschrĳvingen vaste activa

2.000

Bĳzondere waardeverminderingen

500

Overige bedrĳfskosten

22.500

Totaal bedrĳfslasten

86.500

8.000

Overige voorzieningen

3.000

Langlopende schulden

35.000

Kortlopende schulden

10.000

Bedrĳfsresultaat
Financiële baten en lasten

3.500
(1.500)

72.500
Resultaat boekjaar

2.000

Na analyse van de financiële administratie van boekjaar
20XX concludeert de zorgaanbieder dat de volgende
aanpassingen noodzakelijk zijn:
• de boekwaarde van de posten genoemd in stap
b bedraagt per 1 januari 20XX € 3.000.000 en
de bijbehorende afschrijvingslasten over 20XX
bedragen € 200.000;
• de boekwaarde van de posten genoemd in stap
d bedraagt per 1 januari 20XX € 300.000 en
de bijbehorende afschrijvingslasten over 20XX
bedragen € 50.000;
• na evaluatie blijkt dat op de per saldo
nieuw te activeren posten een bijzondere
waardevermindering toegepast moet worden van
€ 200.000; en
• in boekjaar 20XX is € 250.000 gedoteerd aan de
voorziening groot onderhoud.
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De gecomprimeerde balans per 31 december 20XX en
de resultatenrekening over 20XX na toepassing van
de stelselwijziging kunnen dan ten behoeve van de
vergelijkende cijfers in de jaarrekening 20XX als volgt
worden bepaald:
Balans

31.12.20XX

(na resultaatbestemming)

oorspronkelĳk

stelselwĳziging

€ 000

€ 000

Materiële vaste activa

47.000

2.350

Financiële vaste activa

1.500

1.500

21.500

21.500

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

31.12.20XX
ref

na stelselwĳziging
€ 000

1)

49.350

2.500

2.500

Totaal

72.500

2.350

Eigen vermogen

16.500

10.350

Voorziening groot onderhoud

8.000

(8.000)

Overige voorzieningen

3.000

74.850
2)

26.850
3.000

Langlopende schulden

35.000

35.000

Kortlopende schulden

10.000

10.000

72.500

2.350

74.850

oorspronkelĳk

stelselwĳziging

na stelselwĳziging

€ 000

€ 000

€ 000

20XX
Resultatenrekening

Totaal bedrĳfsopbrengsten

90.000

Personeelskosten

61.500

Afschrĳvingen vaste activa

20XX

90.000
61.500

2.000

150

500

200

700

Overige bedrĳfskosten

22.500

(250)

22.250

Totaal bedrĳfslasten

86.500

100

86.600

3.500

(100)

3.400

Bĳzondere waardeverminderingen

Bedrĳfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar

ref

3)

(1.500)

2.150

(1.500)

2.000

(100)

1.900

€ 000

1) activering groot onderhoud 01.01.20XX

3.000

afboeking vervangen activa 01.01.20XX

(300)

afschrĳving activering groot onderhoud over 20XX

(200)

afschrĳving vervangen activa over 20XX
bĳzondere waardevermindering

50
(200)
2.350

2) voorziening groot onderhoud (vóór mutatie 20XX)

7.750

activering groot onderhoud 01.01.20XX

3.000

afboeking vervangen activa 01.01.20XX

(300)

resultaatcorrectie 20XX stelselwĳziging

(100)
10.350

3) afschrĳving activering groot onderhoud over 20XX
afschrĳving vervangen activa over 20XX

200
(50)
150
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31.12.20XX

31.12.20XX

oorspronkelĳk

na stelselwĳziging

Verhouding eigen vermogen /
totaalvermogen

0,23

0,36

Verhouding eigen vermogen / vreemd
vermogen

0,29

0,56

In dit voorbeeld is sprake van een behoorlijke toename
van de solvabiliteit door de toevoeging van de post
voorziening groot onderhoud aan het eigen vermogen.
Door geplande activering van uitgaven voor groot
onderhoud aan het vastgoed zal deze invloed in
toekomstige jaren waarschijnlijk afnemen.
De gekozen verwerkingswijze van de uitgaven voor
groot onderhoud aan het vastgoed kan dus invloed
hebben op de hoogte en ontwikkeling van financiele
ratio’s. Deze ratio’s spelen een belangrijke rol in de
beoordeling door kredietverstrekkers van bestaande
en nieuwe business cases voor investeringen in
vastgoed die zorgaanbieders aan hen voorleggen.
Wanneer de uitgaven voor groot onderhoud hierin
niet correct worden verwerkt, zal voor de financiering
daarvan veelal een beroep moeten worden gedaan op
het werkkapitaal. Ook speelt het (planmatige) groot
onderhoud een rol in de bepaling van de technische en
bedrijfseconomische levensduur van het vastgoed: een
langere exploitatieduur kan een gunstige uitwerking
hebben op de financiële haalbaarheid.

Het verwerken van een stelselwijziging als gevolg van
de eerste toepassing van een verwerkingsmethode
kan redelijk arbeidsintensief zijn. Het merendeel van
de stappen die hiervoor doorlopen moeten worden,
kan echter al gezet worden voordat het huidige
boekjaar is afgelopen. Dus waarom neemt u niet
de verwerkingssystematiek van de kosten van groot
onderhoud aan het vastgoed voor uw zorginstelling
onder de loep?
drs. Sjaak Kolijn RA
drs. Ronald van Dijk RA

Conclusie
De invoering van de prestatiebekostiging is bij
uitstek een moment voor het maken van de (her)
overweging welke systematiek te hanteren voor het
verwerken van de kosten van groot onderhoud aan
het vastgoed in de jaarrekening van de zorgaanbieder.
Dat hierbij geen opportunistische keuzes gemaakt
dienen te worden, spreekt voor zich: bij de keuze
van een waarderingsstelsel dient het inzicht in het
vermogen en het resultaat centraal te staan en
is in principe bestemd om ‘bestendig’ te worden
toegepast. Het feit dat de componentenbenadering
zowel vanuit verslaggevingstechnisch als vanuit
financieringstechnisch oogpunt goed aansluit op de
bedrijfsvoering van zorgaanbieders, kan mogelijk de
doorslag geven om deze methode toe te passen.
Als deze methode nog niet wordt toegepast, adviseren
wij u nu stil te staan bij de voor- en nadelen van een
mogelijke overgang.
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Wijziging Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten
met ingang van begrotingsjaar 2014
Op 25 juni 2013 is in het Staatsblad 2013 nr. 267 de
wijziging van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) gepubliceerd. Uit het
besluit tot wijziging van het BBV blijkt dat de wijziging
tot doel heeft de deugdelijkheid en transparantie te
versterken van de begroting en de meerjarenraming van
provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen1
en het versterken van de horizontale controle daarop.
De wijziging geldt voor provincies en gemeenten vanaf
het begrotingsjaar 2014 en voor gemeenschappelijke
regelingen vanaf het begrotingsjaar 2015. Dit artikel gaat
nader in op de wijziging.
Aanleiding wijziging
De wijziging van het BBV houdt verband met:
1. De wijziging van de Gemeentewet en de
Provinciewet door het aanpassen van enkele
bepalingen in het financieel toezicht op gemeenten
en provincies zoals het wijzigen van de term ‘in
evenwicht’ door ‘structureel en reëel in evenwicht’
(zie publicatie in het Staatsblad 2013, nr. 141);
2. De evaluatie van de financiële functie van
gemeenten en provincies door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK); en
3. Een aantal kleinere, meer technische aanpassingen.
Uit de aanleiding voor de wijziging blijkt dat het BBV
primair is gewijzigd in verband met ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en een evaluatie van de
financiële functie van gemeenten en provincies. Voor
gemeenschappelijke regelingen was er niet direct een
aanleiding om het BBV te wijzigen. Echter,omdat het
BBV volledig van toepassing is voor zowel gemeenten,
provincies als gemeenschappelijke regelingen, krijgen
gemeenschappelijke regelingen toch te maken met een
gewijzigd BBV.

1

Het vervolg van dit artikel spreekt in plaats van ‘provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’
gemakshalve zoveel mogelijk over ‘gemeenten’.

2

Een reëel evenwicht houdt in dat de gronden waarop de ramingen in de begroting en meerjarenraming zijn
gebaseerd reëel zijn.

Hierna komen achtereenvolgens de voornoemde
ontwikkelingen c.q. aanleidingen tot wijziging van het
BBV en de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen van
het BBV aan bod.
Wijziging Gemeentewet en Provinciewet
Bij de wijziging van de artikelen 189 en 203 van
de gemeentewet en de artikelen 193 en 207 van
de Provinciewet is het begrip ‘evenwicht’ nader
gedefinieerd in ‘structureel en reëel evenwicht’. Met
deze wijziging benoemt de wetgever nadrukkelijk dat
gemeenten in de begroting structurele lasten moeten
dekken met structurele baten. Wanneer de begroting
hieraan niet voldoet, zal de toezichthouder (i.c. de
Provincie resp. het Rijk) ook de meerjarenraming
toetsen op structureel evenwicht.
Het bestaan van structureel evenwicht is vast te stellen
als inzicht bestaat in het deel van de baten en lasten
dat structureel respectievelijk incidenteel is. Om dit
inzicht te verbeteren, is artikel 19 van het BBV als volgt
gewijzigd:
• Gemeenten dienen het voorgeschreven overzicht
van incidentele baten en lasten voortaan op te
nemen ‘per programma, waarbij per programma
ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk
worden gespecificeerd en de overige posten als een
totaalbedrag kunnen worden opgenomen’; en
• Er is ‘een overzicht van de beoogde structurele
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves’
verplicht gesteld.
Het overzicht van incidentele baten en lasten vormt
een onderdeel van de begroting en jaarrekening.
Uit onder andere de evaluatie van de financiële
functie van gemeenten en provincies blijkt dat
belanghebbenden (vooral de toezichthoudende
organen) het overzicht van incidentele baten en lasten
als belangrijk ervaren, zeker in het huidige economische
klimaat. Het overzicht geeft inzicht in het structurele
en reële2 evenwicht van de begroting op de korte en
langere termijn. Het overzicht heeft daarmee tot doel
bij te dragen aan het vergroten van het inzicht in de
variabele posten in de begroting en meerjarenraming
en daarmee de financiële positie van een gemeente op
de korte en langere termijn evenals de mogelijkheden
om tegenvallers in de begroting op te vangen.
Het overzicht geeft samengevat dus inzicht in hoeverre
een gemeente in staat is toekomstige tegenvallers op
te vangen.
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Figuur 1: Voorbeeld overzicht structurele mutaties reserves
Raming mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging
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Aan artikel 19 van het BBV is verder de verplichting
toegevoegd dat gemeenten een overzicht opnemen
van de beoogde respectievelijk gerealiseerde
structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de
reserves. Het format van het overzicht schrijft het BBV
niet voor. Ter illustratie bijgaand een voorbeeld van een
mogelijke opmaak:
Het ministerie van BZK gaat er volgens de toelichting op
de wetswijziging van uit dat alle mutaties in de reserves
incidenteel van aard zijn, maar afwijkingen mogelijk
zijn. Het ministerie van BZK geeft als voorbeeld van
een structurele mutatie een bestemmingreserve die
de gemeente vormt voor de volledige financiering van
een investering met economisch nut. In dat geval is de
dekking structureel geregeld. Door de mutaties in dit
soort reserves apart weer te geven, is het duidelijk dat
deze een structureel karakter hebben. Gebruikers van
de begroting en jaarstukken – zoals toezichthouders –
kunnen bij de bepaling en beoordeling van het
structurele evenwicht (structurele lasten worden
gedekt door structurele baten) rekening houden met de
structurele mutaties in dit soort reserves.
Voor een (blijvend) structureel evenwicht en het
toezicht hierop door de gemeenteraad respectievelijk
Provinciale Staten is ook de realisatie van de baten
en lasten relevant. De realisatie geeft daarbij namelijk
een indicatie van de kwaliteit (het ‘voorspellend
vermogen’) van de begroting. Artikel 28 van het BBV
(minimumvereisten aan de toelichting op het overzicht
van baten en lasten in de jaarrekening) is daarom
aangepast en in lijn gebracht met het gewijzigde
artikel 19 (minimumvereisten aan de toelichting op het
overzicht van baten en lasten in de begroting) zodat
de begroting en jaarrekening dezelfde overzichten en
informatie bevatten.
Evaluatie financiële functie gemeenten en
provincies
In 2010 heeft het ministerie van BZK een
evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de werking van
de financiële functie van gemeenten en provincies.
Uit het onderzoek – uitgevoerd door BMC – blijkt dat
de betrokken actoren overall tevreden zijn. Wel geeft
BMC als advies aan het ministerie van BZK om (de
gehanteerde begrippen in) het BBV te verduidelijken en
daarmee toegankelijker te maken. Mede op basis van

…

een advies van de commissie BBV hierover is het BBV
op een aantal punten gewijzigd.
Paragraaf weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandsvermogen is verplicht
gesteld in het BBV om te voorzien in de behoefte
aan meer informatie over risico’s die gemeenten
lopen en de middelen en mogelijkheden die
beschikbaar zijn om onverwachte tegenvallers
op te vangen (= weerstandscapaciteit). Om het
onderdeel risicobeheersing nog beter tot uitdrukking
te brengen is in de artikelen 9 en 11 de naam van
de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ aangepast in
‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’. Het
gaat bij de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing dus nadrukkelijk niet alleen om
een inventarisatie en beschrijving van risico’s en de
middelen en mogelijkheden van de gemeente om
deze op te vangen, maar zeker ook om de wijze
waarop en de processen en systemen waarmee
de gemeente de risico’s beheerst. Een manier van
risicobeheersing zou bijvoorbeeld kunnen zijn
het uitwerken van scenario’s door de organisatie
en het opnemen van de uitkomsten hiervan in
de paragraaf weerstandsvermogen, zodat de
paragraaf weerstandsvermogen meer inzicht geeft
in de mogelijke ontwikkelingen en de bandbreedte
waarbinnen de risico’s zich daarbij ontwikkelen.
Paragraaf verbonden partijen
Het komt voor dat Gemeenten taken onderbrengen
bij verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke
regelingen. Het financiële en bestuurlijke belang van
verbonden partijen neemt daarmee toe. Voor het
adequaat invullen van de toezichthoudende rol door
de gemeenteraad, is het van belang dat de begroting
en jaarrekening inzicht geven in de verbonden partijen
waar de gemeente in deelneemt, het belang dat de
gemeente hierin heeft en in de financiële positie van
de verbonden partijen. Met de wijziging van artikel 15
van het BBV zijn gemeenten verplicht deze informatie
in de paragraaf verbonden partijen op te nemen.
Deze informatie moest vóór de wijziging van het
BBV al worden opgenomen in de toelichting op de
productenrealisatie. De verplichting in de artikelen 67
en 69 van het BBV om de lijst met verbonden partijen
op te nemen in de toelichting op de productenrealisatie
is geschrapt.
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Programmarekening
De begroting respectievelijk de jaarstukken van een
gemeente bestaan vóór de wijziging van het BBV ten
minste uit de volgende onderdelen:
Figuur 2: Indeling begroting en jaarstukken vóór wijziging BBV
BEGROTING

JAARSTUKKEN

Beleidsbegroting:

Jaarverslag:

• Programmaplan

• Programmaverantwoording

• Paragrafen

• Paragrafen

geraamde respectievelijk gerealiseerde mutaties in
reserves.
Het begrip ‘resultaat bestemmen’ kan verwarring
geven. Om hierin meer duidelijkheid te geven, zijn de
begrippen in de artikelen 17 en 27 van het BBV als
volgt aangepast:
Figuur 4: Terminologie resultaat voor en na
wijziging BBV
VÓÓR WIJZIGING BBV

NA WIJZIGING BBV
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de toelichting

• Balans en de toelichting

• Uiteenzetting financiële positie en

• Bijlage verantwoordingsinformatie

de toelichting

specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

			

Qua terminologie lijkt de programmarekening de
tegenhanger te zijn van het programmaplan, maar is
in werkelijkheid de tegenhanger van het overzicht van
baten en lasten in de begroting. Om de relatie tussen
de begroting en de jaarstukken te verduidelijken, is in
artikel 24 het begrip ‘programmarekening’ gewijzigd in
‘het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening’.
Na de wijziging van het BBV bestaan de begroting resp.
de jaarstukken van een gemeente ten minste uit de
volgende onderdelen:
Figuur 3: Indeling begroting en jaarstukken na wijziging BBV
BEGROTING

JAARSTUKKEN

Beleidsbegroting:

Jaarverslag:

• Programmaplan

• Programmaverantwoording
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Jaarrekening:
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• Overzicht van baten en lasten in de
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specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)

Uit de vergelijking van figuur 2 en 3 blijkt dat de
wijziging van het BBV alleen impact heeft op de
terminologie van de onderdelen van de financiële
begroting en de jaarrekening en niet op de
beleidsbegroting en het jaarverslag.
Resultaat bestemmen
Het BBV staat toe dat de raad al bij de begroting
autoriseert dat toevoegingen en onttrekkingen aan
bestemmingsreserves plaatsvinden. Feitelijk heeft de
raad hiermee gedurende het jaar al een deel van het
verwachte resultaat bestemd. Om die reden kende het
BBV tot de huidige wijziging de begrippen geraamd
en gerealiseerd resultaat voor en na bestemmen. Het
verschil tussen de genoemde geraamde respectievelijk
gerealiseerde resultaten betreft het saldo van de

bestemmen
Gerealiseerd resultaat voor

Gerealiseerde totaal saldo

bestemmen

van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat na

Gerealiseerde resultaat

bestemmen

Kleinere, meer technische aanpassingen
Naast de hiervoor onder 1 en 2 beschreven wijzigingen
is in het kader van ‘regulier onderhoud’ een aantal,
meer technische wijzigingen in het BBV doorgevoerd.
Een voorbeeld hiervan is het schrappen van de term
‘girosaldi’ als onderdeel van de te presenteren liquide
middelen. Gezien het beperkte belang van deze
aanpassingen gaat dit artikel hier niet nader op in.
Tot slot
Het besluit tot wijziging van het BBV is met
terugwerkende kracht in werking getreden op
28 maart 2013, de datum waarop de wijziging
van de Gemeentewet en Provinciewet in werking
is getreden. De wijziging van het BBV geldt voor
gemeenten en provincies vanaf het begrotingsjaar
2014 en voor gemeenschappelijke regelingen vanaf
het begrotingsjaar 2015. De reden van het verschil in
begrotingsjaar tussen gemeenten en provincies versus
gemeenschappelijke regelingen is gelegen in het feit
dat gemeenschappelijke regelingen hun begroting 2014
al vóór 15 juli 2013 moeten hebben afgerond en het
voor hen dus niet mogelijk was om met de wijziging
van het BBV rekening te houden. Gemeenten hoeven
hun begroting 2014 pas op 15 november 2013 gereed
te hebben en kunnen hierin dus wél rekening houden
met de wijziging van het BBV.
Dennis Leus RA
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